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SUNUŞ

Değerli sağlık yöneticileri, meslektaşlarım ve değerli sağlık çalışanları;

Sağlık hizmetlerinde altı yıl içinde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önemli bir gelişme 
kaydettik. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde sağlık sistemlerini yerinde inceleyip 
değerlendirerek ülkemizde devraldığımız mirasla birleştirdik ve kendimize mahsus, 
merkezinde insan olan bir Türkiye modeli olarak Sağlıkta Dönüşüm Programını 
geliştirdik.

Program kapsamında reform projeleri uygulamaya konulmuştur. Bu reformlardan 
biri nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteyi 
geliştirme ve performans değerlendirme anlayışıdır. Bugün için sistemin sağlık 
hayatımıza katkılarını ve önemli sonuçlarını hep birlikte görüyoruz.

Performans yönetimi sadece sonuçları ölçmekle kalmayıp, kuruma belirlenen amaçlar 
doğrultusunda yön vermelidir. Kamu sağlık hizmetlerinde tayin edilmiş arzın yerine 
talebin karşılanması amacıyla teşvik edilen hasta odaklı bir yaklaşım sergilenmiş ve 
hizmette kalite anlayışı geliştirilmiştir.

Bugün uygulamakta olduğumuz model ise birçok bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu model ülkemiz ile sınırlı kalmamış aynı zamanda yurt dışındaki gözlemcilerin de 
dikkatini çekmiştir. Bugün için modelimiz OECD tarafından örnek uygulama olarak 
gösterilmektedir. Bu şekilde uluslar arası anlamda tanınan ve kabul gören bir model 
haline gelmiştir.

Sağlıkta performans ve kalite ile ilgili düzenlemeler sağlık kurumlarımızın kalite 
çalışmalarını yönlendirmek üzere hayata geçirildi. Hasta memnuniyeti, verimlilik, 
hizmet kalite standartları gibi bileşenlere sahip bu düzenlemeler, hastanelerimizin 
kurumsal performansını ölçerek kalite çalışmalarına ivme kazandırmaktadır. Şimdi 
ise bu işleri takip ve yönlendirmesi için kurduğumuz yapı ile bu gelişim daha iyiye 
doğru gidecektir.

Yayınlanan hizmet kalite standartları ve bu standartların doğru olarak hayata 
geçirilmesi için hazırladığımız rehberler kurumlarımızın kalite eğitiminde önemli 
birer araç haline gelmiştir.

Oluşturduğumuz Hizmet Kalite Standartları bugün sağlık hizmeti veren tüm 
kurumların kendilerine özgü koşulları göz önüne alınarak sınıflandırma çalışmalarında 
da kullanılmaktadır. Konu ülkede verilen sağlık hizmeti olduğundan özel yatırımcı ve 
üniversiteler dâhil sektörel işbirliği önem arz etmektedir. Dolayısıyla verilen sağlık 
hizmetinin kalitesini geliştirme sorumluluğunu paylaşmak gerekir.

Özel ve kamu sağlık hizmet sunucularının kalitesinin değerlendirilmesi gibi önemli 
bir görevin objektif kriterlere sahip olması gerekir. Dolayısıyla bu işi yapacak 
değerlendiricileri profesyonel eğitime tabi tutacağız. Bu eğitimleri sistematik ve 
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kurumsal hale getirmek için düzenleyeceğimiz Performans ve Kalite Yönetimi Kursu 
mesafe kat edilmesini sağlayacaktır.

Belgelendirme kurumlarımız tarafından tanınırlık, motivasyon kaynağı ve somut çıktı 
olarak kabul edilmekte ve çeşitli belgelendirme çalışmaları pek çok hastanemizde 
devam etmektedir. Ancak belgelendirmenin sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme 
anlamında hedefine ulaşabilmesi için uygulanan sağlık politikaları ve sunulan sağlık 
hizmetlerine özgü kriterler sorgulanmalıdır. Bu vizyonla ülkemizin önceliklerini 
gözeterek hazırlanmış olan Hizmet Kalite Belgesi önümüzdeki dönemde sağlık 
kuruluşlarımızın önemli bir gündem maddesi olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda aldığımız mesafe net olarak görülmektedir ancak biz 
gelinen noktayı yeterli görmüyoruz, yapacak daha çok işimiz, verecek hizmetimiz 
vardır. Sağlıkta Dönüşümün ruhunu kavrayarak insanımızın sağlığı için gece gündüz 
demeden fedakârca gayret gösteren bütün sağlık camiasına teşekkür ediyoruz.

Bakanlığımızca tertip edilen bu kongrenin daha kaliteli sağlık hizmetleri sunumuna 
katkı sağlayacağına inanıyorum. Bakanlık olarak tertip ettiğimiz bu kongrenin 
yeni bir geleneğin başlangıcı olmasını ve sağlık hizmetinden yararlanan bütün 
vatandaşlarımıza ve bu hizmeti fedakârca yürütmek için uğraş veren sağlık 
çalışanlarımıza faydalı olacağını ümit ediyorum.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

T.C. Sağlık Bakanı
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ÖNSÖZ

İnsan hayatının her aşamasında çeşitli yönleriyle içinde yer aldığı sağlık hizmetleri, 
gerek kamu sektörünün gerekse özel sektörün bir parçası olarak son dönemde etkili, 
verimli, ekonomik, erişilebilir, hakkaniyetli ve vatandaş odaklı bir anlayışa doğru 
yol almaktadır. Sağlık hizmetlerinde yeni anlayış kaliteye, hasta memnuniyetine, 
hasta güvenliğine, performans hedefleri ve çıktılara vurgu yapmaktadır. Bu noktada, 
performans yönetimi kavram ve uygulamaları da yeni yönetim anlayışıyla birlikte 
sağlık hizmetlerinde yaygınlık kazanmıştır. Nitekim performansa dayalı ödeme, 
kalite, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti konularının dünya çapında önem 
kazanmasıyla birlikte sağlıkta performans yönetimi kavram ve uygulamaları ön 
plana çıkmıştır.

Dünyada performans yönetiminin artan önemi Türkiye’de de 2000’li yıllarla birlikte 
sağlık hizmetlerinde performans yönetimini gündeme getirmiştir. Türkiye’ye özgü bir 
model olarak geliştirilen sağlıkta performans yönetimi, bireysel performans ölçümü 
ve buna dayalı ödeme sisteminin yanı sıra kurumsal performans ölçümü ve kalite 
geliştirme uygulamalarının da hayata geçirilmesiyle birlikte 2004 yılından günümüze 
uygulanan ve sürekli gelişim içinde olan bir modeldir.

Çalışanların teşviki ve hasta güvenliği ana temalı “Uluslararası Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi”nde sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık 
göstergelerine, hasta güvenliğine, hasta memnuniyetine, sağlık harcamalarına 
etkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir 
sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Aynı 
zamanda, sağlık hizmetlerinde son dönemde öne çıkan hasta güvenliği konusunda 
politika geliştirilmesi, devletin ve sivil toplumun rolünün tanımlanması, hasta 
güvenliği uygulamalarında gelişme sağlanması ve hastaların karşılaşabilecekleri 
risklerin azaltılması gibi konularda bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

19-21 Mart 2009 tarihleri arasında ilki düzenlenen kongrede sunulan bildiriler üç 
ciltte toplanarak kitaplaştırılmıştır. Bildiriler genel olarak, hasta ve çalışan güvenliği, 
hasta ve çalışan memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde 
performans yönetimi ve performansa dayalı ödeme çalışmalarına odaklanmaktadır. 
Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde performans yönetimi, kalite geliştirme ve 
hasta güvenliği uygulamaları konularında yeniden yapılanma, uygulamalar, elde 
edilen sonuçlar, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri bildiriler kapsamında 
tartışılmaktadır.

Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerine, 
panelistlere, tebliğ sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

       Kongre Yürütme Kurulu
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SAĞLIK GRUP BAŞKANLARININ KALİTE VE 
PERFORMANS YAKLAŞIMI

Dr. Salih Mollahaliloğlu1, Dr. Ünal Hülür2, Feyziye Türemez3,
Ümmühan Ekinci4, Uz. Dr.Turan Buzgan5

Özet

Ülkemizde kamu sağlık kuruluşlarının ve personelin planlama ve yönetimi ilçe 
düzeyinde Sağlık Grup Başkanları tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma Sağlık Grup 
Başkanlarının; sağlık sistemindeki mevcut uygulamaların hizmet sunumu kalitesini 
ne yönde etkilediğine dair düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada anket yöntemi kullanılmış, veriler SPSS 13 Programı kullanılarak analiz 
edilmiştir.

Katılımcıların çalışma yılı ortalama 14.9, yönetici olarak çalışma yılı ortalama 6.1’dir. 
Çalışmaya katılan yöneticilerin 55’i (%83.3) yönetim veya işletme alanında lisansüstü 
bir dereceye sahip değildir. Yöneticilerin %74.2’si kendini yönetim becerileri açısından 
yeterli bulmaktadır. Aile Hekimliği uygulaması başlayan ilçe sayısı 12 olup, bunlardan 
8’inde (%66.7) uygulamanın sağlık hizmetleri sunumunu çok olumlu etkilediği, 
2’sinde (%16.7) olumlu etkilediği belirtilmiştir. Katılımcıların %48.5’i performansa 
dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerine katkı sağladığını, %40.9’u önemli 
ölçüde katkı sağladığını düşünmektedir.

Sağlık yöneticilerinin daha göreve başlamadan hizmet içi eğitim ve yöneticiliğe 
yönelik eğitimlerinin yapılmasının kaliteyi artıracağı düşünülmektedir. Hizmet sunumu 
ile ilgili yapılan değişikliklerin personele ve yöneticilere duyurulması ve tanıtılması ile 
ilgili çalışmalara ağırlık verilmeli, hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. İller arası 
iletişim güçlendirilmeli, yeni uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Sağlık 
yöneticilerinin otomasyon ve bilgi işlem konularında daha sık bilgilendirilmeleri ve 
kullanımın yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Sağlık Grup Başkanı, Aile Hekimliği, Sağlık Hizmet 
Kalite ve Performansı

Abstract

Management, resulted from the process of rapid changes and development world 
wide, has become a concept, which is subject to close follow-up and utmost 
importance. In our country, Health Group Presidents undertake planning and 
1 Türkiye Sağlık Kurumu, salih.mollahaliloglu@tusak.saglik.gov.tr
2 Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi, unal.hulur@saglik.gov.tr
3 Türkiye Sağlık Kurumu, feyziye.turemez@tusak.saglik.gov.tr
4 Türkiye Sağlık Kurumu, ummuhan.ekinci@tusak.saglik.gov.tr
5 Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı turan.buzgan@saglik.gov.tr
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management of health care facilities and personnel. This study aims to discover 
opinions of Health Group Presidents concerning to what extent service quality is 
influenced by the existing practices in health care system.

Questionnaires, which were distributed to 64 Health Group Presidents having 
participated in Health Managers Training organized by Turkish Health Institution 
and the General Directorate of Personnel of the Ministry of Health on 21-25 July 
2008 in Ankara. Data were analyzed by the SPSS 13 Program.

Average work life of participants is 14.9 years while average work life as managers 
is 6.1 years. Fifty-five managers of participating managers (83.3 %) do not hold a 
graduate degree in management or business administration. 74.2 % of managers 
consider them adequate in terms of managerial skills. Family Medicine system is 
under implementation in 12 districts Family medicine implementation is reported 
to have very positive effects on health service delivery in 8 provinces (66.7 %) 
and positive effects on heath service delivery in 2 provinces (16.7 %). 48.5 % 
of participants considers that performance-based additional payment system as 
contributed to health care services while 40.9 % considers that the system has 
made outstanding contributions.

It is though that in-service trainings and trainings on management, if given before 
health managers take up work, would improve quality in both management and 
delivery of health care services. Further emphasis should be put on announcing 
amendments in service delivery to personnel and managers, and in-service trainings 
should be rolled out. Inter-provincial communication should be empowered and 
information should be exchanged by new practices. More often, heath managers 
need to be informed about automation and data processing, as well as encouraging 
their use.

Key Words: Management, Health Group Presidents, Family Medicine, Health 
Services Quality

1. GİRİŞ ve AMAÇ

Tüm dünyada yaşanan hızlı gelişim ve değişim süreci sonucu tüm organizasyonlar 
tarafından yakından takip edilen ve önem verilen bir kavram haline gelen yönetim, 
son yıllarda sağlık sektöründe yapılan atılımlarla bu sektörde de oldukça önemli bir 
yer edinmiştir.

Ülkemizde kamu sağlık kuruluşlarının ve personelin planlama ve yönetimi Sağlık 
Bakanlığınca yapılmaktadır. İllerde ise Sağlık Bakanlığı adına bu işi Sağlık Müdürleri, 
İlçelerde ise Sağlık Grup Başkanları yapmaktadır. Sağlık Bakanlığını temsil etmesi 
ve ilçedeki en yetkili sağlık yöneticisi olması itibariyle Sağlık Grup Başkanları önemli 
görevler yüklenmektedir ve bu nedenle yalnızca sağlık alanında değil yönetim 
alanında da tam donanımlı olması zorunludur.
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Dünyadaki sağlık sistemlerinin ortak sorunları vardır ve acilen önlem alınmazsa 
ülkelerin gittikçe artan sağlık sorunları ve yoksulluk altında ezileceği belirtilmektedir. 
Ortak sorunların başlıcaları arasında kaynakların yanlış tahsisi, hizmetlerde 
hakkaniyetin sağlanamaması, hizmetlerdeki büyük verimsizlik ve maliyet artışlarının 
gün geçtikçe gelir artışlarına göre daha fazla olması gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin 
planlamacıları bile sağlık hizmetlerindeki bu ağır tablodan ürkmekte ve önlem 
almakta çok acele edilmesi gerektiğinde ısrar etmektedir.

Bu çalışma Sağlık Grup Başkanlarının Sağlık Sistemi ve Sağlık Programları hakkındaki 
yaklaşımını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

2. YÖNTEM

Çalışmada kullanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Sağlık kuruluşlarının 
yöneticilerinin yönetim bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi suretiyle, sağlık kurum 
ve kuruluşlarında yönetim kalitesinin ve hizmetlerin etkin ve verimli biçimde 
verilebilme imkanlarının artırılmasına yönelik, Türkiye Sağlık Kurumu ve Sağlık 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak, 21-25 Temmuz 2008 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Sağlık Yöneticileri Eğitimine nüfusu 50.000 
ve üzeri  toplam 69 ilçe Sağlık Grup Başkanının katılımı sağlanmıştır. Eğitime katılan 
Sağlık Grup Başkanlarından 64’ü ankete cevap vermiştir.  Veriler SPSS 13 Programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.

3. BULGULAR

Tablo 1’de çalışmaya katılan yöneticilerin tanımlayıcı özellikleri özetlenmiştir. 
Katılımcıların çalışma yılı ortalama 14.9, yönetici olarak çalışma yılı ortalama 
6.1’dir. Çalışmaya katılan yöneticilerin 55’i (%83.3) yönetim veya işletme alanında 
lisansüstü bir dereceye sahip değilken, 8’i (%12.1) Yüksek Lisans, 1’i (%1.5) 
Doktora düzeyinde eğitim almıştır.

Tablo 1. Çalışmaya katılan yöneticilerin tanımlayıcı özellikleri

 n (%) 
Çalışma yılı
0-9 yıl 14 (21.2)
10-14 yıl 16 (24.2)
15-19 yıl 22 (33.3)
20+ yıl 14 (21.2)
Ortalama ± SS

Medyan (min-max)

14.9±7.3

15 (1-34)
Yönetici olarak çalışma yılı
0-2 yıl 18 (27.3)
3-5 yıl 20 (30.3)
6+ yıl 28 (42.4)
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Ortalama ± SS

Medyan (min-max)

6.1±5.6

4 (0-25)
Yönetim veya işletme alanında lisansüstü derece
Yok 55 (83.3)
Yüksek Lisans 8 (12.1)
Doktora 1 (1.5)
Kendinizi Yönetim Becerileri Açısından Ne Kadar 
Yeterli Görüyorsunuz
Yetersiz 1 (1.5)
Kısmen yeterli 13 (19.7)
Yeterli 49 (74.2)
Çok yeterli 2 (3)

Yöneticilerin %74.2’si kendini yönetim becerileri açısından yeterli, %3’ü çok yeterli, 
bulurken, %19.7’si kısmen yeterli, %1,5’i ise yetersiz bulmaktadır. Çalışma yılı ve 
yöneticilik yılı artıkça yönetim becerisinde yeterli hissetme oranı artmakta olmasına 
karşın uzun yıllar çalışmasına rağmen kısmen yeterli olduğunu düşünenler olduğu 
gözlenmektedir (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. Çalışma yıllarına göre yönetim becerisinde yeterlilik oranı
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Şekil 2. Yöneticilik yıllarına göre yönetim becerisinde yeterlilik oranı
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Aile Hekimliği uygulaması başlayan ilçe sayısı 12 olup, bunlardan 8’inde (%66.7) 
uygulamanın sağlık hizmetleri sunumunu çok olumlu etkilediği, 2’sinde (%16.7) 
olumlu etkilediği belirtilmiştir. (Tablo 2)

Tablo 2. Aile hekimliği uygulamaları

n %
Bölgesinde aile hekimliği 
uygulaması  

Hayır 53 80.3
Evet 12 18.2

Aile hekim uyg sağlık hiz. ne 
yönde etkiledi?  

Aile hekim uyg sağlık hiz. ne 
yönde etkiledi?  

Olumlu 2 16.7

Çok olumlu 8 66.7

Değişiklik sağlamadı
2 16.7

İlçede yapılan uygulamalarla ilgili bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. Bebek tespitindeki  
eksikliklerin belirlenmesinde katılımcıların %65.1’i aşı nüfus artış hızına, %15.1’i 
aşı oranlarına, %13.6’sı kaba doğum hızına baktığını belirtmiştir.  Bağışıklama 
programında yapılan değişikliklerin personele bildirilmesi, %74.2 hizmet içi eğitimler, 
%31.8 resmi yazılar ve %9 telefon yoluyla yapılmaktadır. İlinizde veri toplama 
ve değerlendirmeyle ilgili bir bilgisayar programı kullanıyor musunuz sorusuna 
katılımcıların 37’si (%56.1) hayır cevabı verirken, 13’ü (%19.7) evet cevabı vermiş 
fakat programın ne olduğunu belirtmemiş, 16’sı (%25) çeşitli programlar kullandığını 
belirtmiştir.

Tablo 3. Uygulamalar*

n (%)
Bebek Tespitinde Eksiklikler Olduğu Nasıl Belirlenir
Aşı Oranlarına Bakılır 10 (15,1)
Kaba Doğum Hızına Bakılır 9 (13.6)
Nüfus Artış Hızına Bakılır 43 (65.1)
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Diğer (Beşli kayıtların mukayesesi) 1 (1.5)
Yanıtsız 4 (6.1)
Bağışıklama Programında Yapılan Değişiklikler Personele Nasıl 
Bildirilir
Hizmet İçi Eğitim 49 (74.2)
Resmi Yazı 21 (31.8)
İnternet Duyuruları 3 (4.5)
Telefon 6 (9.0)
Diğer-Yanıtsız 2 (3.0)
İlinizde Veri Toplama ve Değerlendirmede Kullanılan Bilgisayar 
Programları Var mı
Yok 37 (56.1)
Evet (Belirtmemiş) 13 (19.7)
AHBS(Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) 2 (3.0)
TSiM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) 4 (6.0)
Birinci Basamak Otomasyon Sistemi 5 (7.6)
Yanıtsız 5 (7.6)

(* Birden fazla yanıt verildiği için gözlem sayısı denek sayısından fazladır)

Ülkenin sağlık düzeyini gösteren en önemli gösterge olarak katılımcıların % 81.8’i 
Bebek Ölüm Hızı,  %25.7’si Anne Ölüm Hızını belirtmiştir.  Türkiye’nin en önemli 
sağlık sorununa %62.1 Anne ve Çocuk Ölümleri ve  %45.4 giderek artan kronik 
hastalık yükü cevapları verilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin hastalık yükünü oluşturan 
en önemli hastalık grubu olarak katılımcıların %86.3’ü KVH- Kanserler-HIV/AIDS 
Hariç Diğer Enfeksiyonlar, %9’u ise DM- HT- Sind.Sist. Hastalıkları olarak belirtmiştir  
(Tablo 4).

Tablo 4. Sağlık göstergeleri ve sorunlarının değerlendirilmesi

N (%)
Bir Ülkenin Sağlık Düzeyini Gösteren En Önemli Gösterge* 
Bebek Ölüm Hızı 54 (81.8)
Anne Ölüm Hızı 17 (25.7)
Kaba Doğum Hızı 3 (4.5)
AP Yöntem Kullanma Oranı 3 (4.5)
Diğer 1 (1.5)
Türkiye’nin En Önemli Sağlık Sorunu Nedir*
Anne ve Çocuk Ölümleri 41 (62.1)
Düşük Aşılama Oranı ve Bulaşıcı Hastalıklar 16 (24.2)
Giderek Artan Kronik Hastalık Yükü 30 (45.4)
Diğer 2 (3.0)
Türkiye’nin Hastalık Yükünü Oluşturan En Önemli Hastalık Grubu*
KVH- Kanserler-HIV/AIDS Hariç Diğer Enfeksiyonlar 57 (86.3)
Solunum Sist. Kronik Hast.- Perinatal Nedenler- SVH 4 (6.0)
DM- HT- Sind.Sist. Hastalıkları 6  (9.0)
Yanıtsız 1 (1.5)

(* Birden fazla yanıt verildiği için gözlem sayısı denek sayısından fazladır)
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Türkiye’de sağlık hizmetlerindeki sorunların ilk 3 önemli nedeni olarak belirtilen 
nedenlere ait bulgular şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Türkiye’de sağlık hizmetlerindeki sorunların ilk 3 önemli nedeni
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Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerine katkı sağlaması 
konusunda katılımcıların%48.5’i katkı sağlar, %40.9’u önemli ölçüde katkı sağlar 
cevabı vermiştir. (Şekil 4).

Şekil 4. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerine 
katkısı konusunda düşünceler
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Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmasında hedeflenen ilkelerin 
gerçekleştirilmesiyle ilgili düşünceler Tablo 5 ve Şekil 4’te verilmiştir.
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Tablo 5. Sağlıkta Dönüşüm Programının Uygulanmasında Hedeflenen 
İlkeler Ne Ölçüde Gerçekleştirildi?

n %
Etkililik Yeterli Değil 16 24,2

Yeterli 47 71,2
Fikri Yok 2 3,0

Verimlilik Yeterli Değil 18 27.3
Yeterli 44 66.7
Fikri Yok 3 4.5

Hakkaniyet Yeterli Değil 14 21.1
Yeterli 43 65.2
Fikri Yok 8 12.1

İnsan Merkezlilik Yeterli Değil 12 18.2
Yeterli 45 68.2
Fikri Yok 8 12.1

Sürdürülebilirlik Yeterli Değil 11 16.7
Yeterli 43 65.2
Fikri Yok 10 15.2

Sürekli Kalite Gelişimi Yeterli Değil 17 25.8
Yeterli 40 60.6
Fikri Yok 6 9.1

Katılımcılık Yeterli Değil 16 24.2
Yeterli 43 65.2
Fikri Yok 5 7.6

Uzlaşmacılık Yeterli Değil 21 31.8
Yeterli 32 48.5
Fikri Yok 11 16.7

Gönüllülük Yeterli Değil 26 39.4
Yeterli 30 45.5
Fikri Yok 9 13.6

Güçler Ayrılığı Yeterli Değil 27 40.9
Yeterli 28 42.4
Fikri Yok 10 15.2

Desantralizasyon Yeterli Değil 30 45.5
Yeterli 30 45.5
Fikri Yok 4 6.1

Hizmette Rekabet Yeterli Değil 12 18.2
Yeterli 48 72.7
Fikri Yok 4 6.1
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Şekil 5. Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmasında hedeflenen 
ilkelerin gerçekleştirilmesinin yeterli bulunmama oranları
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Özel sektörden hizmet satın almanın sisteme sağladığı faydalarla ilgili düşünceler 
Tablo 6 ve Şekil 5’te gösterilmiştir.

Tablo 6. Özel Sektörden Hizmet Satın Almanın Sisteme Sağladığı 
Faydalar

n %
Personel Açığının Giderilmesi Yeterli Değil 11 16.7

Yeterli 52 78.8
Fikri Yok 2 3.0

Hizmet Kalitesinin Artırılması Yeterli Değil 9 13.6
Yeterli 54 81.8
Fikri Yok 3 4.5

Satın Alma ve Muhasebe Kayıtlarında Doğruluk Yeterli Değil 18 27.3
Yeterli 27 40.9
Fikri Yok 16 24.2

Personelin Gerçekte Takip Etmesi Gereken İşlere 
Yönelmesi

Yeterli Değil 12 18.2

Yeterli 45 68.2
Fikri Yok 7 10.6

Gereksiz Cihaz Yatırımına Engel Olma Yeterli Değil 11 16.7
Yeterli 48 72.7
Fikri Yok 4 6.1

Yatırım Riskini Paylaşma Yeterli Değil 7 10.6
Yeterli 51 77.3
Fikri Yok 5 7.6

Hizmet Üretiminden Ziyade Denetlenebilir Hizmet 
Ürettirme

Yeterli Değil 10 15.2

Yeterli 44 66.7
Fikri Yok 9 13.6



23

Şekil 5. Özel sektörden hizmet satın almanın sisteme sağladığı 
faydaların yetersiz bulunma oranı
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmaya katılan yöneticilerin %74.2’si kendini yönetim becerileri açısından yeterli, 
%3’ü çok yeterli, bulurken, %19.7’si kısmen yeterli, %1,5’i ise yetersiz bulmaktadır. 
Çalışma yılı ve yöneticilik yılı artıkça yönetim becerisinde yeterli hissetme oranı 
artmakta olmasına karşın uzun yıllar çalışmasına rağmen kısmen yeterli olduğunu 
düşünenler olduğu gözlenmekte ancak çalışma yılı arttıkça kısmen yeterli hissetme 
oranı düşüş göstermektedir.

Bölgesinde Aile Hekimliği uygulaması başladığını belirten 12 yöneticinin %66.7’si 
uygulamanın sağlık hizmet sunumunu çok olumlu etkilediğini belirtirken, %16.7Si 
olumlu etkilediğini, %16.7’si ise değişiklik sağlamadığını ifade etmiştir.

Sağlık Bakanlığının tüm birimlerince kullanılmakta olan birçok veri toplama 
ve değerlendirme programı bulunmasına ve bu programların tüm İl Sağlık 
Müdürlüklerinde de kullanılmasına karşın (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, Çekirdek 
Kaynak Yönetim Sistemi), katılımcıların yalnızca 16’sı (%25) bu programlardan en 
az birini kullandığını belirtmiş,’ 37’si (%56,1) herhangi bir program kullanılmadığını 
belirtmiştir. Katılımcılardan 13’ü (%19.7) ise bir program kullanıldığını ifade etmiş 
fakat hangi programın kullanıldığını belirtmemiştir. Veri toplama ve değerlendirme 
çalışmalarının sağlık hizmetleri planlama sunumunda son derece önemli rolü olan 
çalışmalar olması nedeniyle yöneticilerin bu konuda daha sık bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir.

Sağlık Grup Başkanları, Türkiye’nin hastalık yükünü oluşturan en önemli hastalık 
grubunun KVH-Kanserler-Enfeksiyonlar (%86.3) olduğunu ifade etmişlerdir. Sağlık 
Grup Başkanlarının bu değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünün, Başkent Üniversitesi ile 
yaptığı Ulusal Hastalık Yükü Ve Maliyet-Etkililik Projesi, Hastalık Yükü Çalışması2 
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bulguları ile paraleldir.

Sağlık Grup Başkanları, Türkiye’de sağlık hizmetlerindeki sorunların en önemli üç 
nedeninin sağlık personelinin dengesiz dağılımı (%69.7), mevcut personelin eğitim 
yetersizliği (%65.2) ve sağlık personeli yetersizliği (%58.6) olduğunu düşünmektedir. 
Bu bulgular sağlık hizmetleri sunumunda temel noktanın nitelik ve nicelik olarak 
yeterli insan gücü olduğu konusunun ortak fikir olduğunu düşündürmektedir.

Sağlık yöneticilerinin daha göreve başlamadan hizmet içi eğitim ve yöneticiliğe 
yönelik eğitimlerinin yapılmasının yönetimde ve dolayısıyla sağlık hizmet sunumunda 
kaliteyi artıracağı düşünülmektedir. Yine yönetici atamalarında en az beş ve en 
fazla 20 yıl çalışmış olma şartları gözetilmelidir. Hizmet sunumu ile ilgili yapılan 
değişiklik ve yeniliklerin personele ve yöneticilere duyurulması ve tanıtılması ile 
ilgili çalışmalara ağırlık verilmeli, hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. İller arası 
iletişim güçlendirilmeli, yeni uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Sağlık 
yöneticilerinin otomasyon ve bilgi işlem konularında daha sık bilgilendirilmeleri ve 
kullanımın yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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HİZMET KALİTE STANDARTLARI VE ETKİLERİ

Demet Hayali Yıldırım6

Özet

Sağlık Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı sağlıkta dönüşüm projesi bileşenlerinden 
biri de sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Bundan hareketle 
Bakanlığımıza bağlı kurumlarda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi çalışma 
başlatılmış ve bu kapsamda dönemsel olarak kurumlarımızda değerlendirmeye 
esas standartlar belirlenmiştir. 05.12.2006 -12.09.2008 sağlıkta performans ve 
kalite yönergesiyle kurumlarımızda bir değişim süreci başlamış olup İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğümüz tarafından hastanelerimize 2007 yılının ilk aylarından itibaren 
eğitimler verilmeye başlanmıştır. Tüm sağlık kurumlarımız da altyapı ve cihaz alımları 
için ciddi kaynak ayrımı yapılmıştır.

1. GİRİŞ

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerimizin yanı sıra tüm sağlık kurumlarımıza 
yol gösterici olan Hizmet Kalite Standartları Rehberi 21 ana başlık, 79 alt başlık ve 
384 maddeden oluşmaktadır. Ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

Poliklinik Hizmetleri•	
Laboratuar Hizmetleri•	
Görüntüleme Hizmetleri•	
Ameliyathane Hizmetleri•	
Klinikler•	
Yoğun Bakım Üniteleri•	
Diyaliz Hizmetleri•	
Acil Servis Hizmetleri•	
Ambulans ve Ambulans Hizmetleri•	
Eczane Hizmetleri•	
Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi•	
Hasta ve Çalışan Güvenliği•	
Kurumsal Hizmet Yönetimi•	
Hastane Bilgi Sistemi•	
Hasta Kayıtları ve Dosyası•	
Arşiv•	
Tesis Yönetimi ve Güvenlik•	

6 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, demethayaliyildirim@ism.gov.tr
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Depolar•	
Mutfak•	
Çamaşırhane•	
Morg•	

2. HİZMET KALİTE STANDARTLARININ HASTANELERE YANSIMALARI

Hizmet kalite standartları rehberi kapsamında hastanelerimiz tarafından yapılan 
çalışma ve iyileştirmeler; poliklinik, laboratuar, görüntüleme ve tedavi, ameliyathane, 
klinik, acil servis, hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları ve hasta kayıtları-dosyası 
gibi süreçler alt başlıklardaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

2.1. Poliklinik Hizmetleri

Hasta ve yakınlarının hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla hastane 
ana binası ve tüm birimlerde işlevsel yönlendirme levhaları yapılmıştır. Hastaların 
muayene sürecinin kolaylıkla işlemesini sağlamak amacıyla her bir polikliniğin dışına 
muayene olacak hastanın sıra numarasının görülebilmesi ve hekimini seçebilmesi 
için uygun elektronik sistem konulmuştur. Hastaların kolayca ulaşabileceği, kolaylıkla 
görülebilecek bir yerde her yönden kolayca fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası 
olan, hasta ile doğrudan iletişimi sağlayacak biçimde üstü ve etrafı açık bir tasarıma 
sahip danışmalar yapılmıştır. Danışmalara hastanede verilen hizmetlerin tanımı ile 
ilgili kitapçık ve broşürler bastırılmış, hastalar için oturma alanları oluşturulmuştur. 
Poliklinik odalarında Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.

2.2. Laboratuar Hizmetleri

Sağlık alanında merkezi bir rol oynayan laboratuarlar hizmet kalitesi bakımından 
önemli bir alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda hastanelerimizde numune kabul 
ve ret kriterleri belirlenmiş, reddedilen örneklerin kayıtları tutularak istatistiksel 
çalışmalar yapılmaya başlanmış ve gerekli düzeltici faaliyetler başlatılmıştır. Çalışılan 
tüm testlerin internal ve external kalite kontrolleri planlar dahilinde periyodik olarak 
yapılmaktadır. Tetkik/tahlil sonuçlarının süreleri belirlenmiş ve Hastaları bilgilendirecek 
düzenlemeler yapılmıştır.  Hasta güvenliği açısından önem arz eden ve ilgili branş 
hekimine bildirilmesi gereken panik değer listeleri oluşturulmuş personele ulaşımı 
kolay hale getirilmiştir. Örnek panik değer talimatı (Ek-1) de belirtilmiştir.

2.3. Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri

Görüntüleme hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde sunumu hayati öneme 
sahiptir. Görüntüleme hizmetlerinde uzayan randevu ve raporlama süreleri 
hizmette aksamaya yol açabilmektedir. İlimizde standartta da öngördüğü gibi tetkik 
sonuçlarının hastalara verilme süreleri Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek 
şekilde tanımlanmış ve bu sürelerden tüm çalışanların bilgi sahibi olmaları 
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sağlanmıştır. Tekrar edilen çekim sayıları takip edilmiş ve pozisyondan kaynaklanan 
çekim hataları için çekim öncesi eğitimler verilmeye başlanmıştır. Aşağıdaki tabloda 
ilimizdeki en uzun bekleme süreleri gösterilmektedir.

CİHAZ SAYI BEKLEME SÜRESİ (GÜN)
MR 2 10
BT 1 10
EEG 3 1
EMG 3 1
MAMOGRAFİ 2 20
USG 32 7
KEMİK DANS. 1 10
ANJİYO 1 15
EKO 1 15
SİNTİGRAFİ 1 20
KOBALT 60 1 10
LİNAC 1 10

2.4. Ameliyathane

Ameliyathane, dinamik süreçleri olan ve yüksek risk taşıyan bir birim olmasından 
dolayı öncelikli olarak hastanelerimiz ameliyathanelerinin duvar, tavan ve zeminleri 
uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak, kolay temizlenebilecek ve dezenfekte 
olabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak 
üzere doğru ve güvenilir bir havalandırma sistemi yapılmıştır. Hasta yakınları için 
ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi alabilecekleri uygun bekleme alanları 
oluşturulmuştur.

2.5. Klinikler

Bu birimlerde hastaların geçirdiği süre, aldığı hizmet ve alt yapı tedavi ve bakım 
sürecinin en önemli bileşenleri olması nedeniyle hastanelerimiz hasta odalarındaki 
hasta sayılarını azaltmaya ve birden fazla hastanın bulunduğu odalarda her yatak 
arasında bir perde ya da paravan bulundurulması yönünde çalışmalar yapmışlardır. 
Yapılabilen hastanelerde tüm hasta odalarına lavabo ve tuvalet eklenmiştir.

2.6. Acil Servis

Doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, en küçük 
gecikme ise telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle 
acil müdahalelerin yapıldığı birimlerin en iyi şartlarda hizmet vermesi büyük önem 
taşıdığından hastanelerimiz acil servis hizmetlerinde de iyileştirmelere gitmiştir.  Acil 
servis girişlerinin üstü kapatılmış hasta transferini kolaylaştırıcı önlemler alınmış, 
resüsitasyon için ayrı bir alan oluşturulmuştur. Ayrıca triaj alanları yapılarak, triaj 
prosedürleri (Ek-2) tanımlanmış ve triaj kartları (Ek-3) kullanılmaya başlanmıştır.



28

2.7. Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları

Hasta ve çalışan güvenliği kavramı, sağlık tesisinde sunulan tüm hizmetlerin zamanında 
ve doğru bir biçimde sunulması anlayışını içermektedir. Hasta ve çalışanların, 
sağlık hizmeti sunumunda zarar görmelerine sebep olabilecek faktörlerin ortadan 
kaldırılması amacıyla kurumlarımızda bazı çalışmalar yapılmıştır.   Doğru hastaya, 
doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları olarak hasta 
bileklikleri kullanılmaya başlanmış,  Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesine göre anestezi 
öncesi, doğru bölge ve taraf işaretlemeleri yapılmaya başlanmış ve bu işlem hastaya 
da doğrulatılmaya başlanmıştır. Bununla ilgili olarak ekte Taraf Cerrahisi İşaretleme 
Formu (Ek-4) ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (Ek-5) verilmiştir. Ayrıca ilaç güvenliği 
ile ilgilide çalışmalara başlanmış örneğin yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit 
çözeltileri, intravenöz antikoagülanlar, insülin, antineoplastik ajanlar, opioidler, 
narkotikler vb.) üzerine kırmızı uyarı etiketi yapıştırılmaya başlanmıştır.

Çalışan güvenliği kapsamında ise kesici ve delici alet yaralanmalarına yönelik 
hastanede kesici ve delici aletlerin atılacağı özel kutular bulundurulmakta ve 
kutuların uygun kullanımı ve uzaklaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Riskli 
bölgelerde çalışan personelin sağlık taramaları düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır.  
Kemoterapi hazırlama-uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde çalışan 
personelin güvenliklerini sağlamaya yönelik klinik materyalin sıçrama, dökülme 
riski olduğu ve aerosol oluşturan işlem ve tekniklerin uygulandığı mikrobiyoloji 
laboratuarlarında biyogüvenlik kabinleri bulundurulmaktadır. Etilen oksitin kullanıldığı 
sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin korunmasına yönelik ise gaz maskesi, 
gaz ölçümü yapabilen dedektörler, doğru havalandırma vb. önlemler alınmıştır.

2.8. Hasta Kayıtları ve Dosyası

Hasta dosyaları kime, niçin, nerede, ne zaman, nasıl bir hasta bakım ve tedavi hizmeti 
verildiğini gösteren önemli belgelerdir. Günümüz sağlık kurumlarındaki modern 
tıbbi ve cerrahi metotların basit bir işlem olmaktan çıkarak oldukça karmaşık bir 
durum göstermesi, hastalara verilen hizmetin tam ve verimli bir şekilde ayrıntılarıyla 
belgelenmesi zorunluluğunu ortaya koyması nedeniyle, kurumlarda birçok 
düzenlemeye gidilmiştir. Hasta taburcu edilirken, hastanın başvuru nedeni, önemli 
bulguları, konulan teşhis, uygulanan tedaviler, verilen ilaçlar, hastanın çıkartılırken 
ne durumda olduğu, dışarıda kullanacağı ilaçlar, acil durumlarda aranacak telefon 
numaraları ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti iki nüsha olarak 
hazırlanmakta, bir nüshası hastanın dosyasına konulmakta ve bir nüshası hastaya 
verilmektedir.

Bunlara örnek olarak aydınlatılmış onam formu (Ek-5) ve hasta taburcu ve eğitim 
formu (Ek-6) ekte gösterilmiştir.
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3. HİZMET KALİTE STANDARTLARININ HASTALARA YANSIMALARI

Hizmet Kalite Standartları hastanelerimizde ve çalışanlarımızda büyük değişime neden 
olmakla beraber en büyük yansıması hizmet alanlar tarafından hissedilmiştir. Hasta 
kayıt birimlerinde masa ve sandalyelerden oluşan ve hasta ile karşılıklı oturulabilir 
tasarımların oluşması, bekleme alanlarına yerleştirilen oturma grupları, engelliler 
için yapılan düzenlemeler, randevu sürelerinin kısalması, hasta hakları birimlerinin 
kurulması, hasta odalarındaki yapılan düzenlemeler hastaların memnuniyet oranlarını 
artırmıştır. Aşağıdaki tablo 2006-2008 yılları arasında İzmir İli Hasta Haklarına 
başvuran hastaların yıllara göre teşekkür ve şikayet oranlarını göstermektedir.
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Ayrıca, İlimiz bünyesinde Hizmet Kalite Katsayılarının İl ortalaması olarak dönemler 
itibariyle değerlendirmelerine bakıldığında; 2007/2 dönem ile 2008/2 dönemleri 
arasında aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 0,78 puandan 0,95 puana kadar olan 
yükseliş görülmektedir. İlimiz bünyesindeki hastanelerimiz fiziki imkan yetersizlikler 
haricinde standartlara azami adaptasyonu sağlamışlar ve yeni yürürlüğü giren 
yönergeden sonrada bu kapsamdaki çalışmalarına devam etmişlerdir. Yeni yönerge 
kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyaretler kapsamında il ortalaması ise 0,83 puan 
olmuştur. Son yönerge kapsamında alınan bu sonuç bizi İlimizdeki hastanelerimizin 
bir sonraki dönem çıtayı çok daha yükseklere taşıyacakları konusunda 
yüreklendirmiştir.

2007-2008 Yılları Hizmet Kalite Standartları İl Ortalamaları

2007/              
2. Dönem

2007/         3. 
Dönem

2008/          1. 
Dönem

2008/         2. 
Dönem

2008/             3. 
Dönem

0,78 0,89 0,93 0,95 0,83
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ANKARA İLİ KURUMSAL 
PERFORMANS VE KALİTE UYGULAMALARI:

HASTANELER, ADSM VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dr. Sedat Gülay7

Özet

Yirminci yüzyılın son 25- 30 yılı içinde gelişmiş ülke hastanelerinin fiziksel ve fonksiyonel 
yapılanmasında önemli değişmeler olmuştur. Özellikle sağlık hizmetlerinde, sunulan 
kaliteli bir hizmet ekonomik ve hissi yararlar sağlayacağı gibi, hizmetteki bir hata 
veya ihmal insan hayatına mal olabilmektedir. Bunun için hata maliyeti çok ağır olan 
sağlık hizmetleri kalite düzeyinin yüksek tutulması mecburidir (Karabulut vd., 2000: 
:279).

Toplam kalite yönetimi, sağlık kurumunun tüm birimlerinde sürekli iyileştirme 
çalışmalarını içeren bir yaklaşımdır. Toplam kalite yönetimi Amerika’da 1950’li 
yıllardan sonra endüstride kalite konusunda yeni bir felsefe olarak ortaya atılmış 
ve bir devrim yaratmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’nın yeniden yapılanması 
sürecinde Japon endüstrisinde başarıyla uygulanan toplam kalite yönetimi Felsefesi, 
1980’li yıllarda sağlık bakım alanında da gündeme gelmiştir.

Philip Crosby 1961 yılında “Sıfır Kusurlu” kavramını geliştirmiştir. Hastaneler 
Akreditasyon Birleşik Komisyonu 1952 yılında kurulmuştur ve “Tıbbi Değerlendirme” 
diye adlandırılan bir programı hasta bakımındaki aksaklıkları ortaya çıkarmak için 
uygulamaya koymuştur (Öztek, 1995: 37).

Anahtar Kelime: Sağlık Kurumları, Kalite

Abstract

There have been important changes in the physical and functional structuring of 
the developed countries’ hospitals in the last 25-30 years of twentieth century. 
Especially in health services, while presentation of qualified services can provide 
economic and sensational advantages a fault or an omission in this service can cost 
human life. For this reason in the health services, in which cost of a fault is very 
heavy, keeping up the quality level high is compulsory (Karabulut vd., 2000: 279).

Key Words: Health Service, Quality

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde çağdaş ilkeleri tanımlayan Alma-Ata Bildirisi ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nce yürütülen 2000 yılında herkese Sağlık Programına göre, sağlık hizmetlerinin 
kaliteli bir biçimde sunulması hükümetlerin sorumluluğunda bulunmaktadır.
7 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, sedatgulay@gmail.com
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Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde 
organizasyonu, finansmanının sağlanması ve sunulması amacıyla; Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi kapsamında “Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon” 
çalışmaları başlatılmış ve 2004 yılında İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Kalite 
birimleri kurulmuştur. Bu kapsamda 30.10.2001tarihinde Kaliteyi Geliştirme ve 
Performans Değerlendirme Yönergesi yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
sağlık kurumlarının bu doğrultuda çalışmalarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve 
sürdürmeleri beklenmiştir.

2. AMAÇ

Sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir ve adaletli sunulmasını sağlamak•	
Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimini •	
kolaylaştırmak.
Sağlık kuruluşlarında hastayı doğru değerlendirmek.•	
Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedavi uygulamak.•	
Hizmet sunumunda hasta ve hasta yakınlarının haklarına saygı göstermek•	
Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek ve eğitilmek•	
Çalışanların niteliklerini geliştirmek.•	
Hizmet sunum sürecinde bilginin doğru yönetilmesini sağlamak.•	
Sağlık tesisinin doğru ve güvenli bir biçimde çalışmasının sağlanmak.•	
Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlanmak.•	
Hastane enfeksiyonlarını önlenmek ve kontrol altına alınmak.•	
Sağlık kuruluşunun etkinliğinin ve verimini sağlamak.•	
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlanmak.•	

İl genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında performans ve kalite yönetimi 
uygulamalarını koordine etmek, izlemek, denetlemek, ve değerlendirmek amacıyla 
Müdürlüğümüz bünyesinde de 2004 yılında Kalite Birimi kurulmuş, 05/12/2006 sayılı 
genelge ile adı İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü olarak değiştirilmiştir.

23.03.2007 Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kurumsal 
Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönerge yeniden güncellenerek 
yürürlüğe girmişti. İldeki tüm kurumların kurum altyapı değerlendirme formları 
(Ek-2 temel kriter değerlendirme formu) il performans ve kalite koordinatörlüğü 
değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda 
eksiklikler, gelişmesi gereken alanlar rapor edilip bir sonraki üç aylık çalışma planı 
hazırlanmaktadır.

İl düzeyin de kalite çalışmalarının belli bir düzeye geldiği değerlendirmeler sonucu 
görülmektedir. 2008 yılındaki hedefimiz daha iyiye ulaşabilmek ve kurumları sağlıkta 
akreditasyona hazırlamaktır.
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PERFORMANS YÖNETİMİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA 
DEVROLAN HASTANELERE ETKİLERİ

Uz. Dr. Akın Aydoğan8, Abdurrahman Atlı9, Murat Yılmaz10

Özet

Bu çalışmamızda; Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 
başlattığı uygulamalarından biri olan SSK’dan Sağlık Bakanlığına devrolan 
hastanemizde devir sonrasında oluşan değişimleri göstermek ve bu değişimlerde 
performans yönetimi ve kalite çalışmalarının etkilerini ölçmektir.

1. GİRİŞ

Performans yönetimi ve kalite çalışmalarının SSK’dan Sağlık Bakanlığına devrolan 
hastanelerimizde, personel verimliliği, hastanelerin mevcut kapasitelerinin verimli 
kullanılması, finansmanın doğru yönetilebilmesi, hastane bilgi sisteminde düzenli 
kayıtların yapılması, tetkik sürelerinin azalmasını ve her hekime bir poliklinik 
sağlanması gibi olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Bunlarla beraber devir sonrası personel eksenli olumlu değişimlerde gözlenmiştir. 
Hastane yönetimi üzerinde bıraktığı olumlu etkiler, hizmet kalitesinin artması 
yönündeki değişiklikler, hasta ve çalışan memnuniyetinin artması, hasta ve çalışan 
güvenliğinin sağlanması, hizmeti üretenlere ve kullananlara maliyet bilincinin 
geliştirilmesi yönündeki bıraktığı olumlu izler bunlardan birkaçıdır.

2. DEĞİŞEN HASTANEMİZ

Hastanemiz 1982 yılında SSK Bölge Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. 19110 
metre kare alan üzerine kurulmuştur. Kapalı alanı ise 8893 metrekaredir.

Şubat 2005 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’na devredildikten sonra Van İpekyolu 
Devlet Hastanesi adını almıştır.

Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında başlattığı sürekli iyileştirme 
anlayışla hastanemizin bütün birimlerinde gerekli tadilat ve onarımlar yapılarak, 
fiziki yapısı modern bir özelliğe kavuşturulmuştur.

26 yıllık hastanemizin müracaat bölümünü tamamen değiştirdik. Turuncu kart 
uygulaması ve HZYH ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza olan hizmetin kalitesi 
yükseltildi.

8 Van İpekyolu Devlet Hastanesi, akin-aydogan@hotmail.com
9 Van İpekyolu Devlet Hastanesi, abdurrahmanatli@hotmail.com
10 Van İpekyolu Devlet Hastanesi, arke08@hotmail.com
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Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında her hekime bir poliklinik uygulaması 
tamamlanmış ve hekim seçme hakkı uygulaması başarıyla uygulanmaktadır.

Devir sonrası polikliniklerimizde oluşan değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Poliklinik SayPoliklinik Sayııssıı --1313--
BBüüttüün hastalar tek bir yerden n hastalar tek bir yerden 
girigirişş yaparkenyaparken
Bekleme yerlerinde sandalye Bekleme yerlerinde sandalye 
ddışıışında bir nda bir şşey yokkeney yokken
Muayene baMuayene başşvurularvurularıı randevu randevu 
sistemi olmadan yapsistemi olmadan yapııllııyorkenyorken

POLPOLİİKLKLİİNNİİKLERKLER

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

2007200720042004

Poliklinik SayPoliklinik Sayııssıı --3838--
( t( tüüm uzman hekimler im uzman hekimler iççin bir in bir 

poliklinik apoliklinik aççııldldıı.) .) 
HastalarHastalarıın hin hiççbir yere ubir yere uğğramadan ramadan 
muayene olacaklarmuayene olacaklarıı poliklinipolikliniğğe me müüracaat racaat 
ederek tederek tüüm im işşlemlerini burada lemlerini burada 
tamamlamalartamamlamalarıı sasağğlandlandıı.(otomasyon .(otomasyon 
18.01.2006)18.01.2006)
Muayene olmak iMuayene olmak iççin bekledikleri in bekledikleri 
yerlere bekleme koltuklaryerlere bekleme koltuklarıı, , ssııramatikramatik
sistemleri, bekleme esnassistemleri, bekleme esnasıında  vakit nda  vakit 
gegeççirmeleri iirmeleri iççin ve ein ve eğğitim amaitim amaççllıı
plazma televizyonlar takplazma televizyonlar takııldldıı. . 
İİnternet, nternet, smssms, , kiokskioks ve telefonla ve telefonla 
randevu sistemi kuruldu.randevu sistemi kuruldu.
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ACACİİL L ÜÜNNİİTESTESİİ

KullanKullanıım alanm alanıı 200 metrekare200 metrekare
MMüüdahale kabini  1dahale kabini  1
MMüüşşahede yatak sayahede yatak sayııssıı 33
GGüünlnlüük Hasta Sayk Hasta Sayııssıı 250250

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

20042004 20072007

KullanKullanıım alanm alanıı 300 Metrekare300 Metrekare
MMüüdahale kabini 4dahale kabini 4
MMüüşşahede yatak sayahede yatak sayııssıı 9 9 
GGüünlnlüük Hasta Sayk Hasta Sayııssıı 450450
Acil LaboratuarAcil Laboratuarıı,,
Acil rAcil rööntgen, ntgen, 
Pansuman odasPansuman odasıı,,
ResResüüsitasyonsitasyon odasodasıı
BayBay--bayan bayan wcwc’’lerileri yapyapııldldıı. . 

26 yıldır kullanılan laboratuar ünitemiz tadilata alınarak genişletildi. Çalışma hızı az 
olan cihazlarımız hızı yüksek olan cihazlarla değiştirerek çalışma ortam ve kalitesini 
yükselttik. Bölgemizde Laboratuarın External Kalibrasyonunu sağlayan ilk hastane 
oldu.

LABORATUVAR HLABORATUVAR HİİZMETLERZMETLERİİ

HemogramHemogram cihazcihazıı 1 adet1 adet
Biyokimya cihazBiyokimya cihazıı 1 adet1 adet
Hormon cihazHormon cihazıı 1 adet1 adet
SonuSonuçç verme saati: verme saati: HemogramHemogram harihariçç

bir gbir güün sonran sonra
Kan alma koltuKan alma koltuğğu  olarak 2 adet     u  olarak 2 adet     
sandalye kullansandalye kullanııllıırkenrken

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

20042004 20072007

Laboratuar tadilata alLaboratuar tadilata alıınarak kullannarak kullanıım m 
alanlaralanlarıı genigenişşletildi. letildi. 
Parametrik test Parametrik test ççalalışışma hma hıızzıı yavayavaşş olan olan 
cihazlarcihazlarıımmıızzıı,daha h,daha hıızlzlıı cihazlar ile cihazlar ile 
dedeğğiişştirerek sonutirerek sonuçç verme saatimizi tverme saatimizi tüüm m 
sonusonuççlar ilar iççin 14:00in 14:00’’e yapte yaptıık.k.
HemogramHemogram cihazcihazıı 2 adet 2 adet 
Biyokimya cihazBiyokimya cihazıı 2 adet2 adet
Hormon cihazHormon cihazıı 2 adet2 adet
Kan alma koltuKan alma koltuğğu 5 adetu 5 adet
ElizaEliza
KoagKoagüülasyonlasyon
Kan gazKan gazıı
Laboratuar SonuLaboratuar Sonuççlarlarıı Polikliniklerden     Polikliniklerden     
verilmeye  Baverilmeye  Başşlandlandıı

Hastanemiz devralınırken (2005) sadece direkt grafi çekim hizmeti vermekteydi. 
Sadece SSK mensubu vatandaşların yararlanabildiği diğer görüntüleme hizmetleri 
anlaşmalı özel kurumlar ile hizmet almaktaydı. Kurumumuzca yapılan Görüntüleme 
Hizmet Alımı ihalesi ile hastane bahçesinde acile sadece 7 metre uzaklıkta yüklenici 
firma tarafından yapılan 2 katlı görüntüleme merkezi binası hizmete alınmış olup bir 
tünelle de hastanemize bağlanmıştır.
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GGÖÖRRÜÜNTNTÜÜLEME HLEME HİİZMETLERZMETLERİİ

RRÖÖNTGENNTGEN
MAMOGRAFMAMOGRAFİİ
MRMR
ULTRASONULTRASON
KEMKEMİİK DANSK DANSİİMOTRESMOTRESİİ
ESWLESWL
TOMOGRAFTOMOGRAFİİ
SKOPSKOPİİ

20072007

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

20042004

 RRÖÖNTGENNTGEN

Yatan hasta hizmetlerinde yatak sayısında ve yatak doluluk oranında gözle görünür 
artış görülmüştür. Bu artış ve değişimler performans yönetimi ve kalite çalışmalarının 
başarısının göstergeleridir.

YATAN HASTA HYATAN HASTA HİİZMETLERZMETLERİİ

Yatak SayYatak Sayııssıı –– 110110

Yatak Doluluk OranYatak Doluluk Oranıı-- % 40% 40

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

20042004 20072007

Yatak SayYatak Sayııssıı –– 130130

Yatak Doluluk OranYatak Doluluk Oranıı-- % 80% 80

26 yıldır kullanılan ameliyathane yenilendi. Duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon 
ve temizlemeye uygun anti bakteriyel malzemeler kullanılarak kaplanmış olup, 
sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen 
havalandırma sistemi takıldı. Hasta yakınları için bekleme salonu hazırlanarak 
hasta yakınlarının hastalarını takip edebilecekleri bilgi alabilecekleri rahat bir ortam 
sağlandı.
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AMELAMELİİYATHANE HYATHANE HİİZMETLERZMETLERİİ

Masa SayMasa Sayııssıı -- 2     2     

AylAylıık Ameliyat Sayk Ameliyat Sayııssıı--120120

www.www.ipekyoluipekyolu.gov.tr.gov.tr

20042004 20072007

Ameliyat artAmeliyat artışış oranoranıı :  :  % 442% 442

 Masa SayMasa Sayııssıı –– 44

 AylAylıık Ameliyat Sayk Ameliyat Sayııssıı-- 660660
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2008 yılına kadar olmayan Yoğun Bakım Ünitesi 5 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Yeni 
ameliyathanemizde yapmış olduğumuz gibi duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon 
ve temizlemeye uygun anti bakteriyel malzemeler kullanılarak kaplanmış olup, 
sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen 
havalandırma sistemi takılmıştır.
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Türkiye’de devrolan hastanelerde ilk defa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
hastanemiz tarafından hizmete açıldı.

Hastanemizi devraldığımızda kamera ve güvenlik elemanı yokken 31 kamera 12 
güvenlik görevlisi ile hasta ve çalışan güvenliği sağlandı.

Eski evsel ve tıbbi atık depoları yenilenerek istenilen standartlara 
kavuşturulmuştur.

SSK’dan Sağlık Bakanlığına geçen tüm personele Bakanlığımıza ait uygulamalar 
hakkında eğitimler verildi.

3. SONUÇ

Performans yönetimi ve kalite çalışmalarının etkileri devir sonrası oluşan değişimlerin 
personele ve hasta memnuniyetine olan olumlu yanları ile kendini göstermiştir. 
Performans Yönetimi ve Kalitenin hastane yönetimine vermiş olduğu vizyon 
sayesinde yönetim, ekip ruhuyla çalışarak bu memnuniyete katkıları ile ön plana 
çıkmıştır. Hasta memnuniyet oranı tabloda gördüğümüz gibi %50’lerden %90’lara 
çıkmıştır.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİM

Necdet A.Turhan11, Behiye Tekeş12

Özet

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişimler, yaşamın her alanını etkilemektedir. 
Özellikle devletin üstlendiği temel hizmetleri sunmakla yükümlü olan kurumları 
çok köklü değişim ve dönüşümlerle karşı karşıya bırakmıştır. Devlet artık vatandaşı 
bir müşteri olarak görmektedir. Vatandaşlarının beklentileri ve almış oldukları 
hizmet standartları ile ilgili algılamaları, onların memnuniyetinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Pek çok kurumda olduğu gibi, sağlık hizmeti sunan kurumlarda da 
hasta memnuniyeti nihai amaçlar arasında sayılmıştır. Sunulan sağlık hizmetlerinden 
beklenen memnuniyetin düzeyi ise bu sektörde meydana gelen değişimlerle 
yakından ilgili olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, sağlık alanında yaşanan değişimler 
ve bu değişimlerin hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti ilişkisi vurgulanarak, yeni 
bir model önerisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değişim, Hasta Memnuniyeti, Yeni Model, Hizmet Kalitesi

Abstract

Quick exchagings which in our daily life effects each port of life. Especially, this 
chancings get the estabilisments which duty is serving the goverment’s dyty face 
to face radical alternations and improcements. The goverment see the people like 
a customer now. The wish of people and the service standats are very important. 
The pleasure of sicks is an ultimate gool for most of establisments and so is for 
health establisments. Getting expected from the level of pleausure of the healty 
establismonts is being interesteal in the changings in this estabisiment. The 
alternations in healthy sector and guality of these alternations and it’s relation with 
the pleasure of sick will be emphosized and will be offered a suggestion for a new 
model in this study.

Key Words: Exchange, İll pleasure, New to Model, Service Quality

1. GİRİŞ

Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte başlayan değişim sürecinde sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, sağlık altyapısı ve örgütlenmenin düzenlenmesine yönelik çalışmalar, 
sağlık politikalarındaki önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Hastanelerden 
hizmet alan hastalara insanca, eşit ve çağdaş hizmet sunabilmek için (Akdağ, 2007: 
7), Kalite Hizmet Standartları gibi uygulamalarla da Müşteri (Hasta) Memnuniyeti 
ön plana çıkarılmıştır. Bu nedenle sağlık alanındaki bu değişimin hasta memnuniyet 
11 Van İl Sağlık Müdürlüğü, naturhan@mynet.com
12 Van İl Sağlık Müdürlüğü, buzvemavi@hotmail.com
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oranlarına olan etkileri konu olarak alınmıştır.

Gerçekleşen tüm değişimler hizmet alanında da kendini göstermiştir. Hizmetler mallar 
gibi nitelik ve nicelik yönünden ölçülemediğinden ve üretildikleri anda tüketilmeleri 
nedeniyle hizmet kalitesine ilişkin standartlar getirilmiştir.

Sunulan hizmetlerinin faydalarını, uygunluğunu, elde edilebilirliğini, hizmetin 
zamanında alınmasını, etkinliğini, devamlılığını, güvenliğini, verimliliğini ve bakım 
kalitesini ölçebilmek için denetim mekanizmaları gerçekleştirmiştir. Bunlardan biri 
olan hizmet kalitesi değerlendirme süreçleri sağlık bakım hizmetlerini oluşturan ve 
sağlık personeli tarafından yerine getirilen teşhis, tedavi, rehabilitasyon, önleme ve 
hasta eğitimi gibi faaliyetleri ölçmektedir.

İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İl Performans ve Kalite 
Koordinatörlükleri yeniden yapılanma sürecinde hizmet değerlendirme işlemlerini 
yürütmektedir. Yeniden yapılanma sürecinin değerlendirilebilmesi amacıyla Hizmet 
Kalite Standartları Ölçme ve Değerlendirme Oranları karşılaştırılarak var olan güncel 
durumun analizinin yapılmıştır. Bu bağlamda Hizmet Kalite Standartlarını (Ek-1) 
uygulayan bir kurum V.E.A.H. (Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi) ile bu standartları 
uygulamayan bir kurum Y.Y.Ü.T.F.(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi) karşılaştırılmıştır. Elde edilen veri ve sonuçlarla sağlık 
hizmeti sunumuna Hizmet Kalite Standartlarının etkisinin tespiti amaçlanmıştır.

Ülkemiz sağlık alanında uygulanan yeni modellerden, aile hekimliği, hizmet kalite 
standartları, hasta memnuniyet anketleri, sosyal güvenlik reformu vb. uygulamalarla 
sağlık sektörünün tek müşterisi olan hastalara sağlık hizmetlerini daha kaliteli ve 
eşit alması amaçlanmıştır. Bu bağlamda karşımıza çıkan 26 Nisan 2005 tarihinden 
beri aktif olarak faaliyetlerini yürüten Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri konu olarak 
alınmıştır. Hasta Hakları İl Koordinatörlüklerinin bünyesinde insan ve maddi güç 
unsuru kullanmadan yeni bir model uygulaması olarak ‘Hasta ve Çalışan Hakları İl 
Koordinatörlüğü’ adı altında yeni bir model sunumu yapılmıştır.

2. HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

2.1. Yöntem

Van ilinde hasta memnuniyetindeki değişimin kalıcı etkilerini incelemek için; hizmet 
özellikleri ve yatak sayısı birbirine benzer olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(450 yatak) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi (550 yatak) hasta memnuniyet oranlarının karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırma için Sağlık Bakanlığının Standart Hasta Memnuniyet Anketleri her 
iki hastanede poliklinik ve servis hastalarına Aralık 2008-Ocak 2009 tarihlerinde 
uygulandı. Anketler poliklinik hastaları için 25 sorudan, yatan hastalar için 33 
sorudan oluşmaktaydı.
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Anketler karşılaştırılırken her iki kurumun yatan hastaları ve poliklinik hastaları 
birbirleriyle karşılaştırıldı. Anket verileri SPSS 11.0 istatistik programına girilerek 
değerlendirildi.

2.2. Bulgular

Anket çalışmasında toplam 1150 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anket uygulamasında 
bakanlığımızın standart poliklinik hasta memnuniyet anketleri ve yatan hasta 
memnuniyet anketleri kullanılmıştır. Poliklinik memnuniyet anketlerinden 590 
adet, yatan hasta memnuniyet anketlerinden 560 adet uygulanmıştır. Van Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde % 75 poliklinik hasta memnuniyet anketi, % 79 yatan 
hasta memnuniyet anketi uygulanmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
ise %25 poliklinik hasta memnuniyet anketi,%21 yatan hasta memnuniyet anketi 
uygulanmıştır. Poliklinik ve yatan hasta memnuniyet anket soruları birbirinden 
farklı olduğundan, yatan hasta memnuniyet anketleri paralel olarak yatan hasta 
memnuniyet anketleriyle ve poliklinik hasta anketleri paralel olarak poliklinik hasta 
memnuniyet anketleriyle karşılaştırılmış ve analizleri yapılmıştır.

2.3. Poliklinik Hasta Memnuniyet Anket Analizleri

‘Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu (işaret 
levhaları var mı)?’ sorusuna; ankete yanıt verenlerin  %8,1 ulaşım zor olduğunu, 
% 17,5’i yönlendirmenin eksik olduğunu, %74,4’ü ulaşılabilir olduğu yanıtını verdi. 
Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de  %3,9 , %13,2 ve %83,2 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %20,7, 
%30,7 ve %48,7 idi. İki hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000). ‘’Size 
göre, polikliniklerin temizliği nasıldı?’’ sorusuna; ankete yanıt verenlerin  %23,7 
kirli, % 22,5 fena değil, %35,6 temiz ve %18,1 çok temiz yanıtını verdi. Bu oranlar 
sırasıyla V.E.A.H.’de  %1,8, %24,1,  %40,7 ve %33,4 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %18,7, 
%40, %24,7 ve %16,7 idi. İki hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000). 
‘’Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik işlemlere (hasta kabul, 
kayıt vb.) harcadığınız toplam süre ne kadardı? ‘’ sorusuna; ankete yanıt verenlerin  
%14,4’ü 1 saat ve üzeri, %7,6’sı 41–60 dakika, %24,4’ü 21–40 dakika ve %53,6’sı 
0–20 dakika süre harcadıkları yanıtını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de  %8, 
%7,3  %25,5 ve %59,3 iken Y.Y.U.T.F.’de %33,3, %8,7, %21,3 ve %36,7 idi. İki 
hastane arasında anlamlı fark bulundu. (p<0,000) (Grafik–1)
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Grafik 1. Muayene olmak için bürokratik işlemlere harcanan süre
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Hekimin sizi muayene etmesi ne kadar sürdü? (P:0,056), Hekim tarafından, size 
verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler için anlayacağınız şekilde açıklama 
yapıldı mı? (p:0,110) ve Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza 
anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? (p:0,945) sorularına verilen yanıtlarda her iki 
hastane arasında anlamlı var fark bulunamadı. ‘Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir 
hekime muayene olmayı düşünür müsünüz ?’ sorusuna yanıt verenlerin  %38,6 evet 
elbette, %33,3’ü evet kısmen ve %36,1’i hayır yanıtını verdi. Bu oranlar sırasıyla 
V.E.A.H.’de  %33,9, %40 ve %26,1 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %52,7 ,%21,3 ve %26 di. İki 
hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000) ‘’Hekiminizi kendiniz seçebildiniz 
mi?’’ sorusuna yanıt verenlerin  %26,3 hayır , %73,7 evet yanıtını verdi. Bu oranlar 
sırasıyla V.E.A.H.’de  %14,8 ve %85,2 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %60 ve % 40 idi. İki hastane 
arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000)(Grafik–2)

Grafik 2. Hekiminizi kendiniz seçebildiniz mi?

EvetHayir

Co
unt

400

300

200

100

0

HASTANE

YYUTF

VEAH



44

“Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?’’ sorusuna yanıt 
verenlerin  %4,9 kötü , %15,1 orta, %33,2 iyi, %31,7 çok iyi ve % 15,1 mükemmel 
yanıtını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de %23, %12,2, %32,7, %35,7 ve %17,3 
iken Y.Y.Ü.T.F.’de %12,7, %24, %34,7, %20 ve %8,7idi. İki hastane arasında anlamlı 
fark bulundu (p<0,000)(Grafik–3)

Grafik 3. Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl 
değerlendirirsiniz?
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2.4. Yataklı Servis Hizmetlerinin Değerlendirilmesi İle İlgili Bulgular

‘Yatış işlemlerinin tamamlanması için ne kadar beklediniz?’ sorusuna verilen 
yanıtlarda her iki hastane arasında anlamalı fark bulunmadı. (p:0,775). ‘’Size göre, 
kaldığınız servis ve odanın temizliği nasıldı?’’ sorusuna ankete yanıt verenlerin % 
4,3’ü hiç temiz değildi, % 6,3’ü pek temiz değildi, %10,9’u vasat, %32,3’ü temiz 
ve %36,3’ü çok temiz yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de %2,5, %6,6, 
%8,2, %40,7 ve %42 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %10,8, %5, %20,8, %48,3 ve %15 idi. 
İki hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000). ‘’Hastane yemeklerini nasıl 
buldunuz?’’ sorusuna ankete yanıt verenlerin % 6,8’i kötü, % 16,8’i vasat, %41,9’u 
iyi ve %34,5’i çok iyi yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de %4,3, %13,4, 
%40,3, ve %41,9 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %15,8, %29,2 %47,5, ve %7,5 idi. İki hastane 
arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000) (Grafik–4)
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Grafik 4. Hastane yemeklerini nasıl buldunuz?
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‘Sizi tedavi eden hekimlere güven duydunuz mu?’ ve ‘sizin tedavinizde yer alan 
hemşirelere güven duydunuz mu?’ sorularına verilen yanıtlarda anlamlı farklılık 
bulunmadı. (P:0,249 ve 0,346). ‘Genel olarak, aldığınız tedavi ve bakımı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ankete yanıt verenlerin % 6,8’i kötü, % 16,8’i 
vasat, %41,9’u iyi ve %34,5’i çok iyi yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de  
%4,3, %13,4, %40,3, ve %41,9 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %15,8, %29,2 %47,5, ve %7,5 
idi. İki hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000)(Grafik–5)

Grafik 5. Genel olarak aldığınız tedavi ve bakımı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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‘’Hasta hakları birimi hakkında bilgilendirildiniz mi?’’ sorusuna ankete yanıt verenlerin 
% 43,6’sı hayır ve %56,4’ü evet yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de  
%34,9 ve %65,1 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %75,8 ve %24,2 idi. İki hastane arasında anlamlı 
fark bulundu (p<0,000). Hastanenin genel kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sorusuna ankete yanıt verenlerin % 5’i kötü, % 12,3’ü’i vasat, %31,8’i iyi, %27,5’i 
çok iyi ve %23,4’ü mükemmel yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla V.E.A.H.’de %2, 
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%8,6, %29,5, %32,3 ve %27,5 iken Y.Y.Ü.T.F.’de %15,8, %25,8 %40, %10 ve 
%8,3 idi. İki hastane arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000) (Grafik -6)

Grafik 6. Hastanenin genel kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder misiniz? Sorusuna ankete 
yanıt verenlerin % 18,8’i hayır ve %81,3’ü evet yanıtlarını verdi. Bu oranlar sırasıyla 
V.E.A.H.’de %13,6 ve %86,4 iken Y.Y.U.T.F.’de %37,5 ve %62,5 idi. İki hastane 
arasında anlamlı fark bulundu (p<0,000) (Grafik–7)

Grafik 7. Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder 
misiniz?
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3. SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN HİZMET KALİTESİNE 
ETKİLERİ

3.1. Yöntem ve Amaç

Van ilinde hizmet kalite standartlarını incelemek için; hizmet özellikleri ve yatak sayısı 
birbirine benzer olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (450 yatak) ile Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi (550 yatak) hizmet 
kalite oranları karşılaştırıldı. Aralık 2008, Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen bu 
çalışmada bakanlığımızın Hizmet Kalite Standartları kullanıldı. Yapılan bu çalışma ile 
yeniden yapılanma sürecinin hizmet kalitesine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

3.2. Bulgular

Hizmet Kalite Standartları(Ek-1) çerçevesinde Poliklinik Hizmetleri, Laboratuar 
Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Klinik Hizmetler, 
Yoğun Bakım Hizmetleri, Acil Servis Hizmetleri, Ambulans Hizmetleri, Eczane 
Hizmetleri, Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi, Hasta ve çalışan Güvenliği, Kurumsal 
Hizmet Yönetimi, Hastane Bilgi Sistemi Hasta Kayıtları, Dosyası ve Arşiv Hizmetleri, 
Tesis Yönetimi ve Güvenlik, Depolar, Mutfak, Çamaşırhane birimlerinin hizmet kalite 
standartları değerlendirildi. Bu uygulama hizmet birimlerine göre paralel olarak 
karşılaştırıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde uygulandı. Verilen toplam puan\toplam puan-değerlendirme dışı puan 
şeklinde hesaplandı.(Grafik–8)

Grafik 8. Y.ÜTF ve VEAH hizmet kalite standartlarının karşılaştırılması
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 1. Poliklinik Hizmetleri 
2. Laboratuar Hizmetleri 
3. Görüntüleme Hizmetleri 
4. Ameliyathane Hizmetleri 
5. Klinik Hizmetler 
6. Yoğun Bakım Hizmetleri 
7. Acil Servis Hizmetleri 
8. Ambulans Hizmetleri 
9. Eczane Hizmetleri 
 

 10. Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi 
11. Hasta ve çalışan Güvenliği 
12. Kurumsal Hizmet Yönetimi 
13. Hastane Bilgi Sistemi 
14. Hasta Kayıtları, Dosyası ve Arşiv 
15. Hizmetleri 
16. Tesis Yönetimi ve Güvenlik 
17. Depolar 
18. Mutfak 
19. Çamaşırhane 

4. HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

4.1. Yöntem ve Amaç

İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İl Hasta Hakları Koordinatörlükleri 
model olarak alınmıştır. Bu bağlamda 2007 yılı birinci(ocak-şubat-mart-nisan), 
ikinci(mayıs-haziran-temmuz-ağustos) ve üçüncü(eylül-ekim-kasım-aralık) 
dönemlerine ait veriler tüm hastanelerimizden alınmıştır. Mevcut veriler kullanılarak 
ilgili dönemlere ait Hasta Şikayet ve Çalışan Şikayet oranları alınmıştır. Bu süreci 
incelememizdeki amaç Hasta ve Çalışan Hakları İl Koordinatörlüğü adını 
verebileceğimiz yeni bir model ve bu yeni modelin gerekçelerini bu araştırma ile 
sunmaktır.(Grafik-9)

Grafik 9. 2007 yılı hasta ve çalışan şikâyet oranları
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4.2. Bulgular

Bu bağlamda 2007 yılı birinci(ocak-şubat-mart-nisan), ikinci(mayıs-haziran-temmuz-
ağustos) ve üçüncü(eylül-ekim-kasım-aralık) dönemlerine ait VEAH., İpekyolu 
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Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Kadın-Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 
Muradiye, Erciş, Başkale, Özalp Devlet Hastanelerine ait veriler alınmış, grafik olarak 
düzenlenmiştir.

5. SONUÇ

Poliklinik hizmetlerinde temizlik, hizmet kalitesi, hekim seçme uygulamalarında 
hizmet sunumunu daha etkin olduğu, Bürokratik işlem süresi uygulamalarında 
da V.E.A.H.’nin daha etkin olduğu gözlendi. Poliklinik hizmetlerinin V.E.A.H.’de 
daha etkin yürütüldüğü izlendi. Hekimlerin ürettiği sağlık sunumu ile ilgili olarak 
iki hastaneler arasında fark bulunmaz iken, ‘Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir 
hekime muayene olmayı düşünür müsünüz?’ sorusuna verilen yanıtta çelişkili olarak 
üniversite hastanesi %37,5 hayır ve %62,5 evet cevabı tespit edildi. Hekim seçme 
hakkı konusunda devlet hastanesinde pozitif yönde anlamlı fark bulundu.

Yatan hasta hizmetlerinde ise temizlik, yemek gibi konularında devlet hastanesi hizmet 
sunumunun daha etkin olduğu bulundu. Ancak yatış işlemleri konusunda poliklinik 
hizmetlerinde izlenen fark burada izlenmedi. Hekim ve hemşirelerin ürettiği sağlık 
sunumu ile ilgili olarak iki hastane arasında fark bulunmadı. Ancak tedavi hizmetinin 
genel olarak değerlendirilmesinde çelişkili olarak fark izlendi. Hasta hakları birimi ile 
ilgili soruda devlet hastanesi yönünde anlamlı fark izlendi. Hastanenin genel kalitesi, 
tekrar tercih edilmesi ve tedavi bakım hizmetlerinde anlamlı farklılık izlendi.

Verilen tüm hizmetler göz önüne alındığında VEAH’nin hizmet kalitesi yönünden 
YYÜTF’NE göre daha pozitif veriler sunduğu görülmektedir.

Hasta memnuniyet anketleri, hizmet kalite standartları izlendiğinde Bakanlığımızın 
hasta memnuniyeti üzerine çalışmalarını hizmetlerini arttırdığı izlenmektedir. Çalışan 
şikâyetleri göz önüne alındığında çalışanların şikâyet başvurusunun yok denecek 
kadar az olduğu grafikte izlenmektedir. Bu çalışanların şikâyet başvurusunun kendi 
kurumunca değerlendirilebileceği bir birimin bulunmaması olarak değerlendirilebilir. 
Bu konuda fazla veri sunulmaması bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.

6. TARTIŞMA

2005 yılı sonlarında başlayan Hizmet Kalite Standartları ve söz konusu standartların 
bakanlığımıza bağlı kurumlara kurumsal performans katsayısı ile maddi açıdan 
yansıtılması ve bu yansımada hasta memnuniyet anketlerinin de parametrelerinin 
bir parçası olması nedeniyle hastanelerimiz 2005 tarihinden bu yana hasta 
memnuniyet anketleri uygulanmakta ve bu yönde düzenlemeler yapılmaktadır. 
Ancak üniversite hastanelerinde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Tespit edilen 
anlamlı farkın nedenlerinden biri bu olabilir. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarının 
mali yapılanmaları farklı olduğundan üniversite hastaneleri maddi kaynakları 
açıdan zor durumda. Bundan dolayı fiziki ve personel altyapı yatırımları yetersiz 
denilebilir. Bakanlığımızın hizmet kalite standartları ölçüsünde maddi pay sağlaması 
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hastanelerimizde bu hizmetlerin uygulanma başarısının nedeni olabilir.

2005 yılı sonlarında başlayan Hizmet Kalite Standartları ve söz konusu standartların 
bakanlığımıza bağlı kurumlara kurumsal performans katsayısı ile maddi açıdan 
yansıtılması için hastanelerimiz 2005 tarihinden bu yana hastanelerimizde hizmet 
kalite standartları uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Hizmet kalitesinde izlenen bu 
farkın nedeni olabilir. Ancak üniversite hastaneleri bu uygulamayı yürütmemektedir. 
Bu izlenen farkın nedeni olabilir. Kurumların mali yapıları bu farkın nedeni olabilir. 
Üniversite hastanelerinde hizmet kalite çalışmalarına maddi ve insan gücü desteğinin 
yetersiz olması bu farkın nedeni olabilir.

7. ÖNERİLER

Sağlık bakanlığının 2005 ten buyana uygulanan sağlık alanın da devrim diye 
nitelendirilebilecek uygulamalar merkezi yönetim, performans sistemi, hizmet 
kalite standartları için ayrılan mali bütçe uygulamaları üniversite hastanelerine de 
uygulanırsa Keşfedilmişleri yeniden keşfetme çabasına girmeden, kendi bilgi ve 
birikimimizle başkalarının başarılarından ve hatalarından aldığımız derslerle, titiz ve 
dikkatli bir şekilde yol alınabilir(Akdağ 2007:89). Bu bağlamda Hasta memnuniyet 
oranını artırmaya yönelik hizmetler artırılabilir.

Merkezi uygulamalar ve hizmet kalitesinin maddi gelirin bir koşulu olması üniversite 
hastanelerine de uygulanabilirse hizmet kalitesi artırılabilir.

Bakanlığımız bünyesinde tüm İl Sağlık Müdürlüklerinde hizmet veren İl Hasta Hakları 
Koordinatörlüğü birimine Çalışan Hakları ifadesini ekleyerek ek bir maliyet ve ek bir 
insan gücüne ihtiyaç duymadan bakanlığımız adına çalışanlarda değerli kılınabilir. 
Tüm sağlık hizmetlerinde vurgulanan Hasta ve Çalışan Güvenliği konusu düşünülürse 
yeni bir model olarak ‘Hasta ve Çalışan Hakları İl Koordinatörlüğü’ modeli 
uygulanabilir.
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAĞININ SÜREKLİ 
GELİŞİMİNİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ FAKTÖR ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK ÖNCÜLLERİ-ETKİLERİ
Prof. Dr. Yasemin Arbak13, Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday Özmen14

Özet

Çalışmanın ana amacı sağlık kuruluşlarında örgütsel bağlılığı incelemektir. Sağlık 
kuruluşlarında gelişim ve bu gelişimin sürekliliğinin sağlanması için örgütsel 
bağlılığı yüksek işgücüne olan ihtiyaç diğer kuruluşlardan daha büyük önem arz 
etmektedir. Sağlık kuruluşlarının çalışanların örgütsel bağlılığının incelenerek, sağlık 
kuruluşlarına özgü politika ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil edecek politika 
ve stratejilerin tartışılması önemlidir.

Çalışmanın ana amacı sağlık kuruluşlarında örgütsel bağlılığı incelemektir. Bu 
bağlamda örgütsel bağlılığın duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık boyutları 
arasındaki ilişkiler; kişisel özellikler, rol özellikleri ve çalışma deneyimlerinin bağlılık 
boyutları ile ilişkileri, örgütsel bağlılığın sonuçları bir eğitim-araştırma hastanesinde 
tutumsal ve davranışsal bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Araştırma sonunda duygusal ve devamlılık bağlılığı boyutlarının negatif ilişkili olduğu, 
duygusal-normatif ve devamlılık-normatif bağlılık değişkenlerinin aynı anda çalışanın 
örgütle ilişkisini tanımladığı; çalışanların duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklarının 
yaş, örgütsel üyelik, istihdam türü, hizmet şekli, örgütsel destek, örgütsel adalet, 
sosyal etkileşim ve amir desteği açısından farklılık gösterdiği; duygusal ve normatif 
bağlılığın çalışanların işten ayrılma eğilimini zayıflattığı, devamlılık bağlılığının ise 
beş yıldan çok çalışanlar için benzer sonucu yarattığı bulunmuştur. Bu çalışma sağlık 
sektörü açısından örgütsel bağlılığın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Devamlılık, Normatif Bağlılık, 
Sağlık Kuruluşları, İşten Ayrılma Eğilimi

1. GİRİŞ

Sağlık kurumlarının sundukları hizmetin yaşamsal önemi gereği diğer sektörlerdeki 
kurumlardan daha karmaşık ve dinamik bir yapıları vardır. Eğitim ve deneyimleri 
birbirlerinden oldukça farklı personel karmasına sahiptirler. Hizmetten yararlananlar 
endişe, korku ve stres içinde olup beklentileri, fiziksel ve psikolojik yapıları çok 
farklıdır. Hizmet ilişkisi diğer alanlardaki alıcı-satıcı ilişkisi gibi değildir. Hasta hizmetin 
niteliğini bilinçli bir şekilde değerlendirme şansına sahip olmadığından bir yandan 
sağlık personeline bağımlılık söz konusudur. Öte yandan kültür ve eğitim düzeyindeki 
gelişmelere paralel olarak aldığı hizmeti daha çok sorgulayan ve zor tatmin olan 
13 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, yasemin.arbak@deu.edu.tr
14 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, omur.ozmen@deu.edu.tr
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bir hasta profili ortaya çıkmıştır. Her iki durumda da sunulan hizmetin kalitesi ve 
performansı sağlık personelinin niteliğine bağlıdır. Çalışanlar sağlık hizmetinin kalite 
ve maliyetini belirlemede önemli rol oynarlar ve sistemin temel problemlerinin 
çözümünün bir parçasıdırlar. Günümüz koşullarında nitelikli sağlık personeli 
bulunması da gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumları hizmetlerinin 
kalitesi ve performansını belirlemede ciddi rol oynayan nitelikli sağlık personelinin 
istihdamı ve kurum içinde tutulmaları için çalışma yaşamı kalitesini iyileştirerek 
örgütsel bağlılıklarını sağlayacak faktörler üzerinde durmak zorundadırlar. Sağlık 
kuruluşlarında örgütsel bağlılığı yüksek işgücüne olan ihtiyaç diğer kuruluşlardan 
daha büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda çalışmanın ana amacı sağlık kuruluşlarında örgütsel bağlılığı üç alt 
amaç çerçevesinde incelemektedir:

Çalışanların örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler•	

Örgütsel bağlılık boyutlarının karşılıklı ilişkileri •	

Örgütsel bağlılığın sonuçları•	

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılığın çok sayıda tanımı vardır. Porter’a (1974) göre örgütsel bağlılık 
bireyin örgütün amaç ve değerleri ile özdeşleşmesi, örgüt üyesi olarak kalma 
arzusu, örgüte hizmet etmek için dikkate değer çaba gösterme isteğidir. Wiener 
(1982) örgütsel bağlılığın örgütün iyiliği için fedakârlık, zihnini örgütle meşgul etme, 
kişisel zamanını örgütsel faaliyetlere ayırma olduğunu belirtmektedir. Bir bütün 
olarak örgüte karşı duygusal bir duruştur, yavaş gelişir ancak zamanla süreklilik arz 
eder. Still (1983) örgütsel bağlılığı, bireyin örgüte, işe ve bir mesleğe psikolojik bağı 
olarak tanımlar.

Araştırmalar örgütsel bağlılıkları yüksek çalışanların işten ayrılma niyetlerinin düşük 
olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılık yazını temelde örgütsel bağlılığı bir tutum 
(tutumsal bağlılık) ve bir davranış (davranışsal bağlılık) olarak gören iki yaklaşım 
etrafında gelişmiştir.

Bu iki yaklaşım birbirinden bağımsız değildir. Tutumsal yaklaşım, örgütsel bağlılığın 
neden ve sonuçları üzerinde durur. Davranışsal yaklaşım ise bu tutumların sonucu 
olarak tanımlanan davranışların tekrarlanmasını sağlayan faktörler ve bu davranışların 
çalışan tutumları üzerindeki etkisini ele alır. (Meyer ve Allen, 1991; Meyer ve Allen, 
1997). Tutumsal ve davranışsal yaklaşım arasındaki ilişki bağlılığının çok boyutlu bir 
kavram olarak tanımlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Yazında farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlayan çok boyutlu modeller 
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geliştirilmeye çalışılmıştır (Angle ve Perry, 1981; Jaros, Jennifer, Koehler ve Sincich, 
1999; Meyer ve Allen, 1991; O’Reilly ve Chatman, 1986; Penley ve Gould, 1988). 
Meyer ve Allen’in (1991) modeli bunlar arasında görgül olarak en fazla desteklenmiş 
modeldir (Arbak, Kesken, 2005). Model tutumsal ve davranışsal bakış açılarının yanı 
sıra örgütsel bağlılığı kültürel değerler açısından ele alan normatif bakış açısını da 
içermektedir. Meyer ve Allen Modeli (1991) örgütsel bağlılığı duygusal, devamlılık ve 
normatif bağlılık olmak üzere üç farklı bağlılık boyutu ile tanımlamaktadır.

Bu çalışmada duygusal ve tutumsal yaklaşım bakış açısı ile Meyer ve Allen’in (1991) 
çoklu modeli benimsenmiştir.

Duygusal bağlılık çalışanın örgütün değerleri, hedef ve amaçlarına duygusal 
tutkunluğu, özdeşlemesi ve örgüte kendini adama derecesidir. Duygusal bağlılığı 
yüksek çalışan örgütsel üyeliğini bunu gerçekten istediği için sürdürür. Devamlılık 
bağlılığı çalışanın örgüte zaman ve çaba harcayarak yaptığı yatırımı farkında olması 
sonucu gelişir. Devamlılık bağlılığında çalışan örgütsel üyeliği zorunluluk olduğunu 
düşündüğü için sürdürür. Normatif bağlılık bireyin örgütsel üyeliği bir görev olarak 
görme durumudur. Normatif bağlılığı yüksek çalışan örgütsel üyeliğini doğru bir 
davranış olarak değerlendirir.

2.2. Örgütsel Bağlılığın Öncülleri

Örgütsel bağlılığın nedenlerini konu alan meta analiz ve çok sayıda yazın özetine 
dayanan çalışmalar incelendiğinde örgütsel bağlılığın nedenlerinin genelde kişisel 
özellikler, çalışma deneyimleri, iş ve rol özellikleri ve örgütsel özellikler olmak üzere 
beş ana başlık altında toplandığı görülmektedir (Arbak ve Kesken 2005).

Bu çalışmada kişisel özellikler, rol özellikleri, çalışma deneyimleri üzerinde 
durulmaktadır. Örgütsel bağlılık ile ilişkili olan kişisel özellikler mesleki özdeşleşme, 
bağlılık eğilimi (Lee v.d, 1992), içsel kontrol odağı (Werbel, Landau ve DeCarlo, 
1996), kişisel yetkinlikleri algılama (Mathieu ve Zajac, 1990), yaş, eğitim, örgütsel 
üyelik süresi (McNeese-Smith, 2001 McNeese-Smith ve Van Servellen, 2000) ve 
kariyer aşamalarını (Allen ve Meyer, 1990; Cohen 1991, 1993) içermektedir.

Yaşı ilerleyen ve aynı örgütte uzun süre çalışma sonucu bilgi ve becerileri örgüte 
has özellikler gösteren çalışanın başka kurumlarda iş bulma olasılığının azalacağı, 
kuruma karşı pozitif tutum geliştireceği, alışkanlıkları, zaman içinde elde ettiği ya 
da harcadığı değerlerin örgütsel bağlılığını güçlendireceği ortaya konulmaktadır 
(Mathieu ve Zajac, 1990, Meyer v.d.2002, Meyer ve Allen 1997, Hrebiniak ve Alutto, 
1972, Morris ve Sherman, 1981, Steers, 1977). Al Aameri (2000) in çalışmasında 
hemşirelerin genç hemşirelerden ve örgütsel üyelik süresi uzun olanların az 
olanlardan daha bağlı oldukları tespit edilmiştir.

Rol özellikleri çalışanın örgütte yerine getirdiği görevin statüsü ve rolünün özelliklerini 
belirtmektedir. Yapılan çalışmalar bireyin görevinin gereklerinin tam belirlenmemesi 
ve farklı rollerinin birbiriyle çatışmasının duygusal ve normatif bağlılık boyutlarını 
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olumsuz etkilediğini göstermektedir. (Meyer v.d; 2002). Morris ve Sherman’ın (1981) 
çalışmasında rol çatışmasının örgütsel bağlılığı etkilediği belirtilmiştir.

Çalışma deneyimleri çalışanın işi çevreleyen sosyal bağlama ilişkin tutumlarının 
kaynağını oluşturur. (Morris ve Sherman, 1981) ve bireyin psikolojik bağlılığını 
etkiler (Buchanan, 1974). Grubun örgüte karşı tutumu, örgüte bağımlılık ve güven, 
örgütsel destek, sosyalleşme (sosyal etkileşim), (Still, 1983), örgütsel adalet algısı, 
lider-amir davranışı, kararlara katılım, düşük rol çatışması (Boshoff ve Mels, 1995) 
faktörlerini kapsar.

Örgütsel destek bireyin, çalışanın katkılarına ve refahına örgütün ne ölçüde değer 
verdiğine ilişkin inancıdır. Çalışan örgütün kendisine önem verdiği, kendisini 
desteklediği, kendisine arka çıktığı ölçüde örgüt ile özdeşleşir ve ona karşı duygusal 
bağlılık geliştirir (Eisenberger, Huntington ve Sowa, 1986).

Örgütsel adalet örgüt içi ilişkiler kapsamında ortaya çıkan görev, hizmet, fırsat, ödül/
ceza, ücret, statü gibi kazanımların paylaşımını ve bu yöndeki kararlar ve kişilerarası 
ilişkilerin adilliğine ilişkin kavramları ifade eder.

Yapılan çalışmalar gerek örgütsel adalet gerek örgütsel destek algılamalarının 
duygusal ve normatif bağlılık ile güçlü ve pozitif ilişkiler içinde olduğunu 
göstermektedir. (Meyer v.d., 2002, Meyer ve Allen, 1997).

Sosyal etkileşim genel anlamda çalışanın diğer örgüt üyeleri ile etkileşimi ve 
özdeşleşmesini ifade etmektedir. Çalışanların birbirlerine güven duymaları, destek 
olmaları, güvenmeleri, sahip çıkmaları gibi sosyal unsurlar çalışanın özellikle duygusal 
bağlılığını etkiler (Morrow, 1993).

Amir davranışları işin gerçekleştirilmesi ve ilişkilerin dengelenmesinde temel 
unsurlardandır. Amir, çalışanın örgüt ile özdeşleşmesini etkileyen örgütsel bağlılığın 
oluşumunu destekleyen bir faktördür. Alanyazın incelendiğinde lider davranışlarının 
örgütsel bağlılığın oluşmasında önemli olduğu katılımcı ve dönüşümcü liderlik ile 
duygusal ve normatif bağlılık arasında orta, devamlılık bağlılığı ile zayıf ilişki olduğu 
bulunmuştur (Morris ve Sherman, 1981; Meyer vd; 2002).

Bu çalışmada kişisel özellikler olarak yaş ve örgütsel üyelik süresi, rol özellikleri 
kapsamında istihdam ve hizmet şekli, çalışma deneyimleriyle ilgili örgütsel destek, 
örgütsel adalet, sosyal etkileşim ve amir desteği ele alınmaktadır.

2.3. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları

Örgütsel bağlılık çalışmalarında çalışanların devamlılığı, iş performansı, işte kalma 
arzusu ve eğilim (Steers, 1977), iş doyumu, işe devamsızlık ve işten ayrılma oranının 
ve iş ya da bölüm değiştirme çabasının yüksekliği (Still, 1983) örgütsel bağlılığın 
sonucu olarak incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında işten ayrılma eğilimi üzerinde 
yoğunlaşılmaktadır.
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İşten ayrılma eğilimi işten ayrılma davranışının bir ikamesi olarak çalışan tarafından 
üzerinde ayrıntılı olarak düşünülmüş bilinçli işten ayrılma arzusudur (Tett ve 
Meyer,1993).

İşten ayrılma eğiliminin işten ayrılma olgusunu öngörülmeyebilme kapasitesine en 
fazla sahip değişken olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Hom, Caranikas, 
Prussian ve Griffeth, 1992;  Hom ve Griffeth 1995; Price ve Mueller, 1981, Tett ve 
Meyer 1993).

Devamlılık bağlılığı sosyo ekonomik faktörlerden kaynaklanır. Örgütte kalma ve 
ayrılma ile ilişkili göreli çıkarları çalışanın farkına varmasını yansıtır. Devamlılık bağlılığı 
yüksek çalışanlar işlerini koruma düşüncesiyle hareket ederler (Meyer ve Allen, 
1997). Normatif bağlılık bireyin örgüt kurallarına itaat duygusundan kaynaklanır ve 
kendi amaç ve değerlerinin örgütünkilerle uyum derecesini yansıtır (Meyer ve Allen, 
1997).

Alanyazın incelendiğinde örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasında oldukça 
güçlü ve anlamlı ilişkilerin belirlendiği görülmektedir (Randall, 1990; Mathieu 
ve Zajac, 1990; Morrow, 1993). Williams ve Hazer (1986)  örgütsel bağlılığın 
işten ayrılma eğilimindeki değişimleri iş doyumundan daha iyi açıklayabildiğini 
ortaya koymuştur. Duygusal bağlılık iş doyumu, performansta artış sağlarken, iyi 
örgütsel vatandaşlık davranışları yaygınlaşır, işten ayrılma oranı düşer çalışanlar 
liderlik becerilerini geliştirirler (Meyer ve Allen, 1997; Morrow 1993). Meyer v.d. 
(2002) gerçekleştirdikleri meta analiz çalışmasında duygusal ve normatif bağlılığın 
devamsızlık bağlılığına oranla işten ayrılma eğilimi üzerinde çok daha olumsuz etkisi 
olduğu anlaşılmaktadır.

Steers (1977) hastane çalışanları üzerindeki çalışmasında tutumsal bağlılık arttıkça 
örgütsel üyeliğin sürdürülme eğiliminin güçlendiğini vurgulamaktadır. Kirsch (1990) 
örgütsel bağlılığın hemşirelerin örgütte kalma niyetiyle pozitif ilişkili olduğunu 
bulmuştur. Bu sonuç Porter v.d (1974) çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile 
paralellik göstermektedir. Somers (1995) 422 hemşire üzerinde duygusal, devamlılık 
ve normatif bağlılığın ve aralarındaki etkileşimin işten ayrılma davranışı ve eğilimi 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Duygusal bağlılığın işten ayrılma davranışını 
öngörümlemede güçlü bir boyut olduğu, işten ayrılma eğilimi söz konusu olduğunda 
bu etkinin daha da güçlendiği bulgulanmıştır. Duygusal bağlılığın düşük olduğu 
durumlarda farklı devamlılık bağlılığı düzeylerinde işten ayrılma eğilimlerinin değişim 
gösterdiği ancak duygusal bağlılık arttıkça bu farklılığın azaldığı belirlenmiştir. Wagner 
ve Huber (2003) örgütsel bağlılığın hemşirelerinin işten ayrılmalarını etkileyen en 
önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

Sağlık sektöründe yapılan bütün bu çalışmalar işten ayrılma eğiliminin örgütsel 
bağlılığın en temel sonuçlarından biri olduğunu öngörmektedir. (Iverson, 1999, 
Mueller, Boyer, Price ve Iverson, 1987; Verbel ve Gould, 1984)
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3. YÖNTEM

Araştırma bir araştırma uygulama hastanesinde anket yöntemi ve soru •	
formu tekniğinden yararlanarak gerçekleşmiştir.

Çalışmanın örneklemini hemşirelik, sağlık teknisyenliği ve tıbbi sekreterlik •	
hizmetlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Bu hizmet gruplarının iş ve rol 
özellikleri sağlık örgütlerinin karmaşık ve farklı yapısını oldukça iyi yansıttıkları 
düşünülmektedir.

Araştırmada Örgütsel bağlılık boyutlarını ölçmek için Meyer ve Allen (1991) •	
tarafından geliştirilen ve Wasti’nin (2000) Türkçeye çevirerek geçerlilik ve 
güvenilirliğini test ettiği ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek duygusal, devamlılık 
ve normatif bağlılık boyutlarını tanımlamakta ve Likert ölçeği tipinde her 
biri için 6 olmak üzere 18 sorudan oluşmaktadır. Ölçüm aracının yapısal 
geçerliliğini test etmek üzere faktör analizi yapılmıştır. Duygusal bağlılık 
boyutunun içsel tutarlılık katsayısı  α =.84, devamlılık bağlılığının α = .60, 
normatif bağlılığının α =.77’dir.

Araştırma da kişisel özellikler yaş ve örgütsel üyelik süresi ile çalışma •	
deneyimleri örgütsel destek, örgütsel adalet, amir desteği ve sosyal 
etkileşim ile rol özellikleri istihdam şekli ve hizmet türü ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. İstihdam şekli olarak memur ve işçi statüsü ele alınmıştır. Bu 
gruplar iş güvencesi, çalışma saatleri, izinleri, sosyal güvenlik kurumları gibi 
özlük hakları ve işe alım süreçleri açısından farklılık göstermektedir. Hizmet 
türü hemşirelik, sağlık teknisyeni ve tıbbi sekreterlik olarak belirlenmiştir. Bu 
grupların farklı rol özelliklerini yansıttıkları düşünülmektedir.

Örgütsel destek, amir desteği ve sosyal etkileşim algılamalarını ölçmek •	
amacıyla Eisenberger v.d. (1986) ve Kottke ve Sharafinski (1988) tarafından 
geliştirilen ölçüm araçlarından yararlanılmıştır. Örgütsel destek algılamaları 
12, amir desteği algılamaları 7, sosyal etkileşim algılamaları 5 soru ile 
ölçülmüştür. Bu boyutların içsel tutarlılık katsayıları da sırasıyla α =.91,  α 
=.90 ve α =.89 dur. Çalışanların adalet algılamaları Colguit’in (2001) ölçüm 
aracından yararlanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Toplam sekiz sorudan oluşan 
bu ölçüm aracının içsel tutarlılık katsayısı α =.91 dir.

İşten ayrılma eğilimini belirlemeye yönelik iki tutum ifadesi kullanılmıştır. •	
“Bu kuruluş dışındaki iş imkanlarını araştırıyorum”, “Bu kuruluştaki işimi 
bırakmayı ciddi bir biçimde düşünüyorum” şeklindeki bu ifadelerin içsel 
tutarlılık katsayısı α =.82 dir.

Örneklem 446 kişiden oluşmaktadır. %13.7 si tıbbi sekreter, %23.3 ü sağlık •	
teknisyeni ve %63 ü hemşiredir. %47.8 i 26-35 yaş grubundadır. %48 i ön 
lisans derecesine sahiptir. %62.1 i ilk defa bu kurumda çalışmaktadır. %46 
sı beş yıldan fazla bir süredir aynı kurumda istihdam edilmektedir. %57.6 sı 
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memur statüsündedir.

4. BULGULAR

4.1. Bağlılık Boyutlarının Karşılıklı İlişkilerinin İncelenmesi

Bağlılık boyutlarının birbirleriyle ilişkilerini gösteren analiz sonuçları tablo 1’de yer 
almaktadır. Tablo incelendiğinde devamlılık (B= -.11, p≤.01) ve normatif (B=.61, 
p≤.0001) bağlılığın duygusal bağlılıktaki değişimlerin R= .47 sini ( p ≤.001) açıkladığı 
görülmektedir.

Duygusal (B=-.21, p≤.01) ve normatif (B= .14, p≤.05) bağlılık ise devamlılık 
bağlılığının ancak R= .03 (p≤.05) gibi düşük bir oranını açıklamaktadır. Duygusal 
bağlılığı yüksek çalışanların devamlılık bağlılığı düşmekte, normatif bağlılık ta 
devamlılık bağlılığını desteklemektedir.

Duygusal ve devamlılık bağlılığı normatif bağlılığın R= .44 ünü ( p≤.0001) 
açıklamaktadır. Her iki bağlılık normatif bağlılık üzerinde (B= .64 p≤0.001; B= .08,  
p≤ 0.5) pozitif etki yapmaktadır ve duygusal bağlılığın etkisi çok yüksektir.

Tablo 1. Bağlılık boyutları arasındaki ilişkiler

Örgütsel Bağlılık 
Boyutları

Duygusal Bağlılık

Devamlılık Bağlılığı

Normatif Bağlılık

---------------------

R 2

Duygusal Bağlılık

B

-

-.11 **  

.61 * 

----------------

.47 **** 

Devamlılık 
Bağlılığı

B

0.21**  - 

-

.121 *

---------------

.03 *

Normatif Bağlılık

B

.64 ****

.08 *

-

----------------

.44 ****

**** P≤ .0001 ;       **  P≤ .01;        * P≤ .05
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4.2. Örgütsel Bağlılık Boyutları ve Öncülleri

4.2.1. Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İstihdam Şekli

Tablo 2 İncelendiğinde çalışanların duygusal (F=23.92, p≤ .0001) ve normatif bağlılık 
(F= 1839, p≤ .0001) düzeylerinin istihdam şekilleri açısından farklılık gösterdikleri 
görülmektedir. Memur statüsünde çalışanların duygusal ve normatif bağlılıkları, 
işçi statüsünde çalışanlardan daha düşüktür. Memur statüsünde çalışanların ücret, 
sosyal güvenlik ve izin hakları gibi unsurlar açısından elde ettikleri kazanımlar işçi 
statüsünde çalışanlara göre daha fazla olduğu halde devamlılık bağlılığı düzeyleri 
açısından fark görülmemektedir.

Yapılan çalışmalar (Lee, Walsh ve Mowday, 1992; Salancik, 1977, Wanous ve 
Colella, 1989) bireyin işe giriş sürecinde yaşadığı deneyimlerin örgütsel bağlılık 
düzeyi açısından önemli unsurlar olabileceğini göstermektedir. Memur statüsünde 
çalışanlar merkezi sınav sistemi ile işe girmektedir. Tercihini kurumu, çalışanlarını, 
yöneticilerini tanımadan yapmakta belki de ikinci ya da üçüncü tercih ettikleri 
kurumda istihdam edilmektedirler.

Tablo 2. Örgütsel bağlılık boyutları ve istihdam şekli

Örgütsel 

Bağlılık 

Boyutları

Duygusal 
Bağlılık

Devamlılık 
Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık

Memur

X

2.82

2.98

2.54

S

.85

.66

.72

X

3.30

2.85

2.88

İşçi

S

.87

.59

.77

F

23.92****

1.03

18.39****

****p≤ .0001
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4.2.2. Örgütsel Bağlılık Boyutları ve Hizmet Türü

Hemşireler, sağlık teknisyenleri ve tıbbi sekreterlerin duygusal, devamlılık ve 
normatif bağlılıkları farklılık göstermektedir. (F=4.32, p≤.01) Hemşirelerin duygusal 
bağlılık ortalamaları, sağlık teknisyenleri ve tıbbi sekreterlerden daha düşüktür. 
Sağlık teknisyenleri de hemşire ve tıbbi sekreterlere göre daha düşük devamlılık 
bağlılığına sahiptirler.

Tablo 3. Örgütsel bağlılık boyutları ve hizmet türü

Örgütsel 

Bağlılık 

Boyutları

Duygusal 
Bağlılık

Devamlılık 
Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık

Hemşire

X

2.85 a

2.99 a

2.60

S

Sağlık

X

3.23 b

2.75 b

2.74

Teknisyeni

S

.83

.55

.78

Tıbbi

X

3.50 b

2.92 a

2.99

Sekreter

S

.81

.58

.74

F

4.32**

4.32**  

1.43

** P≤ .001;  a-b: LSD sonucu .05 düzeyinde farklılık gösteren ortalamalar

4.2.3. Örgütsel Bağlılık Boyutları Yaş ve Örgütsel Üyelik

Yaş ve örgütsel üyelik süresi birbirlerini karşılıklı etkileyen değişkenler olduğundan 
örgütsel bağlılık boyutları üzerinde birinin etkisini incelerken diğerinin etkisinin 
kontrol edilmesi gerekmektedir.

Örgütsel üyelik süresi kontrol edilmediğinde yaş ile duygusal (r=.14, p≤.05) ve 
normatif (r=.09, p≤.05) bağlılık boyutları arasında pozitif bir ilişki görülmektedir. 
Örgütsel üyelik süresi kontrol edildiğinde bu ilişki zayıflamaktadır.

Benzer şekilde yaş kontrol edildiğinde ve edilmediğinde örgütsel üyelik süresi ile 
duygusal bağlılık (r= .20, p≤ .0001) (R=14, p≤ .05) arasında anlamlı ve olumlu 
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ilişki olduğu görülmüştür. Örgütsel üyelik süresi önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Tablo 4. Örgütsel bağlılık boyutları yaş ve örgütsel üyelik süresi

Yaş  a

Örgütsel üyelik süresi  a

Yaş  b

Örgütsel üyelik süresi  c

Duygusal 
Bağlılık

R

.14**

.20****

.03

.14**

Devamlılık 
Bağlılığı

R

-0.8**

.01

-11*

.08

Normatif Bağlılık

R

.09*

.08

.05

.04

**** P≤ .0001 ;  **  ; P≤ .01;  * P≤ .05

İstihdam ve hizmet türü kontrol değişkenia. 

İstihdam, hizmet türü ve örgütsel üyelik süresi kontrol değişkenib. 

İstihdam, hizmet türü ve yaş kontrol değişkenic. 

4.2.4. Örgütsel Bağlılık Boyutları ve Çalışma Deneyimleri

Tablo 5’te örgütsel desteğin duygusal –(B=.40, p≤.0001) ve normatif bağlılık 
(B=38, p≤ .001) üzerinde pozitif devamlılık bağlılığı üzerinde (-.15, p≤ .05) negatif 
ve anlamlı bir etki yarattığı görülmektedir. Benzer şekilde dağıtım adaleti çalışanların 
duygusal (B=.18, p≤.01) ve normatif bağlılıklarını (B=.22, p≤.001) etkileme 
potansiyeline sahiptir. Sosyal etkileşim de devamlılık bağlılığını olumsuz (B= -.12, p 
≤.05) etkilemektedir.

Bu sonuçlar çalışanların kendilerine ve katkılarına değer verildiğine inandığı örgüt 
kaynaklarının adil dağıldığını düşündüğünde örgüte duygusal ve normatif anlamda 
daha fazla bağlandığını ifade etmektedir. Çalışanın sosyalleşme deneyimleri de 
devamlılık bağlılığını azaltma potansiyeline sahiptir.
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Tablo 5. Örgütsel bağlılık boyutları ve çalışma deneyimleri

Çalışma Deneyimleri

Örgütsel Destek

Amir Desteği

Sosyal Etkileşim

Dağıtım Adaleti

--------------------

R 2

Duygusal 
Bağlılık

B

.40****

.06

.07

.18××

-------------------

.44**** 

Devamlılık 
Bağlılığı

B

-.15*

.11

-12*

.04

-------------

.04 **

Normatif Bağlılık

B

.38****

.08

.01

.22***

-----------------

.41 ****

**** P≤ .0001;         *** P≤ .001 ;       ** P≤ .01       * P≤ .05

4.3. Örgütsel Bağlılık Boyutları İşten Ayrılma Eğilimi İlişkileri

Tablo 6’da örgütsel bağlılık boyutları ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkileri 
sunulmaktadır. Buna göre duygusal (B= -.28, p≤.0001) ve normatif bağlılık (B=-
.34, p≤.0001) düzeyleri yüksek çalışanların işten ayrılma eğilimleri zayıftır. Duygusal 
ve normatif bağlılık boyutları işten ayrılma eğilimlerinin R2=  % 32 sini (p≤.0001) 
açıklamaktadır. Devamlılık bağlılığının işten ayrılma eğilimi üzerinde farklılaştırıcı bir 
etkisinin olmadığı bulunmuştur.

Yapılan çalışmalarda duygusal bağlılığın işten ayrılma eğilimini daha fazla açıkladığı 
görülmektedir (Meyer v.d 2002). Kuzey Amerika kültürleri dışında gerçekleştirilen 
bazı çalışmalarda normatif bağlılığın etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir 
(Arbak ve Kesken, 2005:144). Bu çalışmada da benzer bir sonuç elde edilmiştir. Elde 
edilen bulgu kültürümüzdeki vefa duygusu ile açıklanabilir (Aldemir, Arbak, Özmen; 
2003).
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Tablo 6. Örgütsel bağlılık boyutları ve işten ayrılma eğilimi

İşten Ayrılma 
Eğilimi

R 2= .32 ****

Duygusal Bağlılık

B

-.28 ****

Devamlılık Bağlılığı

B

.06

Normatif Bağlılık

B

-.34 ****

 **** P≤ .0001

5. SONUÇ

Bu çalışmada kişisel değişkenler, çalışma deneyimi ve örgütsel değişkenlerin örgütsel 
bağlılık boyutları üzerine etkisi, örgütsel bağlılık boyutlarının birbirleriyle ilişkileri 
ve örgütsel bağlılık boyutlarının işte ayrılma eğilimi üzerine etkileri incelenmiştir. 
Sonuçlar ilişkinin beklenen yönde olduğunu göstermiştir.

Araştırma örneklemini oluşturan sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılığı •	
istihdam türüne göre farklılık göstermektedir. İşçi statüsünde olanların 
duygusal ve normatif bağlılıkları memur statüsünde olanlara göre daha 
yüksektir.

Hemşirelerin duygusal bağlılıkları sağlık teknisyeni ve tıbbi sekreterlere göre, •	
sağlık teknisyenlerinin devamlılık bağlılıkları hemşire ve tıbbi sekreterlere 
göre daha düşüktür. Bu fark hemşirelerin mesleki bağlılıklarının yüksek 
olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Örgütsel üyelik süresi yaşa göre daha önemlidir. Yaş duygusal ve normatif •	
bağlılık üzerinde etkilidir. Bu ilişki örgütsel üyelik kontrol değişkeni olduğunda 
zayıflamaktadır.

Çalışma deneyimlerinden örgütsel destek ve örgütsel adalet duygusal ve •	
normatif bağlılığı pozitif yönde etkilemektedir. Örgütsel destek ve sosyal 
etkileşim ile devamlılık bağlılığı arasında negatif bir ilişki görülmektedir.

Duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık boyutlarının birbirlerini karşılıklı •	
etkilediği bulunmuştur. Duygusal ve devamlılık bağlılığı negatif ilişkilidir.

Duygusal ve normatif bağlılık çalışanın işten ayrılma eğilimini negatif •	
etkilemekte yani duygusal ve normatif bağlılığı yüksek çalışanların işten 
ayrılma eğilimi azalmaktadır.

Örgütsel bağlılık bireyleri teşvik eder, farklı koşularda davranışlarını dengeler. 
Örgütsel bağlılığı iyileştirmek için gösterilecek herhangi bir gayret işten ayrılma 
eğilimini düşürmede yararlı olacaktır.
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Bu çalışma bağlılığın işten ayrılma eğilimi üzerindeki önemine ilişkin çalışmalara 
destek sağlamaktadır. Sağlık kuruluşlarındaki yöneticiler örgütsel bağlılığa önem 
vermeleri konusunda açık bir mesaj vermektedir.

Sağlık kuruluşları yöneticileri çalışanları arasında örgütsel bağlılık tesis edecek 
yöntemleri teşvik etmeli ve geliştirmelidir. Örgütsel bağlılık sağlık kuruluşlarının 
etkililiği ve devamlılığında temeldir. Özellikle bugünün çalışma ortamında sağlık 
kuruluşları yöneticilerinin örgütsel bağlılığın ne olduğu ve örgütsel etkililiği nasıl 
iyileştirebileceği anlamaları önemlidir. Bu yöneticiler çalışanların örgüte bağlılık 
derecelerini etkileyen durumların farkında olmalı, bağlılığı güçlendiren yollar aramalı 
ve örgütsel faaliyetlere katılımlarını teşvik etmelidir. Rahat ve huzurlu bir ortamda 
çalışmalarını sağlayacak koşulları oluşturmalı, şikâyetlerini dikkate almalı, başarılarını 
takdir etmeli, çalışma yaşamı kalitesini artırmalıdır.
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GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK DALINDA UZMAN HEKİM 
PLANLAMASI

Doç. Dr. Sedat Altın15, Uz. Dr. Sinem Sökücü1, Dr. Sait Septioğlu16

Özet

2007 sonu itibariyle Göğüs hastalıkları uzman sayısı 1.450’dir. 931’i (% 64,2) Sağlık 
Bakanlığı kurumlarında, 270’i (% 18,6) üniversitelerimizde ve 249’u (% 17,2) özel 
sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadır.

Türkiye’de 100.000 kişiye düşen göğüs hastalıkları uzmanı 2,1 iken Avrupa birliği 
ülkelerinde bu rakam 4’tür. Buna göre 2007 için gerekli uzman sayısı 2.750 - 3.000 
olmalıdır.

Yıllık bazda göğüs hastalıkları uzmanlarınca yapılıp SGK’ya SUT gereği faturalandırılan 
işlemlerin iş analizi sonucu elde edilen sonuca göre 2007 için gerekli uzman sayısı 
2.100 olmalıdır.

İşgücü analizinde, 2007 rakamlarıyla SUT’a faturalandırıldığı rakamlar üzerinden 
Göğüs Hastalıkları uzmanlarının yıllık yaptıkları işlemlere göre gerekli göğüs 
hastalıkları uzman sayısı 1.465 olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde SGK kapsamında 
olan kişi sayısı 2007 sonunda 58.393.880 (% 82,73) olduğundan ülkedeki göğüs 
hastalıkları uzman ihtiyacı 1.771 civarında olması gerekir. Yine iş analizine göre 
gerekli uzman hekimin % 62,5’unun poliklinik hizmetleri için, % 26,5’unun yatan 
hasta ve % 11’inin ise, girişimsel işlemler için kullanıldığı görülmektedir.

Tüm yöntemlerle yapılan hesaplamalarda halen ülkemizde mevcut aktif çalışan 
Göğüs Hastalıkları uzman sayısının yetersiz olduğu, dağılımın giderek iyileştirilmesine 
karşın, düzensiz olduğu sonucuna varılmıştır. 2008 yılı itibariyle olması gereken 
göğüs hastalıkları uzman sayısı minumum 2.000, maksimum 3.750 olmalıdır. Halen 
1.450 aktif uzman sayısına göre minumum 650, maksimum 2.300 uzman açığımız 
mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta İnsangücü, İşyükü Analizi, Solunum Sistemi 
Hastalık Yükü

Abstract

By the end of 2007,  pulmonology specialist number is 1.450. From these 931 
(64,2%) are working in Health Ministary institutions, 270 (18,6%) in universities 
and 249 (17,2%) in private hospitals.

15 Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sedataltin@yahoo.com
16 Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, saitseptioglu@hotmail.com
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In Turkey pulmonology specialist number per 100.000 is 2.1 while it is 4 in European 
Union countries.  Due to this for the year 2007 needed pulmonology specialist 
number is between 2.750 - 3.000.

In our country tobacco usage is very high as 33% and it is responsible from 12,8% 
of all deaths and 8,6% of disease burden (DALY). This is a proof of increase in 
disease related to tobacco and also disease of respiratory system in the future.

In work burden analysis by 2007 numbers, pulmonology speacialist number needed 
due to work done by pulmonology specialists is calculated as 1.465. In our country, 
number of patients under central authority by the end of year 2007 is 58.393.880 
(82,73%).  So the need of pulmonology specialist should be around 1.771. Likely, 
by the work analysis it is seen that 62,5% of these pulmonology specialists were 
used in polyclinic services, 26,5% for inpatient services and 11% for interventional 
procedures.

At the end of all calculations done by all these methods pulmonology specialists 
working in our country is still inadequate in number. Although the distribution is 
tried to be adjusted, it is still uneven. By the year 2008 pulmonology specialist 
that were needed should be minimum 2000 and maximum 3.750. Compared to 
the 1.450 active specialists, we have minimum 650, maximum 2.300 pulmonology 
specialist deficiency.

Key Words: Manpower in Health, Work Burden Analysis, Respiratory System 
Disease Burden

1. GİRİŞ

1.1. Sağlık İnsangücü Planlaması

Sağlık insan gücü, kamu ve özel sektörde, her çeşit sağlık hizmeti üreten personelin 
tümüdür. (Özsarı, 1994).Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması (SİGP) coğrafi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel özellikleri tanımlı bir bölgede yaşayan bir toplumun, mevcut sağlık 
gereksinimlerinden yola çıkarak, bu gereksinimlerin karşılanmasını içeren; kısa, orta 
ve uzun vadeli bir süreçte ortaya çıkabilecek diğer gereksinimleri de öngörerek, 
toplumun sağlık düzeyini iyileştiren maliyet-etkin sağlık hizmetlerini sunabilecek 
sağlık insan gücünün üretimi, kullanılması ve yönetimi ile ilgili tüm eylemlerin 
sistematik olarak koordine edilmesi için plan yapmaktır (DSÖ, 1980).

Bu planlama, makro ve mikro planlamayı içeren, insan gücü arz ve ihtiyacını, 
insangücü dağılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev ihtiyaçlarının 
belirlenmesine ve tüm bunlarla ilgili denetim yapısını kurmayı kapsayan bir süreçtir 
(Kılıç, 2007: 501-2).



69

Sağlık insangücü planlamasının süreçleri (DSÖ, 1980):

Hazırlık aşaması•	

Mevcut durum•	

Gelecekle ilgili tahminler•	

Sağlık insan gücü gereksinimi, kalite, kantite ve dağılımın belirlenmesi•	

Sağlık gereksinimlerio 

Hizmet hedeflerio 

Sağlıkla ilgili taleplero 

İnsangücü / nüfus oranlarıo 

Organizasyon ve yönetime ait sorunların çözümlenmesi•	

İnsangücü stratejilerinin ve çerçeve planın belirlenmesi•	

Ayrıntılı sağlık insangücü gelişim planının hazırlanması•	

Uygulama ve izleme•	

Sağlık hizmetlerinde insangücü projeksiyon modelleri (Roomer, 1993):

Finansla yönlendirilen talep projeksiyon modeli.•	

Kuruma Dayalı Genişleme Modeli (Norm Kadrolama)•	

İhtiyaç değerlendirme Modeli (iş yüküne göre modelleme)•	

Ülkemizde hekim açığı olduğu resmi makamlarca ifade edilmektedir. 2007 yılı 
itibariyle 103.177 toplam hekimimiz mevcuttur. OECD ülkelerinde 100.000 kişiye 
338 hekim düşerken ülkemizde bu sayı 2007 rakamlarıyla 146’dır. 2007 yılı sonu 
itibariyle ülkemizde 50.828 uzman hekim görev yapmaktadır. Bunların 24.027’si (% 
47,3) Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışırken 10.871’i üniversite hastanelerinde 
15.930’u da özel hastanelerimizde çalışmaktadır. Ülkemizde 100.000 kişiye 73 uzman 
hekim düşerken Avrupa Bölgesi ortalaması 272’dir. Avrupa Bölgesi rakamlarıyla 
mevcut uzman sayısının 189.387 olması gerekir (saglik.gov.tr, 2008).

Buna karşın, sadece poliklinik hizmetleriyle yatan hasta için gereken hekim sayısının 
yeterli olduğunu savunan görüşler de mevcuttur (ÜAK, 2008; Kılıç, 2007; TBB, 
2008).
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2. GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK DALINDA UZMAN SAYISI

2.1. Mevcut Durum

2008 Mart ayı itibariyle ülkemizde fiilen görev yapan uzman hekim sayısı 50.828 
olup bunların 1.450’si (% 2,9) göğüs hastalıkları uzmanıdır. Bunların kurumlara 
dağılımı ve yüzde oranları Tablo-1’de verilmiştir. Göğüs hastalıkları uzmanlarının 
çoğunluğunun (% 83) kamuda görev yaptığı görülmektedir. Yine 2007 sonu itibariyle 
Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgesi tescillenen 1.794 Göğüs hastalıkları 
uzmanı mevcutken, bunların 1.450’si (% 80,8) aktif olarak çalışmaktadır. Geri kalan 
344 uzman hekim, emeklilik, vefat gibi nedenlerle hasta bakmamaktadır. 1.450 
göğüs hastalıkları uzmanından (uzman hekimlerin % 2,9’u) 931’ i (% 64,2) Sağlık 
Bakanlığı kurumlarında, 270’i (% 18,6) üniversitelerimizde ve 249’u (% 17,2) özel 
sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadır(SB & YÖK, 2008).

Tablo 1. 2007 sonu itibariyle uzman hekim dağılımı

Uzman % Göğüs Uz. % Göğüs Uz./Uz. Dr.
Sağlık Bakanlığı 24.027 47,3 931 64,2 % 3,9
Üniversite Hastaneleri 10.871 21,4 270 18,6 % 2,5
Özel Sektör 15.930 31,3 249 17,2 % 1,6
Toplam 50.828 100 1.450 100 % 2,9

2007’de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görevli 24.121 uzman hekimin 901’i 
(% 3,7) göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bunların 340’ı(% 
37,7) göğüs hastalıkları hastanelerinde çalışırken 536’sı (% 59) genel hastanede 
görevlendirilmiştir (Tablo 2). Yine tablodan görüldüğü üzere Göğüs hastalıkları 
hastanelerinde (21 hastane) görevli uzman hekim sayısı 568 olup, toplam uzman 
hekimlerin % 2,4’üdür.

Tablo 2. Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Görev Yapan Uzman Hekimlerin 
Dallara Göre Dağılımı, 2007

UZMANLIK 
DALLARI TOPLAM Genel 

Hast.
Göğüs Has. 

Hast. KVC Ruh 
Hast.

Onkoloji 
Hast.

Acil 
Yardım

Meslek 
Hast.

Göğüs 
Hastalıkları 901 (% 3,7) 536 340(% 60) 10 1 5 2 7

Göğüs 
Cerrahisi 256 185 53 11 5 2

TOPLAM 
UZMAN 24.121 21.107 568

Ülkemizde 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre nüfus rakamı 
70.586.256 olarak bildirilmiştir. O halde, 100.000 nüfusa, 73 uzman hekim düşerken 
göğüs hastalıkları uzmanları için bu rakam 2,05 olarak hesaplanmıştır.
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2007 yılı için ülkemizde göğüs hastalıkları hastaları için toplam 9.207 yatak ayrılmıştır. 
Bunların 7.623’ü (% 82,8) Sağlık Bakanlığı’na ait olup bunların da 1.646’sı (tüm 
yatakların % 17,9’u, Sağlık Bakanlığı yataklarının % 21,6’sı) dört eğitim ve araştırma 
hastanesinde, 2.264’ü (tüm yatakların % 24,6’sı, Sağlık Bakanlığı yataklarının ise % 
29,7’si) mevcut 17 göğüs hastalıkları hastanesinde, 3.713’ü ise genel hastaneler içinde 
yer almaktadır. 1.584 (% 17,2) yatak ise, üniversite, özel ve vakıf hastanelerinde 
mevcuttur (Tablo 3) (saglik.gov.tr, 2007).

Tablo 3. Türkiye’deki Hastane Yataklarının Servislere Göre Dağılımı 2007
TOPLAM

Sağlık Diğer Yatak %

SERVİSLER Bakanlığı Kurumlar Sayısı Dağılımı

İç Hastalıkları 13445 5521 18.966 11,1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 13974 4209 18.183 10,7
Beyin ve Sinir Cerrahisi 3242 1536 4.778 2,8
Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları 3568 1979 5.547 3,3
Deri ve Zührevi Hastalıkları 1234 897 2.131 1,3
Nöroloji 3903 1608 5.511 3,2
Enfeksiyon Hastalıkları 2214 698 2.912 1,7
Radyasyon Onkolojisi 878 1125 2.003 1,2
Çocuk Cerrahisi 1406 874 2.280 1,3
Kalp Damar Cerrahi 1662 2140 3.802 2,2
Göğüs Hastalıkları 7623 1584 9.207 5,4
Genel Cerrahi 11916 4643 16.559 9,7
Çocuk Hastalıkları 13104 4028 17.132 10,1
Göz Hastalıkları 2981 1756 4.737 2,8
Ortopedi ve Travmatoloji 6790 2551 9.341 5,5
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 4895 1710 6.605 3,9
Üroloji 4628 1735 6.363 3,7
Ruh Sağlığı 5125 1221 6.346 3,7
Göğüs Cerrahisi 1052 485 1.537 0,9
Kardiyoloji 3117 2732 5.849 3,4
Plastik Cerrahi 1050 827 1.877 1,1
Diğer Uzman Hekim Sayısı 12421 6204 18.625 10,9
TOPLAM 120228 50063 170.291 100,0
NOT: MSB’na ait 15900 yatak servis dağılımları “DİĞER” bölümünde verilmiş olup 
ayrıca diğer kuruluşlara ait hastanelerin listede yer almayan servis yatakları da bu 
bölümde sayılmıştır

2.2. Hastalık Yüküne Göre Hesaplama

Hastalık yükü çalışması, 2004 yılında yayınlanmış olup bu verilerden faydalanarak 
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gerekli insan gücü planlaması yapılabilir(Maliyet-etkililik raporu, 2004). Bilindiği gibi, 
gerek ölüme neden olan gerekse sakatlığa ayarlanmış yaşam yılı (DALY) açısından 
solunum sistemi hastalıkları ilk 10 içinde yer almaktadır. İlaveten ülkemizde ortalama 
yaşam süresi de giderek yükselmektedir.

Şekil 1. Ülkemizde temel hastalık gruplarına göre ölüm yüzdeleri

Kaynak: SB Hıfzıssıhha Mektebi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Analizi, 2004

Bu şekilden de anlaşılacağı üzere solunum sistemi hastalıkları ölümlerin % 8’inden 
sorumludur. % 2,7 ile akciğer kanserini de ilave edince % 10,7 ile solunum sistemi 
hastalıkları, iskemik kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalıklardan sonra üçüncü 
sırada yer almaktadır.

Türkiye’de saptanan toplam hastalık yükü 10,802,494’tür. Solunum sistemi 
hastalıkları belirlenen hastalık yükünün 675,876’sını oluşturmaktadır. Ulusal düzey 
DALY’e neden olan ilk 20 hastalık içinde alt solunum yolu enfeksiyonları %3,8 ile 
beşinci sırasında, KOAH ise % 2,8 ile sekizinci sırada yer almaktadır(maliyet-etkililik 
raporu,2004).

O halde toplam uzman sayısının % 6,26’sı, solunum sistemi hastalıklarıyla 
ilgilenmelidir. 2007 rakamlarıyla toplam 50.828 olan toplam uzman sayısının 
3.182’si göğüs hastalıkları uzmanı olmalıdır, halbuki aktif 1450 uzmanımız vardır. 
Yaklaşık 1.750 uzmana daha ihtiyaç vardır.

İlaveten hastalık yükü konusunda dolaylı bilgi veren hastalık tedavileri için 
kullanılan ilaçların reçete edilme oranlarıdır.2006 yılında hastalara yazılan 
reçetelerdeki ilaçların sınıflandırılması sonucu, ilaçların % 14 ‘ünün solunum 
sistemine ait ilaçlar olduğu görülmüştür. Kaldı ki, % 17 ile birinci sıradaki 
antibiyotiklerin önemli bir kısmı da solunum sistemi hastalıkları için kullanıldığından 
poliklinik yükünün % 18-20’si, göğüs hastalıkları uzmanlık alanını ilgilendirmektedir 
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(IMS,2007).

Şekil 2. 2006 yılında Türkiye’de satışı yapılan ilaçların yüzdeleri

Ulusal Hastalık Yükü çalışmasındaki prevalans ve insidans sonuçlarını dikkate alarak 
2013’e uyarlarsak, 57.035.370 göğüs hastalıkları poliklinik sayısına ulaşılır ki, bu da 
toplam poliklinik sayısının % 10,12’sine karşılık gelmektedir (Tablo 4). Bu hastaların 
sadece poliklinik hizmeti için 10.370 hekime ihtiyaç olacaktır. Ancak, sağlıkta dönüşüm 
programı çerçevesinde aile hekimliği uygulamasının tüm yurtta 2010 sonuna kadar 
hayatiyete geçeceği bilindiğinden bu hastalar, öncelikle aile hekimleri tarafından 
görülecek ve gerekli olanlar uzman hekimlere ve hastanelere sevk edileceklerdir. 
Ülkemizde aile hekimliği ve birinci basamaktan sevk oranı 2007’de % 2,4 olarak 
bildirilmiştir. Buna karşın solunum sistemi hastalıklarında bu oran % 9 civarındadır. 
Buna göre 2013’te aile hekimlerinden göğüs hastalıkları uzmanlarına sevk edilen 
hasta sayısı 5.133.183 olacaktır. Bu sayıdaki müracaatı da aynı hesapla bir uzmanın 
yılda 5.500 hastaya bakabileceği gerçeğiyle, sadece poliklinik hizmeti için 934 göğüs 
hastalıkları uzmanına ihtiyaç olacaktır.

Tablo 4. UHY-ME çalışması sonuçlarına göre 2013’te beklenen hasta 
sayıları

Hastalık İnsidans 
100.000’de

Prevalans 
1.000’de

Beklenen 
hasta

Beklenen 
müracaat

%

ASYE 1.715,7 1,1 1.408.439 9.859.073 24,7
Astım 204,9 38,7 3.282.295 22.976.065 57,5
KOAH 72,7 10,2 879.624 6.157.368 15,4
Tbc 34,4 1,0 108.192 757.344 1,9
Akciğer CA 11,04 0,2 24.987 174.909 0,04
Toplamın % 70’I 5.703.537 39.924.759
Beklenen Toplam 8.147.910 57.035.370
Beklenen nüfusa oranı % 10,1
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2.3. Hedeflere Göre İnsangücü Planlaması

Göğüs hastalıkları uzmanlık alanı için yatak doluluk oranının % 80’den fazla, ortalama 
kalış süresinin 9 günden kısa ve yatış oranının % 5’ten fazla olması hedeflenerek, 
mevcut Sağlık Bakanlığına bağlı 7623 göğüs hastalıkları yatağında 7.623 x 0.80 = 
6.100 yatak doluluğu sağlanacaktır. Ortalama kalış süresi 9 gün ve altı olduğundan bir 
yatak yılda en az 41 hastayla dolacak (Yatak devir hızı > 41). 6.100 x 41 = 250.100 
hasta /yıl yatmış olmalıdır. Bir hasta yatışı için en az 20 hastaya poliklinik hizmeti 
verilmesi gerektiğinden 250.100 x 20 = 5.002.000 poliklinik hastası olmalıdır. Bir 
sağlık kuruluşuna müracaatın, 4 kez olması beklenirken ABD’de göğüs hastaları için 
bu rakam yılda 1,8 kez olarak bildirilmiştir. O halde, 9.003.600 poliklinik müracaatı 
beklenmelidir.

Bütün mesaisini poliklinik hizmeti vererek geçiren bir göğüs hastalıkları uzmanı, 220 
iş günü 8 saat üzerinden 1.760 saat mesai yaptığı düşünülürse, 15 dakikada bir 
hastaya bakması şartıyla 1.760/ 0,25 = 7.040 poliklinik hizmeti verebilir. Şu halde, 
sadece poliklinik hizmeti için; 9.003.600 / 7.040 = 1.279 Uzman hekim gereksinimi 
vardır.

Yine bir yılda yatış yapılarak tedavi gören 250.100 göğüs hastasına bakmak üzere, 
bir uzmanın günde 8 yatan hastaya (tüm girişimsel işlemleriyle birlikte) bakabileceği 
varsayımıyla yılda 220 x 8 = 1.760 hastadan 2.250.900 / 1.760 = 1.279 uzman 
hekim gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

Şu halde sadece poliklinik ve yatan hasta bakımı için toplam olarak 2.558 göğüs 
hastalıkları uzmanı Sağlık Bakanlığı kurumları için yeterlidir. Sağlık Bakanlığı, toplam 
iş yükünün % 84’ünü karşıladığından dolayı, tüm kurumlar için 2.558 / 0,84 = 3.045 
uzman gereklidir.

2.4. Nüfusa ve Müracaat Sayısına Göre Projeksiyon

2007 sonu itibariyle ülke nüfusunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 
70.586.256 olduğu bildirilmiştir. Yıllık nüfus artışı % 1,05 olarak seyrettiğinden ülke 
nüfusunun 2010’da 76.505.000, 2015 yılında ise 80.524.000 olması beklenmektedir. 
2005 yılı rakamlarıyla AB ülkelerinde 27.025 kişiye 1 göğüs hastalıkları uzmanı 
düşerken 2007 sonu itibariyle Türkiye’de bu değer 48.680 kişiye 1’dir. Sadece 
bu orana göre, 2007 sonu itibariyle Türkiye’de olması gereken göğüs hastalıkları 
uzman sayısı 2.612’dir.Aynı oran dikkate alınarak 2010’da 2.831 ve 2015’te ise, 
2.980 uzman gereklidir denebilir.

Tüm Türkiye’deki verilere ulaşmak mümkün olmadığından İstanbul rakamlarından 
yola çıkarak Türkiye projeksiyonu yapılabilir. Nüfus olarak bakıldığında İstanbul 
12.573.836 kişiyle ülke nüfusunun % 17,8’ini oluşturmaktadır. Yine 2007 yılı için 
İstanbul’da mevcut sağlık kurumlarında (devlet, eğitim araştırma hastaneleri, 
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üniversite ve özel hastaneler toplamı) 36.744.338 poliklinik müracaatı olmuştur. Tüm 
Türkiye’de 2007’de toplam sağlık kurumlarına 249.141.099 müracaat olduğundan 
İstanbul’un poliklinik sayısının Türkiye rakamına oranı % 14,75’dir. Yatan hasta 
sayısına bakıldığında da İstanbul’daki hastanelerde 1.368.282 hasta yatarak 
tedavi görmüşken Türkiye’deki bu sayı 2007’de 8.720.289 hastadır. Şu halde yatan 
hastadaki oran ise % 15,69’dur. Tüm Türkiye’de Sağlık kurumlarında yatış oranı % 
3,5, İstanbul’daki yatış oranı % 3,7’dir(saglik.gov.tr, 2007).

İstanbul’da 2007’de Göğüs Hastalıkları poliklinik sayısı 740.963 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu da, toplam poliklinik sayısının % 2,02’sini oluşturmaktadır. 2007’de göğüs 
hastalıkları uzman hekimi başına düşen poliklinik sayısı 2.087 olarak hesaplanmıştır. 
Bu rakama göre, Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki poliklinik sayısının % 2,02’si 2007 
için gerçekleşen göğüs hastalıkları poliklinik sayısını verir ki, bu sayı 4.234.533 olarak 
bulunur. 901 göğüs hastalıkları uzmanının Sağlık bakanlığında 2007’de çalıştığına 
göre, uzman hekim başına poliklinik sayısı 4.700 olarak bulunur. Yine 2007’de tüm 
kurumlarda (üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dahil) 249.141.099 poliklinik 
sayısına ulaşıldığından yine projeksiyonla toplam göğüs hastalıkları poliklinik sayısı 
olarak 5.032.650 poliklinik sayısına ulaşılır. Buna göre Türkiye genelinde bir göğüs 
hastalıkları uzmanına yılda 3.733 hasta düşmektedir.

2.5. İş Yüküne Göre Hesaplama

İşgücü planlaması kapsamında Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının günlük mesaileri 
içinde gerçekleştirebilecekleri işlemlerle ilgili hazırlanan çizelgenin yıllık bazda 
rakamları oluşturularak ülkemizde gerçekleşen sayılarla oranlanmasıyla gerekli 
uzman sayısı hesaplanabilir. Ancak tüm ülkenin istatistikleri çok sağlıklı olmadığından 
dolayı % 100 kesin bir değer elde edilmesi mümkün değildir. Tüm kurumlar kendi 
değerlerini ve iş yüklerini benzer tablolarla bulabilirler (Shipp, 2006).

İşyüküne göre hesaplamada(WISN), işyükü bileşenleri teker teker sıralanır. Bu 
bileşenlerin aktivite standartları belirlenir, örneğin bir hastaya poliklinikte ayrılan 
zaman, bir bronkoskopi işlem süresi gibi. Bu standartlara göre o aktiviteden günlük 
olarak kaç adet yapılabileceği bulunur ve yılda mesai yapılan 220 gün üzerinden 
yıllık adet saptanır. Yılda gerçekleşen iş yükünün standart işyüküne bölünmesiyle 
elde edilen katsayılar toplanır (Tablo 5).

Tablo 5. 2007 rakamlarıyla göğüs hastalıkları uzmanlarınca yapılan 
işlemler ve katsayıları

İş yükü bileşenleri Günlük 
adet

Gün 
Sayısı

Yıllık 
adet

2007’de 
gerçekleşen

Katsayı

Poliklinik 25 220 5.500 5.040.564 916,47
Yatan hasta muayenesi 12 220 2.640 176.420 66,83
Hasta viziti 32 220 7.040 1.620.520 230,19
Taburculuk işlemleri 8 220 1.760 162.355 92,25
Tanısal Bronkoskopi 8 220 1.760 45.000 25,57
Terapotik Bronkoskopi 4 220 880 500 0,57
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Transtorasik iğne aspirasyonu 12 220 2.640 5.750 2,17
Plevra biyopsisi 16 220 3.520 2.500 0,71
Torasentez 24 220 5.280 9.870 1,87
Prick alerji testi 16 220 3.520 229.000 65,06
Kan gazı alma 48 220 10.560 962.460 91,14
Bibap bağlama ve uygulama 16 220 3.520 23.800 6,76
Uyku testi raporlama 8 220 1.760 22.060 12,53
Kemoterapi planlama 8 220 1.760 16.200 9,20
Mekanik ventilatöre bağlama 8 220 1.760 4.000 2,27

TOPLAM                      
1.464,59

Kategori ayarlama faktörü = % 12,5, Ayarlama çarpanı = 1/ 1-0,125 = 1.143

Gerekli uzman hekim ihtiyacı = 1.464,59 x 1.143 = 1.674

2007 rakamlarıyla SUT’a faturalandırıldığı rakamlar üzerinden Göğüs Hastalıkları 
uzmanlarının yıllık yaptıkları işlemlere göre gerekli göğüs hastalıkları uzman sayısı 
1.674’tür.Ülkemizde SGK kapsamında olan kişi sayısı 2007’de 58.393.880 kişi (% 
82,7) olduğundan ülkedeki göğüs hastalıkları uzman ihtiyacı 2.024 civarında olması 
gerekir (SGK, 2007).

3. SONUÇ

Sağlık insan gücü planlamasının sadece nüfus projeksiyonlarına dayandırılması 
gerçekçi değildir. SİGP sadece gerekli hizmet grupların sayısının belirlenmesini 
değil, özeliklerini, iş tanımlarını, çalışacakları sağlık sistemini, sistemin yönetimi gibi 
olmazsa olmaz diğer öğeleri de içermelidir. SİGP sürecine tüm paydaşların katılımı, 
bilimsel bir katılık ve sosyal alanın doğasından kaynaklanan esneklikle, nicel ve 
niteliksel analiz ve yorumlama yöntemlerini içermelidir.

Ülkemizin geleceğe güvenle bakması için sağlık sektöründeki tüm paydaşların, akılcı 
insan gücü planlaması çalışmalarında bir araya gelerek ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
sorunlara çözüm olacak rasyonel bir planlama dokümanı ortaya çıkarmaları 
gerekmektedir.

Tüm yöntemlerle yapılan hesaplamalarda halen ülkemizde mevcut aktif çalışan 
1.450 Göğüs Hastalıkları uzman sayısının yetersiz olduğu, dağılımın giderek 
iyileştirilmesine karşın, düzensiz olduğu sonucuna varılmıştır. 2008 yılı itibariyle 
olması gereken göğüs hastalıkları uzman sayısı minimum 2.000, maksimum 3.750 
olmalıdır. Halen 1.450 aktif uzman sayısına göre minimum 650, maksimum 2.300 
uzman açığımız mevcuttur.
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PERFORMANS ARTIRMA YÖNTEMİ OLARAK PERSONEL 
GÜÇLENDİRME: DEVLET HASTAHANESİ DOKTORLARI ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fedai Çavuş17, Dr. Yeter Demir18

Özet

Çalışanların desteklenmesi sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede önemli bir 
faktördür. Bundan dolayı, İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları (merkezden 
uzaklaşma, takımlar oluşturma, yetki devri, çalışanın güçlendirilmesi vd.) işletmenin 
başarısını yakından etkilemektedir. Bu nedenle çalışanların güçlendirilmesine 
yönelik uygulamalar yaratıcılık ve yenilikçiliğin ön koşulu olarak kabul edilmektedir. 
Bu noktada personel güçlendirme kavramı, modern yönetim ve örgüt uygulamaları 
arasında en fazla ilgi toplayan kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu çalışmada küresel rekabet ortamında değişimin gücünden en iyi şekilde 
faydalanabilmek için bir zorunluluk olan personel güçlendirme kavramı ele alınmış, 
bazı demografik değişkenlere bağlı olarak personel güçlendirme algısındaki değişim 
analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Personel Güçlendirme, Doktorlar

Abstract

Organizational support of employees is critical for maintaining a competitive 
advantage. Therefore, Human Resource Management practices (including, 
decentralization, interdisciplinary teams, delegation of responsibility, employee 
empowerment etc.) are important and constitute one of the most strategically 
relevant resources. Empowerment, therefore, is commonly considered a prerequisite 
for creativity and innovation. At that point, it is seen that the term “empowerment” 
is one of the topics attracting attention on the highest level between modern 
administration and organizational practices. It also encourages the self-reliance 
and active problem solving that spur individual innovation. This paper integrates 
research on social aspects of employee empowerment and some demographic 
variables.

Key Words: Performance, Empowerment, Doctors
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Bilgi Toplumu, Telekomünikasyon, Ülkeler Arası Sınırların Ortadan Kalkması, Yalın 
Yönetim ve Organizasyon, Toplam Kalite Anlayışı, Hızlı Teknolojik Gelişim ve diğer 
benzer kavramlar ve gelişmeler, organizasyonların yapılandırılmaları ve işleyişleri 
üzerinde köklü değişiklikler meydana getirmişlerdir (Koçel, 1998: 269).

Modern yönetim yaklaşımı içerisinde yer alan bir takım yönetim stratejileri 
özellikle de insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yöntemler, küreselleşen 
dünyada ağır rekabet koşullarına rağmen ayakta kalmaya ve büyümeye çalışan 
işletmelere, değişim trendini yakalayabilme fırsatları sunmaktadır. Söz konusu insan 
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yöntemler zincirinin önemli bir halkasını da 
personel güçlendirme oluşturmaktadır (Çavuş, 2006: 49).

Güçlendirmenin ortaya çıkmasının en önemli nedenleri ise aşağıdaki gibi sayılabilir 
(Harvey ve Bowin, 1996: 377; Daff, 2001: 502):

Küreselleşmenin ve rekabetin hızlı bir şekilde artmasıyla rekabette yeniliğin •	
daha fazla ihtiyaç haline gelmesi ve yenilikleri yapanların daha fazla 
özgürlüğe gereksinim duymaları,

Rekabet gücünün hızla artmasıyla birlikte verimliliğin önceki yıllara oranla •	
daha fazla artırılması için yöneticilerin iş görenleri kararlara daha fazla katma 
zorunluluğunu hissetmeleridir,

Mal ve hizmet geliştirmenin stratejik öneminin artması,•	

Yüksek performans gücüne sahip bir öğrenen organizasyon yaratma •	
ihtiyacı.

Güçlendirme kavramı, bugün işletme biliminde sıkça kullanılan bir kavram olmuştur. 
Bu kavramı ilk kullananların, Harrison ve Kanter (1983), Bennis ve Nanus (1985), 
Burke ve Nielsen (1986), Block (1987) ve House(1988) olduğu görülmektedir 
(Doğan, 2003: 6). İşyerinde güçlendirme, ulusal ve uluslararası tehditlere karşı 
kullanılabilecek en yeni ve ana kaynaklardan biri olarak görülmektedir (Menon, 
2001: 54; Dimitriades, 2005: 81).

Personel güçlendirme, küresel değişim ve rekabetin ortaya çıkardığı ve önemini 
artırdığı yeni bir yönetim kavramıdır (Genç, 2004: 223). Personel güçlendirme, kişinin 
kendi etkinliği hakkındaki inancının güçlendirilmesi (kuvvetlendirilmesi) davranışıdır 
(Conger, 1989: 17). Yine Conger ve Kanungo(1988) güçlendirmeyi motivasyon 
sürecinin bir öğesi olarak ele almışlardır (Thomas ve Velthouse, 1990: 666).

Güçlendirme hem örgütsel ilişkiler hem de motivasyon bazında incelendiği için farklı 
tanımlar ve yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bir ilişkiler biçimi olarak değerlendirildiğinde 
“bireyin diğerlerine oranla güç ve kontrol ile bu güç ve kontrolü, görece güçsüz 
olan kişilere devretmesi” anlamına gelir. Motivasyon açısından ele alındığında ise 
personelin işe bağlılığını, işe ve işyerine dair duygularını güçlendirmeye yönelik, 
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psikolojik bir yatırım” olarak değerlendirilmektedir (Spreitzer, 1995). Bu sayede 
güçlendirme; kişilerin kendi potansiyellerini harekete geçirmek ve performansı 
arttırıcı şekilde özgüveni sağlamak yönünde motive olmasını sağlar (Coşkun, 2002: 
220).

Conger ve Kanungo (1988: 475) personel güçlendirme süreci ve bu sürecin 
elemanlarını beş aşamada ve aşağıdaki gibi ele almıştır. Bu sürecin ilk aşaması 
güçsüzlüğe neden olan faktörlerle ilgili tanının konmasıdır. Böylece ikinci aşamada 
yöneticilerin kullanacağı güçlendirici uygulamalar ortaya konulabilecektir. Aşama 
3’te güçsüzlüğe neden olan faktörleri ortadan kaldırarak personellere kendi yeterlik 
duygusunu sağlamak gerçekleştirilecektir. Aşama 4’te yapılan uygulamaların 
sonuçları değerlendirilecek, beşinci ve son aşamada ise güçlendirmenin davranışsal 
boyutları izlenecektir.

Robbins (2002: 420) yapılan tanımlar çerçevesinde personel güçlendirmenin basit 
bir şekilde ele alınamayacağını, dinamik bir çevre içinde ve devam ede gelen 
bir süreç olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki 
şekilde (Şekil 1) gösterildiği gibi bir süreçte personel güçlendirmenin gerçekleştiğini 
belirmektedir.

Şekil 1. Personel güçlendirme süreci

Kaynak: Robbins vd., 2002: 421

Güçlendirme sürecinin sonunda ortaya çıkan güçlendirilmiş personel birtakım 
özelliklere sahiptir. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Quin ve 
Spreitzer, 1997: 41):

Güçlendirilmiş personel kendi kararlarını verme duyarlılığına sahiptir(bunun •	
anlamı, onlar işlerini nasıl yapacaklarının seçiminde özgürdürler fakat mikro 
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yönetici değildirler).

Güçlendirilmiş personel yaptığı işin anlamını ve önemini bilir( bunun anlamı, •	
işlerinin onlar için önemli olduğunu hissetmeleri ve işlerini iyi yaptıklarını 
bilmeleridir).

Güçlendirilmiş personel yeterliliği konusunda duyarlıdır(bunun anlamı, sahip •	
oldukları yeteneklerle işlerini iyi yaptıklarına inanmaları ve bilmeleridir).

Son olarak, güçlendirilmiş personel etkileme gücünün farkındadır(bunun •	
anlamı, bireyin iş ortamında sonuçlara etki derecesini ve fikirlerinin 
dinlendiğini bilmesidir).

Baltaş (2001: 145) personel güçlendirmenin işletmeye sağladığı faydaları kısaca 
aşağıdaki şekilde sıralamaktadır:

İş veriminin yükselmesi,•	

Bireyler kendi sorumluluğunu üstlendiğinden, işlerin belirli bir süre içinde •	
daha kaliteli yapılması,

Personelin daha fazla inisiyatif ve sorumluluk sahibi olması,•	

Personelin yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinin ortaya çıkması,•	

Yüksek derecede işbirliği ve ekip çalışması,•	

İş tatminin yüksek düzeye çıkması,•	

Kurum yöneticilerine, önemli işlerini yapabilmek için daha çok zaman •	
bırakması,

Maliyet tasarrufu,•	

Rekabet avantajı.•	

Anlaşılacağı üzere personel güçlendirmenin en önemli faydalarından birisi 
performans artırmadır. Günümüz işletmeleri, insan kaynaklarının, en değerli ve 
önemli sermayeleri olduğunun farkındadırlar. İşletmeler açısından, nitelikli insan 
kaynaklarının temini, işletmede uygun işlerde istihdam edilmeleri ve işletmeye 
bağlılıklarının fonksiyonel olarak sağlanması, iyi organize olmuş bir insan kaynakları 
yönetimini gerekli kılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi düzenlemelerinin önemi 
tam da bu noktada, işletmelerde değer oluşturabilen ve katkı sağlayabilen çalışanlara 
gerek duyulmasında kaynaklanmaktadır (Akın, 2002: 97).

Performans, bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak 
belirleyen bir kavramdır. Performans, bir kişinin sahip olduğu potansiyel veya reel 
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bilgi-maharet ve kabiliyetlerini hedeflerine veya beklentilerine ulaşabilmek için ne 
ölçüde kullanabildiğini tanımlayan bir kavramdır. Bir başka ifadeyle insanın sahip 
olduğu kapasitesini, bir işi belli zaman dilimi içinde başarıyla tamamlamak için 
kullanabilme yüzdesidir (Kaynak vd., 1998: 205). Organizasyonda rol alan kişilerin 
ayrı ayrı performansları, bütün olarak etkinliğin sorumluluğunu taşıyan kurumun 
çıktılarına yansır. Öyle ki, bir kurumun performansı, belli bir dönemin sonunda, o 
kurumun amacını gerçekleştirme ya da görevini yerine getirme başarısını tanımlayan 
bir göstergedir (Aydın ve Demir, 2007: 5).

Performans değerlendirmeleri, insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonları 
arasındadır. İnsanın, bir işletmenin sahip olduğu en önemli değer olarak görüldüğü 
günümüz dünyasında bireyin etkinlik düzeyini ve başarısını ölçmek de o derece önem 
kazanmaktadır. Performans değerlendirmelerinde; bireyin çalışmaları, eksiklikleri, 
yeterlilikleri, fazlalıkları, yetersizlikleri tüm yönleri ile ele alınır. Böylece, bireylerin 
işgal ettikleri rollerin gereklerini ne düzeyde yerine getirdikleri tespit edilmiş olur. Bu 
değerlendirmeler, bireyler için psikolojik bir ihtiyaç, kurumlar için ise daha sonraki 
çalışmaların düzenlenmesinde bir kaynak oluşturur (Demir, 2009: 9).

Çalışanların performansının yüksek olması için, hastalara hekim seçme hakkının 
sağlanmış olması, hastane ortamının, alt yapı ve fizik şartlarının belli kriterleri 
karşılayacak düzeye çıkarılması, sağlık hizmet sürecinde belli uluslararası kalite 
kriterlerinin yerine getirilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanmış olması 
gerekmektedir (Aydın ve Demir, 2007: 7).

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının algıladıkları güçlendirmenin performansları ile 
olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Osmaniye Devlet Hastanesi ile Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesinde çalışmakta olan uzman ve pratisyen doktorlar 
üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır.

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Araştırmamız Osmaniye Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 
çalışmakta olan uzman ve pratisyen doktorları kapsamaktadır. Bu kapsamda Osmaniye 
Devlet Hastanesinde 54, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ise 16, toplam 70 
doktor araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Çalışmamız anketimize katılmayı 
Kabul eden 41 doktorun doldurmuş olduğu anketlere dayalı olarak gerçekleşmiştir.

2.2. Ölçekler

Çalışmada Spreitzer(1995)’in ortaya koyduğu anket kullanılmıştır. Spreitzer 
personel güçlendirmeyi, 4 boyutta (Anlam, Yetenek, Yetkinlik ve Etki) 12 soruyla 
değerlendirmektedir. Bu boyutların her biri için üçer soru sorulmaktadır. 

Anlam(Meaning): Yapılan iş ile personelin inanç, değer ve yargıları arasındaki 
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uyumu ifade etmektedir.

Yetenek(Competence): Personelin yapılan işin gereklerini yerine getirecek 
yetenek ve inanca sahip olmasıdır.

Yetkinlik(Self-determination): Kendi kararını verme, bireyin kendi geleceğini 
belirlemesi ve özgürce hareket edebilmesidir. Kişinin işi üzerindeki kontrol gücü 
olarak değerlendirilebilir.

Etki(Impact): Etki işle ilgili operasyonel, stratejik ve yönetsel çıktıları etkileme 
derecesidir.

Kullanılan personel güçlendirme anketinin (pergüç) genel güvenilirliği, 9477’dir. 
Faktörlere göre ise Anlam(pergüç1) ,9231; Yetenek, 9615 (pergüç2); Yetkinlik 
(pergüç3) ,9086 ve Etki (pergüç4) ,9607 güvenilirliğe sahiptir.

Performans ise “Çalışma performansımı ………. buluyorum” şeklinde beşli likert 
ölçeğine (Çok kötü, kötü, ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) göre, çalışanın kendi kendini 
değerlendirildiği tek bir soru ile değerlendirilmiştir. 

2.3. Bulgular  

Katılımcıların demografik bulguları Tablo 1’de görülmektedir. Buna göre katılımcıların 
çoğunluğu erkek (%78) olup, yaşları ise 31-40 aralığında yoğunlaşmıştır. Bunu 
yanısıra katılımcıların çoğu (%75,6) uzman hekimdir ve çalışma süreleri 6-10 ile 11-
15 yıl aralığında yığılma göstermektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Yaş Sayı Yüzde Cinsiyet Sayı Yüzde Konum Sayı Yüzde
Çalışma 
süresi 
(yıl)

Sayı Yüzde

21-
30 5 12,2 Kadın 9 22 Uzman 31 75,6 0-5 11 26,8

31-
40 28 68,3 Erkek 32 78 Pratisyen 10 24,4 6-10 13 31,7

41-
50 7 17,1 11-15 11 26,8

51 + 1 2,4 16-20 5 12,2

21 + 1 2,4

Yaptığımız t-testi ve one-way anova analizlerine göre gerek performans gerekse de 
personel güçlendirme ile yaş, cinsiyet, konum ve çalışma süresi arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edilememiştir.

Korelâsyon analizi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Tabloya bakıldığında personel 
güçlendirmenin yetkinlik ve etki boyutları ile performans arasında anlamlı bir ilişki 
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mevcuttur. Aynı zamanda genel personel güçlendirme algısı da performansı olumlu 
yönde etkilemektedir.

Tablo 2. Değişkenler arasındaki korelasyon

 Perform Yaş Cinsiyet Konum Kıdem Perg1 Perg2 Perg3 Perg4 Pergüç

Perform 1

Yaş ,090 1

Cınsıyet -,047 ,084 1

Konum -,069 -,366(*) ,027 1

Kıdem ,070 ,692(**) -,118 -,222 1

Pergüç1 ,074 ,129 -,160 -,121 ,191

Pergüç2 ,197 ,173 -,138 -,212 ,249 ,855(**)

Pergüç3 ,416(**) ,163 -,165 -,266 ,171 ,622(**) ,708(**)

Pergüç4 ,368(*) ,103 -,262 -,220 ,122 ,372(*) ,463(**) ,757(**)

Pergüç ,325(*) ,166 -,218 -,245 ,212 ,814(**) ,870(**) ,920(**) ,791(**) 1

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

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Oluşturulan regresyon modeline göre güçlendirme algısı bağımlı değişken olan 
performansı %14,9 oranında açıklamaktadır (AdjR2 = ,149). Tablo 3 incelendiğinde 
yetkinlik boyutu yani pergüç3 performansı %5 anlam seviyesinde olumlu olarak 
etkilemektedir.

Tablo 3. Güçlendirme ve performans regresyon analizi sonuçları

Model  
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 3,689 ,427  8,642 ,000
 PERGÜÇ2 ,303 ,335 ,498 ,905 ,372
 PERGÜÇ3 ,487 ,234 ,962 2,079 ,045
 PERGÜÇ4 ,254 ,191 ,521 1,329 ,192
 PERGÜÇ -,902 ,676 -1,405 -1,334 ,190

                 a  Dependent Variable: PERFORM

3. SONUÇ

Örgütler, yüksek oranda verimlilik, etkinlik ve etkililik düzeylerine ulaşmak için insan 
kaynaklarının performansını artırmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda örgütler, 
en üst düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki işgörene kadar tüm çalışanların 
belirli bir standardın üzerinde başarı göstermeleri ve kendilerini sürekli olarak 
yenilemelerini hedefler. İşletmenin başarısının devamı, üyelerinin üstün performans 
göstermelerine ve performanslarının değerlenmesine bağlıdır. Stratejik bir kaynak 
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olan çalışanların önemi sadece onların kendi performans düzeyi ile ilgili değildir. 
İşletme için kullanılan her stratejik kaynağın etkinliği entelektüel sermayenin 
durumuna bağlıdır. Bu nedenle insan gücünü sürekli geliştirmek rekabetçi avantaj 
elde etmenin önemli bir yoludur. Yine çalışanlarının yeteneklerinin yönetici tarafından 
tanınması, eksiklerinin bilinmesi ve çalışmalarının gerektiği şekilde değerlenmesi 
performansı etkileyen önemli unsurlar arasındadır.

Personel güçlendirme, çalışanların motivasyonunu, iş tatminini ve işletmeye olan 
güvenini artırarak çalışanlara önemli yararlar sağlamaktadır. Bunu yanında üst 
düzey çalışanlar, yani yöneticiler de, çalışanların her yaptıkları işi takip ve kontrol 
etmek yerine, zamanlarını işletmenin vizyon, misyon ya da stratejik amaçlarını 
nasıl belirleyip gerçekleştirebileceklerine ayırabileceklerdir. Çalışanların fikirlerinin 
aşağıdan yukarıya akmasına yardımcı olacak, güçlendirmeye dayalı bir örgüt kültürü 
yaratmada, işletme liderleri kişisel yönetim tarzlarının doğruluğunu ve etkinliğini 
dürüst bir şekilde değerlendirmelidir. Yöneticiler artık çalışanların sesini dinlemekten 
çok daha fazlasını yapmalıdırlar. Çalışanların sadece fikirlerini söylemeye değil aynı 
zamanda onları uygulamaya aktarmaya da teşvik etmelidirler (Doğan, 2003: 142).

Çalışmamızda göstermiştir ki örgüt çalışanları kendilerini işlerini yapma konusunda 
ne kadar güçlü ve özgür hissediyorlarsa performansları da o derece yükselebilecektir. 
Bu nedenle sağlık işletmeleri yöneticileri çalışanlarına bu konuda yeterli desteği 
vermeli ve gerekli fiziki ve sosyal şartları oluşturarak çalışanını güçlü kılmalıdır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA VE HASTANE YÖNETİMİNDE TAKIM 
ÇALIŞMASI- MOTİVASYON ve İLETİŞİMİN - PERFORMANSA 

ETKİLERİ

Bilge Topuksak19, Prof. Dr. Gülümser Kublay20

Özet

İnsana ve teknolojiye yapılan yatırımların temel amacı verimlilik ve etkinliği 
sağlayarak performansı yükseltmektir. Performansın yükseltilebilmesi ise büyük 
ölçüde yetenekli ve bilgili insanların birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışmasına 
bağlıdır. Çalışanların performansını artırmak için kullanılan ve son yıllarda gelişen en 
çekici uygulamalardan birisi de hiç kuşkusuz takım çalışması uygulamalarıdır. Sağlık 
çalışanlarının performansına birçok etken etki etmekte ancak motivasyon, iletişim, 
liderlik, uyum ve heterojenlik bu faktörlerin başında gelmektedir. Hastaneler birbirine 
bağlı bölümlerden meydana gelmiş ekonomik ve sosyal örgütlerdir. Sağlık personelinin 
başarısızlığı ya da olumsuz bir davranışı, hem hastalar hem de hastaneler için olumsuz 
sonuçların doğmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle işletmelerde etkili takımların 
oluşturulması, çalıştırılması ve takım performansının arttırılması gerekmektedir. Bu 
çalışmada, planlanmış bir performans değerlendirmenin yöneticiye, çalışana ve 
genel anlamda örgüte sağlayacağı yararlar ortaya konmuştur.

Araştırmanın hipotezleri, takım çalışmasının alt boyutları olan motivasyon, 
iletişim, liderlik, uyum ve heterojenlik faktörleri ile performans konuları üzerine 
oluşturulmuştur. Takım çalışması sonucu oluşan motivasyon, iletişim, liderlik, uyum 
ve heterojenlik faktörleri ile personel performansı arasında ilişki olup olmadığı analiz 
edilmiştir. Her bir faktörle performans arasında oluşturulan hipotezlerin tamamı kabul 
edilmiştir. Sağlık çalışanlarında performans ve takım çalışması literatürde taranmış 
ve çeşitli çalışmalar analiz edilmiştir.

Günümüzde küresel boyutta yapılan tüm çalışmalarda takım çalışması örgüt 
gelişiminde önerilmekte ve sağlık alanında çeşitli uygulamaları dikkat çekmektedir. 
Çalışanları memnun ederek ve örgüte bağlılıklarını artırarak performanslarını 
yükseltmek önemlidir. Başarılı bir takım çalışması bir yandan personelin motivasyonunu 
artırmakta diğer yandan da kendini geliştirmesini ve bu şekilde işletmeye olan 
bağlılığını artırmasını sağlamaktadır.  İletişim kavramının sağlık kurumları için önemli 
olduğu açıktır. Takım çalışmasının başarıyla uygulanabilmesi için takımdaki liderin ve 
liderlik anlayışının önemi çok fazladır. Doğru bir liderlik anlayışı ve doğru liderlerle 
çalışmak takımı başarıya götürecektir. Sağlık çalışanlarında ve hastane yönetiminde 
takım çalışması- motivasyon ve iletişim –performansı olumlu olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Takım Çalışması, Hastane Yönetimi, Sağlık 
Çalışanları
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Abstract

The main purpose of investment on people and technology is to performance while 
ensuring productivity and efficiency. This effect can only be realized by competent 
and knowledgeable people working together. One of the most attractive practice in 
recent years is encouraging teamwork practices to increase worker’s performance. 
Health care workers performance is affected by a number of factors but motivation, 
communication, leadership, adaptation and heterogeneity are the leading factors. 
Hospitals are social and economic organizations with interconnected departments. 
Health profession’s failures or negative behaviors can result in negative consequences 
not only to patients but also hospitals as well. For this reason, creating an efficient 
teamwork environment is essential for organizational success. This study aims 
at presenting the benefits of a planned performance assessment for managers, 
workers and the organization in general.

Hypothesis of the research focus on motivation, communication, leadership, 
adaptation and heterogeneity as sub dimensions of the teamwork. The relationship 
between motivation, communication, leadership and compliance as consequences 
of teamwork and personnel performance is analyzed. All hypotheses between these 
factors and performance were accepted. A literature research was conducted fort 
he relationship between teamwork and performance and number of studies were 
analyzed.

Currently, almost in all global studies, teamwork is suggested at organizational 
development level and has attracted attention from various studies carried out in the 
health sector.  It is important to increase their performance while satisfying workers 
and increasing their devotion to the organization. A successful teamwork not only 
increases the personnel’s motivation but also ensures to develop himself / herself 
and with this way ensures to increase devotion to the organization. The importance 
of communication for health care organizations is evident. To practice teamwork 
successfully, a capable leader and leadership comprehension is a prerequisite. The 
right leadership comprehension and working with right leaders carry the team to 
success. Teamwork among health workers and hospital management – motivation 
and communication- effected performance positively.

Key Words: Performance, Teamwork, Hospital Management, Health Workers

1. GİRİŞ

Gelişen dünyada diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da, ‘Liderlik’, 
‘Takım Çalışması’ ve ‘Motivasyon’, insanların işlerini severek yapmaları ve en üst 
düzeyde performans göstermeleri için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Günümüzün daha fazla uzmanlık, mantıksallık ve daha az hata isteyen sağlık 
ortamlarında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli arasında işbirliği olması 
bir gerekliliktir.
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Günümüzde, çalışan personelin performansını artırmak işletmelerin performansını 
artırmakla eşdeğer görülmektedir. Son yıllarda gelişim gösteren, çalışanların 
performansını artırmak için kullanılan uygulamalardan en önemlilerinden biride 
takım çalışması uygulamalarıdır.

Çalışanların tam potansiyellerini ortaya çıkartmak, yaptıkları işlerine karşı üst 
düzeyde bir sahiplenme duymaları ve sorumluluk alabilmeleri için takım çalışması 
etkin bir yoldur. Buna rağmen, etkin bir takım çalışmasının, daha iyi hasta çıktısına 
ulaşılmasında yarar sağlayacağı konusunda yeterince veri bulunmamaktadır. 
Katzenbach (1993), sağlık sektöründe takım çalışması konusunda yürütülmesi 
gereken sürecin sürekli ve sistematik bir biçimde yeterince araştırılmadığını 
söylemektedir.

Takım çalışması ulaşılmak istenen bir amaç olarak görüldüğünde, takım buna 
ulaşabilmek için bir araç olarak ele alınmaktadır ( Katzenbach, Smith., 1993: 15, 
Manion, vd., 1996 ). Buna karşılık takım etkinliği ve takım çalışmasının başlangıç 
noktası olan takım performansı ve yetkinliği hakkındaki yorumların istenilen düzeyde 
olmaması dikkat çekicidir.

1.1. Takım Kavramı ve Takımların Temel Özellikleri

Takım kavramı ile ilgili var olan literatürde yalnızca uygulama alanında değil teoride 
de farklı takım tanımlaması ve türleri ile ilgili birçok tanım olduğu görülmektedir. 
Bu tanımlamalar arasında bazı küçük farklılıklar olsa da birbirine benzer nitelikler 
taşıdıkları görülmektedir. Bu tanımlardan bazılarına kısaca aşağıda değinilmiştir.

Straub’a (2002) göre takım, ortak bir amaca hizmet eden, ortak performans hedeflerini 
paylaşan ve sorumlu oldukları şey konusunda ortak bir yaklaşım belirleyen, birbirlerini 
tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Donnollen’e 
göre ise (1998) farklı uzmanlık alanlarından gelerek becerilerinin birleştirilmesi ile 
bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur.

Yapılan bir başka tanımlamaya göre ise önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için 
bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden, iki veya daha fazla kişinin 
oluşturduğu topluluk takım olarak adlandırılmaktadır.

Sonuçta, takım oluşturma bir süreç olarak düşünüldüğünde (Şekil 1), bir takımın 
oluşmasında üç önemli faktör ortaya çıkmaktadır; birincisi, takımın oluşabilmesi 
için birden fazla kişinin olması gerekliliği, ikincisi, takımı oluşturmak için birleşen 
bu kişilerin birlikte hareket edebilmesi, üçüncüsü ise, belirlenmiş bir amaç için 
çalışılmasıdır (Eren, 2000:443). Bu özellikleri taşıyan bir takım, kendi süreci içerisinde 
kendi amaçlarına kolaylıkla ulaşabilir.
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Şekil 1. Takım Oluşturma Süreci

Kaynak: jhunt.ba.ttu.edu, 2008

Yapılan tanımlamalara ve takım oluşturma sürecinden beklenenlere uygun bir 
takımda farklı bireysel özelliklerin bir araya getirmesiyle oluşturulan sinerji ile bir 
arada çalışabilen bir grubun gücü, takımın gücünü oluşturacaktır. Takımın ortak 
hedeflerine ve değerlerine yönelik inanca ve farklı bilgi, becerilere sahip bireyler bir 
araya gelerek sinerjiyi ortaya çıkarmaktadır.

Bir takımın gücü ve kalitesi takım üyelerinin zor zamanlarda birbirlerine verdikleri 
destekten anlaşılabilmektedir. Baltaş’a (2002) göre yaşanan zor durumlar karşısında 
birbirini suçlayan insanların, olay sonrasında birbirleri ile yaşayabilme ve çalışabilme 
şansları azalmaktadır.  Bireylerin istek ve becerileri, istenen takım gücün oluşabilmesi 
için gerekli olan sinerjiyi sağlamada, gerçekleşmesi gereken iki ön koşul olarak 
görülmektedir (Hoopes, 2000: 12).

Takım içerisinde yer alan bireylerin çalıştıkları konu hakkında gerekli ve yeterli bilgi 
beceriye sahip olması, diğer takım üyeleri ile birlikte çalışması ve takıma katkıda 
bulunma konusunda istekli davranması gerekmektedir. Bu şekilde takım üyesi olan 
birey kişisel doyum sağlar, bu doyum tam anlamıyla yaşanırsa, personelin işine 
karşı olan tatmini ve performansı da artar. Bağlı olunan örgütün ve üyelerine değer 
vermesi ise kişinin mevcut doyumunu en üst düzeye çıkartır.

Takımların belirlenen hedeflerini gerçekleştirebilmeleri ve yüksek performans 
gösterebilmeleri için birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler 
takım üyelerin durumu, işletmelerin büyüklüğü, organizasyonun mevcut yapısı, 
yapılan işin özelliği, yönetimin felsefesi ve çevre faktörleri gibi durumlara bağlı 
olarak değişiklik gösterebilir.
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Takım çalışmasının başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için takımların sahip olması 
gereken temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Kurt, 2001: 12).

Amaç Odaklılık:•	  Bir takımda ulaşılmak istenen amaçlar takım üyeleri 
tarafından ne kadar benimsenmiş ve paylaşılmışsa takımın amacına 
ulaşmada başarı oranı o kadar yüksek olur.

Doğru Üyelerden Oluşma:•	  Örgütün ulaşılmak istenen amaçlarına uygun 
doğru yetenek ve beceriye sahip takım üyelerinden oluşması takımın 
başarısını büyük ölçüde artırmaktadır.

Konu Üzerinde Çalışacak Yeterli Zamana Sahip Olma:•	  Herhangi 
bir soruna çözüm bulunmasındaki amaç soruna en kısa sürede çözüm 
bulabilmek değil, uzun sürede de olsa doğru çözüm bulabilmektir.

Yönetimin Katılımı:•	  Takım üyelerinin çalışmalarının yönetimleri tarafından 
desteklenmesi, takımın gücünü ve başarısını artıracaktır.

Etkili Bir İletişim:•	  Takım üyelerinin kendi içinde, ilgili olan diğer birimlerle 
ve yönetimle olan ilişkilerinde karşılıklı etkili bir iletişim içerisinde olmaları 
takımın başarısını artıracaktır.

Yeterli ve Verimli Bilgiye Sahip Olma:•	  Takım üyeleri problem çözme 
yöntemleri konusunda yeterli eğitime, mevcut ve gerekli kaynaklara ulaşma 
ve toplama konusunda yeterli beceriye sahip olmalıdır.

Başarılı bir takımı oluşturan üyelerin özetlenen temel özelliklere sahip olması 
beklenmektedir. Bu tür özelliklere sahip olan üyelerden oluşan takımların örgüt 
hedeflerine daha rahat ulaşacağı ve daha yüksek performans göstereceği 
düşünülmektedir.

1.2. Takım Çalışmasının Amacı ve Önemi

1990’lı yılların başından itibaren ekonomik ve sosyal çevrenin uğradığı değişim, iş 
dünyasında yaşanan değişme ve gelişmeler, işletmelerin yapısında ve uyguladıkları 
yönetim stratejilerinde önemli değişikliklere sebep olmuştur.

Yeni teknolojilerin hızla gelişmesi ve yayılması, dünya ülkelerinde meydana gelen 
işgücünün demografik özelliklerindeki değişme, gelişen tüketici talepleri, işletmelerin 
daha etkin olabilmeleri için iş yapma biçimlerini değiştirmelerine neden olmuştur. 
Takım çalışması uygulamaları bu değişiklikler içerisinde yer almakla birlikte 
işletmelerin temel gereksinimleri arasında yer almaya başlamıştır. Bugün başarılı olan 
birçok işletme rekabet üstünlüğünü sağlamak için takım çalışması uygulamalarının 
gerekliliği üzerinde durmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, takımların uygulama alanlarında hızla yaygınlık kazanmasına ve 
işletmelerin yönetimleri tarafından desteklenen vazgeçilmez bir felsefe ve uygulama 
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alanı olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çetin vd., 2001: 279).

Örgütlerde oluşturulan grup tipleri ile performans düzeyi arasında doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır. Örgüt üyelerinin kurumda oluşturdukları takım, geleneksel düzeyden 
işbirliği yapan takıma dönüştüğünde yüksek performans kaçınılmaz olmaktadır 
(Şekil 1). İşletmeleri başarıya götürecek bir çalışma olarak görülen takım çalışması 
yoluyla işletmeler çalışanlarının motivasyonlarını yükseltirken aynı zamanda 
çalışanların birbirleri arasındaki bağlılığını güçlendirmekte, örgüt içerisindeki iletişim 
eksikliklerini ortadan kaldırmakta ve kurum personelinin hem bireysel hem de takım 
olarak performansını yükseltmektedir.

Şekil 2. Performans Düzeyi ve Grup Tipi Arasındaki İlişki

Kaynak: Smith ve Karl, 2008

Bugüne kadar, formelleşmiş ve bölümlere ayrılmış örgüt anlayışları geleneksel tepe 
yönetimi odaklı klasik örgüt modelleri olarak işletmelerde uygulanmıştır. Bu modeller, 
günümüzde yerini, yatay örgüt, şebeke örgüt, matriks örgüt gibi dış çevreye 
duyarlı ve yüksek performanslı yapılanmalar olarak bilinen örgüt yaklaşımlarına 
bırakmaktadır. İşletmelerin stratejik işbirlikleri oluşturmaları ve süreç teknolojilerinin 
etkinliğini artırmaya dönük çalışmalar yapmaları, takım çalışması yaklaşımına ilişkin 
örgüt beklentilerini güçlendirdiği bilinmektedir (Yılmaz, 1999: 53).

Takım üyeleri arasında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması ve ilişkilerin dayanışma 
içerisinde yürütülmesini sağlayan ve takımın üyeleri tarafından ortak olarak belirlenen 
vizyonun paylaşımı takım çalışmasında çok fazla önemsenmektedir. Bağlı bulunulan 
iş yerinde en büyük beklentileri mutlu olmak olan çalışanlar için vizyon paylaşımı, 
iş tatminini ve motivasyonlarını artırmada önemli bir faktör olarak görülmektedir 
(Blanchard ve Carev, 1996: 22-23).
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Katzenbach ve arkadaşları’na(1998: 23) göre takımlara dört açıdan gereksinim 
duyulmaktadır.

Takım, tek tek bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerinden daha kapsayıcı ve •	
bütünleyici bilgi, beceri ve yetenekleri bir araya getirmektedir. Yapılacak iş 
konusundaki bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ile takımlar karşılaşabilecekleri 
birçok zorlukla daha kolay baş edebileceklerdir.

Ulaşılması istenen hedefleri ve hedefe ulaşmadaki yaklaşımları tüm takım •	
üyeleri birlikte geliştirerek birbirleri ile etkin iletişim sağlayabilmekte ve 
değişen olaylar ve istekler karşısında duyarlı oldukları için yeni gelişimlere 
ve bilgilere hızlı ve doğru olarak kendilerini uyarlayabilmektedirler.

Takımların yapılan işin ekonomik ve yönetsel yönlerini geliştiren sosyal •	
boyutları da bulunmaktadır.

Bireysel ve takım performansının artmasıyla artan takım başarısı üyelerin •	
motivasyonunu, işe ve örgüte bağlılıklarının artmasını sağlamaktadır.

İşletme stratejileri boyutunda yüksek performans sağlamak amacıyla tercih edilen 
takım çalışması konusunda bugüne kadar yürütülen birçok çalışma sonucunda, 
takım çalışması uygulamalarında birçok hata yapıldığı, başarıya ulaşmada sıkıntıların 
yaşanabildiği görülmüştür.

Takım çalışmasında başarıya ulaşabilen işletmelerde gözlemlenen sonuçlara göre; 
etkin bir takım çalışması ile teknolojinin yakından takibi sağlanmış, yeniliklerde artış 
olduğu, kalite ve üretimin eskiye oranla arttığı, maliyet oranlarının düştüğü, karar 
alma sürecinin rahat ve çabuk olduğu, motivasyonun artırılarak işten devamsızlıkların 
ve iş gücü devir oranının azaldığı görülmüştür (Yedievli ve Ersen, 1997: 29-30).

2. TAKIM PERFORMANSI KAVRAMI ve TAKIM PERFORMANSINA ETKİ 
EDEN FAKTÖRLER

2.1. Takım Performansı Kavramı

İşletmeler birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş ekonomik ve sosyal yapılardır. Bu 
örgütlerde faaliyet gösteren ve hizmet veren çalışanlar arasındaki karşılıklı işbirliği 
ve dayanışma işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır.

Ivancevich’in (1986: 397) belirttiğine göre, yapılması gereken bir görevin, küçük 
parçalara ayrılarak her görevin bir kişi tarafından yapılması ile bilimsel yönetim 
ilkelerine dayanarak çalışanların etkinliği ve verimlilikleri artmaktadır. Aksi halde, bir 
bütünün parçası olan herhangi bir takım üyesinin olumsuz bir davranışı ya da gösterdiği 
başarısızlık işletmeler ve bireyler açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu 
yüzden Maviş’n (1985: 20) belirttiğine göre etkili takımlardan oluşan işletmeler 
için takım performansının artırılması gerekmektedir. Katzenbach ve arkadaşlarına 
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göre (1998: 22);  takım ve performans, birbirlerinden ayrılmaz iki kavram olarak 
görülmektedir. Başarılı olan bir takımın üyeleri kendileri için ulaşılabilen performans 
sonuçlarına kendilerini adamışlardır.

Net performans hedefleri olmayan takımlar, zorunlu olarak, tanımlanmış rolleri ve 
sorumlulukları için bir araya gelen bireylerin oluşturduğu büyük topluluklardan 
farksızdırlar. Takımlardan beklenen, tek başına ya da büyük gruplar halinde hareket 
eden bireylerden daha etkin bir şekilde performans sergilemeleri, performansın çok 
yönlü becerilerini, karar vermeyi ve deneyimlerini etkili olarak kullanmalarıdır.

Takımlardan beklenen aktiviteler,  takım toplantıları ve takım içerisinde 
sergilenen bireysel faaliyetler olmak üzere iki kısımda incelenebilmektedir. Takım 
performansından söz edilmesi gerektiğinde, takımda bulunan kişilerin bireysel 
performansları kastedilmemektedir.

Günümüzdeki işletmeler takım çalışmasını, yüksek performans ve sinerjik bir 
güç oluşturmayı hedefledikleri için tercih etmekte ve kullanmaktadırlar (Straub, 
2002: 123). Ancak bu durum takım üyelerinin bireysel performanslarının dikkate 
alınmaması ve önemsenmemesi anlamına gelmemelidir. Çünkü takım içerisindeki 
bireyler, bireysel katkılarıyla da tanınmak istemektedirler.

Bu bağlamda yapılan bireysel performans değerlendirmeleri, performansı düşük 
olanların geliştirilmesi, performansı yüksek olanların ise motivasyonlarının artırılması 
ve ödüllendirilmesi için gerekli bilgileri sağlamada yardımcı olacaktır.

2.2. Performansı Etkileyen Faktörler

Takım çalışmasına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Aşağıda bu faktörlerden 
literatürde en çok üzerinde durulanlardan bahsedilmiştir.

2.2.1. Hijyen

Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek motivasyon olarak 
tanımlanmaktadır. Bireyin hedefe yönelik göstereceği davranışı oluşturmasında 
belirleyici rol oynayan motivasyonun sonucuna göre birey isteklerini ve hedeflerini 
ortaya koyan belirli davranışlar sergiler. Bireyin işinden memnun olmasını sağlayan 
faktörler, Irvine’ in  (2000: 170) belirttiğine göre Herzberg tarafından temelde onun 
motivasyonunu sağlayan “motivatörler olarak tanımlanmıştır. Helzberg iş ortamındaki 
faktörleri tanımlamak için hijyen terimini kullanmıştır.

Hijyen, içinde bulunulan ortamın hastalık yapıcı etkenlerden uzaklaştırılması ve 
bulunulan ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi amacını taşır. Bu tanımlamaya göre 
iş ortamındaki hijyeni etkileyen faktörler; hastane yönetim politikası ve yönetim 
özellikleri, teknik denetim, kişiler arası ilişkiler, maaş, statü, iş güvenliği, özel hayat ve 
çalışma saatleri olarak belirlenmiştir. Bireyin çalıştığı iş ortamından memnun olması 
ve bu memnuniyetini örgüt amaçlarına ulaşmada kullanması ancak bu faktörlerin 
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sağlanmasıyla mümkün olabilecektir.

2.2.2. İletişim

Takım içi sağlıklı iletişim, takım üyelerini “biz” olmaya yönelten yeteneklerin ve 
fikirlerin birleşerek çoğalmasını sağlayan bir tutum olarak görülmektedir. Bu tutum, 
takım elemanları arasında açık olan ve dolaylı olmayan karşılıklı bir iletişimin mevcut 
olması, çift taraflı ve kuvvetli bir bilgi akışının her aşamada paylaşılması ile mümkün 
olabilecektir. Williams ve Eggland, (1991: 12) göre, sağlıklı bir iletişim bireyin tatmin 
ve mutlu olmasını sağlayarak, bireyin verimliliğini artırır ve kurum çıktılarına yansıyan 
bir performans sergilemesini sağlar.

2.2.3. Liderlik

Lider emir, direktif gibi örgütsel yol göstericilere mekanik olarak uyum yapmanın 
ötesinde bir etkileme gücüne sahip olan kişidir. Bu anlamda liderlik, bir örgütün 
hedeflerine ulaşmada ya da var olan hedeflerini değiştirmek için yeni bir yapı ve 
prosedür başlatmayı gerektirir. Lider, örgüt içerisinde işleri doğru olarak yapmaya 
değil, doğru olan şeyleri yapmaya odaklanır. Liderlik için kişisel bütünlük önemli 
bir ihtiyaçtır. Liderlik belirgin niteliklere bağlı olmadan yeni durumlara göre oluşur.  
Lider, kendisini iyi yöneten, bu yolla başkalarını da yönetmeyi bilen, birlikte çalıştığı 
kişileri etkileyebilen ve yönlendirebilen, bu özelliğiyle başkaları için örnek teşkil 
eden bir bireydir. Ancak burada asıl olan şey, insanların öncelikle ve özellikle kendi 
davranışlarının sorumluluklarını almaları, kendi kendilerinin liderleri olmaları ve bu 
yola kendilerini yönetebilmeleridir (Peker, 2000: 49-51).

2.2.4. Uyum

Takım çalışması, takım üyelerinin birbirleri ile karşılıklı uyum yapması için çaba 
gösterilmesi gereken bir çalışmadır. Aksi halde bireyler arasında ve bireylerle 
takım arasında uyumsuzluktan doğabilecek çatışmalar yaşanabilecektir. Faaliyette 
bulunduğu örgüt içerisinde bireyin daha etkin performans gösterebilmesinin bir 
yolu da takım içi ve dışındaki çevresel, psikolojik ve sosyal şartlara olan uyumda 
yatmaktadır. Takım üyelerinin bireyselliklerinden kaynaklanan farklı özellikleri 
birleştirici ve bütünleştirici bir yapı olarak uyumla kabul edilmelidir. Donnollen’e göre 
(1998: 320), mevcut farklılıklar bireylerin birlikte hareket etmelerini sağlayacak 
şekilde değerlendirilmelidir.

İşletme içerisinde görev yaparak, yüksek duygusal enerji, motivasyon, pozitif bakış 
açısı, yaptığı işe karşı sorumluluk ve bağlılığa sahip kişilerden oluşan takım istenen 
hedeflere ulaşmada rahat ve hızlı olabilecektir. Yapılan araştırmalar %50’nin üzerinde 
performans artışına sahip çalışanların, ekip içerisinde uyumlu bir çalışma ortamına 
sahip kişilerden oluştuğunu göstermiştir (Akbaş, 2000: 83).
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Şekil 2. Normlara uygunluk ve bağlılık grup performansını nasıl etkiler

Kaynak: jhunt.ba.ttu.edu, 2008

Grup içi uyumla birlikte, bireylerin grup norm ve standartlarına uyumu da bireysel 
ve grup performansını etkileyen faktörler arasındadır. Gruba bağlılık yüksek ve grup 
performans normları olumlu durumda ise, grup en iyi durumda en yüksek performansı 
gösterir. Gruba bağlılık düşük ancak grup performans normlarına yaklaşımın olumlu 
olduğu durumlarda ise performansı dengelemek gerekir (Şekil 2).

2.2.5. Heterojenlik

Takım içerisinde yer alan bireylerin benzer özelikler göstermesi, takım içerisinde 
bir uyum yaratacağı için birey ve takım performansının artmasında olumlu etki 
yapar. Bireylerin çok çeşitli özellikler göstermesi de farklılıkların uyumunu sağlayıp 
sinerji oluşturularak performansının artmasına katkıda bulunabilir. Takım içerisindeki 
bireylerin farklı bireysel özelliklere sahip olmasının, bireyin ve takımın performansını 
artırabileceği düşünülmektedir.

Takım içerisindeki çeşitliliğin kolaylıkla saptanabilen ve kolaylıkla saptanamayan 
boyutlarda ele alınabileceği belirtilmektedir (Mitchell, 1986: 15). Kolaylıkla 
saptanabilen yönler, kişilerin demografik ve tanımlayıcı özelliklerini içermekle 
birlikte, kolaylıkla saptanmayan özellikler, daha az belirgin ve yoruma açık olan 
bilişsel bilgi, beceri, sosyal statü, tutumlar, değerler, kişilik özelliklerini içermektedir. 
Bu bağlamda ele alındığında, farklı görüş ve düşünceler, takımın olaylara farklı 
açılardan bakılabilmesini ve takım üyelerinin gelişimlerinin sağlanması açısından 
oldukça önemlidir.
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3. YÖNTEM VE BULGULAR

3.1. Materyal Metot

Bu araştırmada, takım çalışması uygulamalarının sağlık çalışanları performansına 
etkileri incelenmiştir. Bu araştırma, takım çalışması uygulamalarının sağlık 
çalışanlarının performans etkilerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır.

Araştırmanın verileri, Ankara İli sınırları içerisinde bulunan ve rasgele seçilen 2 Özel 
Hastane, 1 Devlet Hastanesi ve 2 Sağlık Ocağından toplanmıştır. Kurumların izinleri 
alınarak yapılan çalışmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak toplam 60 
sağlık çalışanı örneklem kapsamına alınmıştır. Çalışmada doktor, hemşire ve sağlık 
görevlisi personel ile anket yapılmıştır. Ankette likert ölçeği kullanılmış ve yüz yüze 
mülakat yöntemiyle veriler toplanmıştır.

Araştırma soruları ilgili kurumun sorumlusunun onayıyla mesainin son yarım 
saatinde yapılmıştır. Çalışanlara gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra araştırmaya 
katılmak isteyenlerin her bir ifadeyi 5’li Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirmeleri 
istenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul %84.76 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen personel çok yorgun olduklarını ve ankete 
katılmak istemediklerini beyan etmişlerdir. Anket ortalama 20 dakika sürmektedir. 
Deneme anketleriyle son şekli verilen anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
demografik faktörler ikinci bölümde takım çalışması hakkındaki görüşler son bölümde 
ise performansa ve takım çalışması ile performansın ilişkisinin belirlenmesine yönelik 
sorular sorulmuştur.

Mevcut çalışmada sağlık, sosyoloji ve kurumsal yönetim literatürleri taranarak, Medline, 
Journal of Clinical Nursing, Health Sciences ve Sociabs veri tabanları taranmıştır. 
Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler bilgisayarda Statistical Program for 
Social Sciences (SPSS) kullanılarak değerlendirilmiştir Bu değerlendirmede, frekans 
toplamlarının yüzde değerleri karşılaştırmalar yapmak amacı ile kullanılmış; bu 
istatistiksel teknikler yardımı ile bulunan sonuçlar tartışılmıştır.

3.2.Araştırma Bulguları

Araştırmanın bulguları araştırma amaçlarına göre düzenlenmiş ve aşağıda 
sunulmuştur.

Tablo 1’de görüldüğü gibi ankete katılanların yaş ortalaması 29 olup, personelin 
aylık geliri ortalaması 1.425 TL’dir. Görev yapanların %13.3’ü doktor, %75’i hemşire, 
%11.7’si ise hizmetlidir.

Çalışanların yaşları 23-50 arasında değişmekte olup %61.7’si 30 yaş altında, %91.7’si 
ise 40 yaş altındadır. Ankete cevap verenlerin %61.7’si evli, %38.3’ü ise bekârdır. 
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Ankete katılanların %68.3’ü kadın %31.7’side erkektir.

Çalışmaya katılanların %6.7’si ortaokul, %15 lise, %26.7 yüksekokul, %50 üniversite, 
%1.7 yüksek lisans-doktora mezunudur. Ankete katılanların  %31.7’si sağlık 
ocağında, %10’u devlet hastanesinde, %58.3’ü ise özel hastanede çalışmaktadır.

Günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğu takım çalışmaları üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bugün birçok eğitim ve danışmanlık şirketi takım çalışması 
konusunda eğitim vermektedir. İşletmelerin takım çalışmasına bu denli önem 
vermelerinin temel nedenlerinden birisi, takım çalışmasının personel performansı 
üzerinde olumlu etkisinin olduğunun düşünülmesidir.

Tablo 1. Araştırmaya katılan personelin bazı sosyo-demografik 
özellikleri

Özellikler Sayı(n) Yüzde(%)
Cinsiyet

Kadın

Erkek

41

19

68.3

31.7
Medeni Durum 

Evli

Bekar 

37

23

61.7

38.3
Yaş

>30

31-40

41+

37

18

5

61,7

30,0

8,3
Aylık Gelir

>1000TL

1010-1490

1500+

16

11

25

30,8

21,2

48,1
Meslek 

Doktor

Hemşire

Hizmetli

8

45

7

13,3

75,0

11,7
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Eğitim Durumu 

Ortaokul 

Lise

Yüksekokul 

Üniversite

YL/doktora

4

9

16

30

1

6.7

15

26.7

50

1.7
Çalışılan Kurum 

Sağlık Ocağı 

Hastane 

Özel Hastane

19

6

35

31.7

10

58.3

Başarılı bir takım çalışması uygulamasıyla çalışanların performansı ve buna bağlı 
olarak da işletmenin genel başarı düzeyi artabilmektedir.

Çalışanların %72’si kendilerini çalıştıkları kurumda “bir takımın parçası olarak” 
görmektedir. %8.5’i ise kesinlikle kendilerini “bir takımın parçası olarak” görmediklerini 
belirtmiştir.

Sağlık çalışanlarının % 58.6’sı çalıştıkları kurumlarında takım çalışması kesinlikle 
yapılmakta olduğunu belirtmektedir.

Ankete katılanların %72’si çalıştıkları birimdeki personel ile kendilerini tam bir 
takım olarak görmektedir. Çalışanların %88’i takım çalışmasının motivasyonlarını 
arttıracağını belirtmiştir.

Ankete katılan personelin %44,1’i, çalıştıkları kurumlarında çalışanların yüksek 
performans göstermesini teşvik edecek bir sistemin olmadığını belirtilmiştir.

Çalışanların %75,9’u; kurumda sergiledikleri kişisel performanslarının, kurum 
içindeki performansı teşvik edici sistemlerden değil, “mesleğime ve/veya kuruma 
ve/veya ülkeme saygımdan” kaynaklanmaktadır diye belirtmişlerdir.

Kurumda çalışan personelin yeterli teknik donanıma sahip olmaları konusunda 
çalışanlar şüphe duymaktadır. Çalışanların beşte biri takım arkadaşlarının “takımın 
bir üyesi olarak takımın amacına ulaşması için gerekli olan bilgiye beceriye ve 
deneyime” sahip olmadığını belirtmektedir.

Sağlık çalışanlarının %70.7’si takım çalışması sonucu oluşan motivasyon, iletişim, 
liderlik, uyum ve heterojenlik faktörleri ile personel performansı arasında ilişki 
olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışanların %88.3’ü başarılı bir takım çalışması bir yandan 
personelin motivasyonunu artırmakta diğer yandan da kendini geliştirmesini ve bu 
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şekilde işletmeye olan bağlılığını artırmasını sağlamakta olduğunu vurgulamaktadır. 
Ankete katılanların %65’i takım arkadaşları ile iletişim problemlerini olmadığını 
ve takım çalışması sırasında oluşan iletişim motivasyonumu arttırdığını (%87,9’i) 
belirtmiştir.

Tablo 2. Araştırmaya katılanların performansa ve takım çalışmasına 
ilişkin görüşlerinin dağılımı %

Takım Çalışması ve Motivasyona İlişkin Görüşler

Ke
si

nl
ik

le
 

ka
tıl

m
ıy

or
um

Ka
tıl

m
ıy

or
um

Ka
ra

rs
ız

ım

Ka
tıl

ıy
or

um

Ke
si

nl
ik

le
 

ka
tıl

ıy
or

um

Kurumumda kendimi bir takımın parçası olarak görüyorum. 8,5 10,2 8,5 33,9 39,0
Kurumumuzda takım çalışması kesinlikle yapılmaktadır. 8,6 17,2 15,5 31,0 27,6
Çalıştığım birimdeki personel ile kendimi bir takım olarak 
görüyorum. 1,8 15,8 10,5 40,4 31,6

Takım çalışması motivasyonumu arttırır. 1,7 6,8 3,4 35,6 52,5
Takım çalışması performansı arttırır. 1,8 1,8 3,6 40,0 52,7
Takım çalışması sonucu oluşan motivasyon, iletişim, liderlik, 
uyum ve heterojenlik faktörleri ile personel performansı arasında 
ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir.

1,7 3,4 24,1 25,9 44,8

Başarılı bir takım çalışması bir yandan personelin motivasyonunu 
artırmakta diğer yandan da kendini geliştirmesini ve bu şekilde 
işletmeye olan bağlılığını artırmasını sağlamaktadır.  

3,3 3,3 5,0 30,0 58,3

Takım çalışmasının başarıyla uygulanabilmesi için takımdaki 
liderin ve liderlik anlayışının önemi çok fazladır. 6,7 3,3 5,0 38,3 46,7

İşletmelerin başarılı olması çalışan personelin yüksek performansla 
çalışmasına bağlıdır. 3,3 11,7 5,0 25,0 55,0

Takımın her üyesi takıma katkıda bulunmaya isteklidir. 14,3 17,9 28,6 30,4 8,9
Bir takımın performans düzeyi ve niteliği o takımın lideriyle 
yakından ilgilidir. 0,0 12,1 6,9 31,0 50,0

Takım çalışmasının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yol 
gösterici bir lidere gereksinim vardır. 3,4 3,4 11,9 30,5 50,8

Çalışanlar, iş arkadaşlarının mesleki anlamda hata yapmamaları 
için gayret gösterirler 5,0 10,0 16,7 41,7 26,7

Çalışanlar, işini yapmayan veya suiistimal eden arkadaşlarına 
karşı şikayet dahil tepkilerini çok net gösterirler. 6,8 16,9 22,0 44,1 10,2

Birim arkadaşlarımla yaşadığım olumsuzluklar iş verimimi olumsuz 
etkiliyor. 6,9 8,6 22,4 46,6 15,5

Takım arkadaşlarımla iletişim problemimim olmaz. 6,7 6,7 21,7 28,3 36,7
Birim içi kişisel çatışmalar, işimi daha iyi yapmama engel oluyor. 11,9 20,3 20,3 28,8 18,6
Takım çalışması sırasında oluşan iletişim motivasyonumu arttırır. 3,4 5,2 3,4 32,8 55,2
Kurumdaki işbirliği anlayışı çatışmadan daha yüksektir. 5,1 25,4 13,6 35,6 20,3
Kurum içinde personelin uyumlu ve organize çalışabildiğine 
inanıyorum. 6,8 13,6 15,3 37,3 27,1

Kurum içi iletişimimiz yeterli değildir. 20,7 25,9 17,2 24,1 12,1
Kurumda çalışanların yüksek performans göstermesini teşvik 
edecek bir sistem vardır. 23,7 20,3 22,0 28,8 5,1
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Kurumda sergilediğim kişisel performansım, kurum içindeki 
performansı teşvik edici sistemlerden değil, mesleğime ve/veya 
kuruma ve/veya ülkeme saygımdan kaynaklanmaktadır.

3,4 6,9 13,8 32,8 43,1

Kazancımı (maaş, tazminat, çocuk yardımı ve diğer sosyal 
imkanlar ile beraber) tatmin edici buluyorum. 38,6 15,8 17,5 21,1 7,0

Kazancımı (maaş, tazminat, çocuk yardımı ve diğer sosyal 
imkanlar ile beraber) yaptığım işe oranla düşük buluyorum. 11,9 13,6 15,3 20,3 39,0

Takımın her üyesi takımın amacına ulaşması için gerekli olan 
bilgiye beceriye ve deneyime sahiptir. 14,0 12,3 22,8 29,8 21,1

Kurum içi eğitimlere katılan personelde gözlemlenebilir bir 
performans artışı oluyor. 10,5 10,5 19,3 47,4 12,3

Takımda yer alan üyelerin birbirleriyle benzer özellikte olması 
takımda uyumu arttırır. 1,8 3,5 12,3 61,4 21,1

Takım üyelerinin birbirinden farklı özelliklerde olmaları takımın 
performansını arttırır. 12,1 20,7 29,3 32,8 5,2

Çalışanların %55,9’u kurumlarındaki işbirliği anlayışının çatışmadan daha yüksek 
olduğunu belirtmiş ancak %30,5’i ise kesinlikle katılmadığını işbirliğinden çok 
çatışmanın hâkim olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanların %20,3’ü kurum içinde 
personelin uyumlu ve organize çalışabildiğine inanmadığını belirtmiştir.

Takım çalışmasının başarıyla uygulanabilmesi için takımdaki liderin ve liderlik 
anlayışının önemi çok fazladır. Doğru bir liderlik anlayışı ve doğru liderlerle çalışmak 
takımı başarıya götürecektir. Her takımın bir lideri olduğu ve personelinde bu liderden 
etkilendiği açıktır.

Şekil 3. Takım üyeleri heterojenlik ve iletişim

Takım çalış mas ı s ıras ında oluş an iletiş im 
motivas yonumu arttırır.

3%
5%

3%

33%
56%

kes inlikle katılmıyorum katılmıyorum karars ız ım

katılıyorum kes inlikle katılıyorum
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Takım üyelerinin birbirinden farklı öz lelliklerde 
olmaları takımın performas ını arttırır.

33%

29%

21%

12%
5%

kes inlikle katılmıyorum katılmıyorum
karars ız ım katılıyorum
kes inlikle katılıyorum

Takım çalışması sonucu oluşan liderlik ile personel performansı arasında olumlu 
bir ilişkinin olduğu yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışanlar; takım 
çalışmasının başarıyla uygulanabilmesi için takımdaki liderin ve liderlik anlayışının 
öneminin çok fazla olduğunu vurgulamaktadır (%85,0). Bir takımın performans 
düzeyi ve niteliğinin o takımın lideriyle yakından ilgili olduğu (% 81,0), takım 
çalışmasının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yol gösterici bir lidere gereksinim 
olduğu (%81,4) ankete katılanlarca belirtilmektedir.

Ayrıca; işletmelerin başarılı olması çalışan personelin yüksek performansla 
çalışmasına bağlı olduğu görüşü hâkimdir (%80,0). Ankete katılanların, %32,1’i, 
takımın her üyesinin takıma katkıda bulunmaya istekli olmadığını belirtmektedir.

Çalışanların %68,3’ü, iş arkadaşlarının mesleki anlamda hata yapmamaları için 
gayret gösterdiğini ve bir takım olarak birbirlerini tamamladıklarını belirtmişlerdir.

Takım çalışması unsurlarından biri olan heterojenliğinde takım üyelerinin 
performansları üzerinde etkisi bulunmaktadır. Takım içerisinde farklı bölümlerden, 
farklı kültürlerden, farklı kişilik özelliklerinden, farklı cinsiyetlerden ve farklı eğitim 
düzeylerinden insanlarla bir arada çalışmak takımın başarısını ve takım üyelerinin 
performanslarını etkileyebilmektedir. Çalışanların %82,5’i, takımda yer alan üyelerin 
birbirleriyle benzer özellikte olmasının takımda uyumu arttıracağını vurgulamaktadır. 
Takım üyelerinin birbirinden farklı özelliklerde olmalarının takımın performansını 
arttıracağına inanç birbirleriyle benzer özellikte olmasının takımda uyumu arttıracağını 
olan inançtan kısmen daha düşük düzeydedir (%37,9).

4. SONUÇ

Günümüzde küresel boyutta yapılan tüm çalışmalarda takım çalışması örgüt 
gelişiminde önerilmekte ve sağlık alanında çeşitli uygulamaları dikkat çekmektedir. 
Çalışanları memnun ederek ve örgüte bağlılıklarını artırarak performanslarını 
yükseltmek önemlidir. Başarılı bir takım çalışması bir yandan personelin 
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motivasyonunu artırmakta diğer yandan da kendini geliştirmesini ve bu şekilde 
işletmeye olan bağlılığını artırmasını sağlamaktadır.

İletişim kavramının sağlık kurumları için önemli olduğu açıktır. Takım çalışmasının 
başarıyla uygulanabilmesi için takımdaki liderin ve liderlik anlayışının önemi çok 
fazladır. Doğru bir liderlik anlayışı ve doğru liderlerle çalışmak takımı başarıya 
götürecektir. Sağlık çalışanlarında ve hastane yönetiminde takım çalışması- 
motivasyon ve iletişim –performansı olumlu olarak etkilemektedir.

Takım halinde çalışmak geliştirilmesi gereken bir kültürdür. Klinik hataları azaltır 
Hastanın tedavisini ve yapılan işlemleri daha başarılı kılar. Hasta ve personel 
memnuniyetini artırır.

Bu gelişmelerden de anlaşıldığı gibi takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek 
önemli bir zorunluluktur. Bu noktada eğitim ve yetiştirme etkinlikleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Özelikle örgün eğitim döneminde takım becerilerini geliştirmek, takım 
çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek hem iş dünyası hem de birey için vazgeçilmez 
değerdedir.

Sağlık çalışanlarında ve hastane yönetiminde takım çalışmasının, motivasyonun ve 
iletişimin önemli olduğu ve performansa etkilerinin olduğu yapılan çalışmada tespit 
edilmiştir.

Günümüzün daha fazla uzmanlık, mantıksallık ve daha az hata isteyen sağlık 
ortamlarında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli arasında işbirliği ve 
takım çalışması olması bilimsel bir gerekliliktir. 
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Norms Affect Group Performance Cott 1997
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HASTANENİN PERFORMANSI İLE DOKTOR - HEMŞİRE 
ETKİLEŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Saluvan21, Prof. Dr. Sıdıka Kaya22

Özet

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bu 
araştırma; hastanenin performansı ile doktor-hemşire etkileşimi arasındaki ilişkiyi 
incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Shortell vd. tarafından hazırlanan “Yoğun 
Bakım Ünitelerinin Organizasyonu ve Yönetimi Anketi”nin kısa formu, tüm servisleri 
kapsayacak şekilde uyarlanarak kullanılmıştır. Anket, 2007 yılı Ocak ayında evreni 
oluşturan 85 hemşireye (yatan hasta servislerinde çalışan tüm hemşireler) 
uygulanmış; hemşirelerin 59’u (% 69) araştırmaya katılmıştır.

Araştırmada liderlik, iletişim, koordinasyon, çatışma yönetimi doktor-hemşire 
etkileşimi kapsamında değerlendirilmiştir. Performans göstergeleri olarak ise 
sunulan hizmetin teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma 
derecesi, hemşireleri serviste tutabilme, çalışan memnuniyeti seçilmiştir. 

Araştırmada Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı etkileşim boyutu için 0,84; 
performans boyutu için 0,74 olarak bulunmuştur. Bulgular, doktor-hemşire etkileşimi 
ile performans göstergeleri olarak alınan; çalışan memnuniyeti (r = 0,62; p < 0,05), 
hemşireleri serviste tutabilme (r = 0,35; p < 0,05) ve sunulan hizmetin teknik 
kalitesi (r = 0,31; p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Etkileşim ile hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma 
derecesi (r = 0,25; p = 0,11) arasında ise zayıf bir ilişki vardır.

Sonuç olarak, araştırmanın yürütüldüğü hastanenin yatan hasta servislerinin 
performansı ile bu servislerdeki doktor-hemşire etkileşimi arasında pozitif bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Doktorlar ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyini geliştirmek 
performansı artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Doktor-Hemşire Etkileşimi, Hastane

Abstract

The objective of this study was to examine the relationship between hospital 
performance and physician-nurse interaction. The study was carried out in inpatient 
care units of Ankara Dışkapı Pediatric Teaching Hospital.

21 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, msaluvan@gmail.com
22 Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, sdkaya@hacettepe.edu.tr
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We used the short form of “ICU Nurse Questionnaire” (developed by Shortell et al.) 
after adapting it to our inpatient care units. This Questionnaire was administered to 
all nurses (85 nurses) working in inpatient care units in January 2007. Responses 
were received from 59 nurses (69% response rate). 

Physician-nurse interaction included sub-dimensions involving leadership, 
communication, coordination, and problem solving/conflict management.  
Performance was measured by perceived technical quality of care, perceived 
effectiveness at meeting family member needs, perceived effectiveness at retaining 
nurses, and job satisfaction.

Cronbach alpha reliability coefficient was 0,84 for physician-nurse interaction, and 
0,74 for performance dimension. Caregiver interaction was significantly correlated 
with job satisfaction (r = 0,62; p < 0,05), perceived effectiveness at retaining nurses  
(r = 0,35; p < 0,05), and perceived technical quality of care (r = 0,31; p < 0,05). 
There was a week correlation between interaction and perceived effectiveness at 
meeting family member needs (r = 0,25; p = 0,11).

In conclusion, there was a positive relationship between physician-nurse interaction 
and performance in the inpatient care units of the study hospital. Improving 
interactions between physicians and nurses may improve performance.  

Key Words: Performance, Physician-Nurse Interaction, Hospital

1. GİRİŞ

Her kuruluş gibi hastaneler de belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. 
Belirlenen amaçlara ne düzeyde ulaşıldığı ise performans ölçümü ile belirlenir. Son 
zamanlarda hastaların artan sağlık bilgileri ve kaliteli hizmet talepleri, düzenleyici 
kuruluşların baskıları, sağlık hizmetlerinin artan maliyetleri, hastanelerin rekabet 
gücüne ve çalışanların motivasyonuna etkileri ve bir takım etik gerekçeler, 
hastanelerde performans ölçümünü zorunlu hale getirmiştir (Saluvan, 2007: 1).

Performans kavramının literatürde farklı tanımlarla ifade edildiği görülmektedir. Bu 
tanımlar arasında genel kabul gören tanımda performans: “genel anlamda belirli 
bir amaç için yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı nicel ve nitel yönleri ile 
belirleyen bir kavram; başka bir deyişle, belirlenmiş bir hedefe ulaşım seviyesinin 
ölçümü (Halis ve Tekinkuş, 2003: 174)” olarak ifade edilmektedir. Bu tanımın 
ışığında, performanstan bahsedebilmek için hedeflenen bir amacın ve bu amaca 
ulaşmak için standartların olması gerektiği sonucuna varılabilir. Bu doğrultuda 
performans denilince, amaca yönelik tespit edilmiş standartlara uygun davranışların 
gösterilmesi ve hedefe yakınlaşma seviyesi anlaşılmalıdır (Ateş, 2007: 2).

İşletme performansı ölçümünde bir takım boyut ve/veya göstergeler kullanılmaktadır. 
İşletmeler bu performans boyut ve göstergelerden hangilerini kullanacaklarına 
kendileri karar verirler. Her işletme işletmenin özel gereksinimlerine, kullanıcıların 
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amaçlarına, yöneticilerin tercihlerine daha genel bir deyişle ölçüm sisteminin 
amacına ulaşmasını sağlayacak gösterge ve boyutları geliştirecektir (Akal, 1996: 
136). Hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı günümüzde işletmeler birden çok 
performans boyut ve göstergenin kullanıldığı çeşitli performans ölçüm modellerine 
yönelmişlerdir. Bu durum sağlık kurumlarında da farklı değildir. Sağlık kurumları ve 
hastanelerde de performansın değerlendirilmesinde kullanılabilecek birbirinden çok 
farklı analiz, model ve ölçüm sistemleri geliştirilmiştir (Flood vd., 2000: 364).

Hastanelerde bir yandan performans ölçümü yaygınlaşırken diğer taraftan aynı 
şartlara sahip birimler arasındaki performans farklılıklarının nedenleri araştırılmaya 
başlanmıştır. Literatürde performans farklılıklarının nedeni olarak düşünülen 
servislerdeki doktor-hemşire etkileşimi birçok araştırmaya konu olmuştur.

O’Brien-Pallas vd. (2005: 10-11), doktor hemşire etkileşimi ile ilgili literatürü 
incelemiş ve işbirliği içindeki doktor-hemşire etkileşiminin (collaborative nurse-
physician relationships) hasta, doktor, hemşire ve organizasyon açısından daha iyi 
sonuçlarla ilişkili olduğunu belirtmiştir. Hastalar açısından önemli sonuçlar şunları 
içermektedir:

Artan hasta memnuniyeti, •	

Daha iyi hasta transferi ve taburculuğu kararları,•	

Daha iyi hasta bakımı veya sonuçları,•	

Daha kısa hasta yatış süreleri (riske göre düzeltilmiş),•	

Daha az tıbbi hata.•	

Doktor-hemşire işbirliği ile ilişkili doktor ve hemşire sonuçları şunları içerir:

Artan iş doyumu,•	

İşle ilgili azalan stres,•	

Daha düşük hemşire devir oranı,•	

Hizmet sunucuları arasında daha iyi iletişim,•	

Daha iyi anlaşılan hemşirelik rolü,•	

Daha fazla etkinlik.•	

Doktor-hemşire işbirliği ile ilişkili organizasyonel sonuçlar şunları içerir:

Azalan maliyetler,•	
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Sağlık çalışanlarının artan etkinliği.•	

Konuyla ilgili bir araştırma yapan Shortell vd. (1994, s.508), iletişim, liderlik, 
koordinasyon, örgüt kültürü ve çatışma yönetiminin birbirleri ile çok ilişkili konular 
olduğunu ve bunların etkileşim kavramı içerisinde değerlendirilebileceğini ifade 
etmiş ve çalışmasını bu yönde yürütmüştür. Literatürde birçok araştırmacının bu 
yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir.

Shortell vd. (1994), yoğun bakım ünitelerinin (YBÜ) performans göstergelerini ve 
performansı etkileyen faktörleri Şekil 1’de verilen modelle özetlemişlerdir.

Şekil 1. Yoğun bakım ünitesi performansı analitik modeli

Kaynak: Shotell vd., 1994: 511

Şekil 1’de görüldüğü gibi Shortell vd. (1994: 511) YBÜ’nün performans göstergeleri 
olarak; riske göre düzeltilmiş ölüm hızı, riske göre düzeltilmiş yatış süresi, bakımın 
algılanan teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi 
ve hemşire devir oranını kullanmışlardır. Bu performans göstergeleri üzerinde etkili 
olabilecek faktörleri ise; teknolojik altyapı, görev farklılıkları, hasta başına düşen 
hemşire sayısı ve hizmet sunucularının etkileşimi (örgüt kültürü, liderlik, iletişim, 
koordinasyon, çatışma yönetimi) olarak belirlemişlerdir.

Bu çalışmada da doktorlar ve hemşireler arasındaki iletişim, liderlik, koordinasyon 
ve çatışma yönetimi etkileşim kavramı kapsamında değerlendirilmiş, doktor-hemşire 
etkileşiminin; bakımın teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanma 
derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan memnuniyeti gibi performans 
göstergeleri ile ilişkisi incelenmiştir.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki; liderlik, iletişim, 
koordinasyon, çatışma yönetimi gibi alt boyutlardan oluşan doktor ve hemşire 
grubunun etkileşiminin; sunulan hizmetin teknik kalitesi, hasta yakınlarının 
ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan 
memnuniyeti gibi hastanenin performans göstergeleri ile ilişkisini ortaya koymaktır.

2.2. Araştırma Evreni

Araştırma evrenini, Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan Dışkapı Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin servislerinde görev yapan tüm hemşireler 
oluşturmaktadır, örneklem seçilmemiştir.

Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Sağlık Bakanlığına bağlı 
202 yatak kapasiteli bir hastanedir. Araştırmanın yapıldığı tarihte hastanenin 
servislerinde 85 hemşire görev almaktadır. Hastanede çoğu farklı alanda hizmet 
veren 8 servis (yatan hasta servisi) bulunmaktadır. Her servis başhekime bağlı klinik 
şef doktorları tarafından yönetilmektedir. Serviste çalışan tüm personel operasyonel 
yönetici olan klinik şefine bağlıdır. Klinik şefine yönetme görevinde, serviste çalışan 
hemşirelerin sevk ve idaresini sağlayan servis sorumlu hemşiresi yardım eder. Servis 
sorumlu hemşiresi, operasyonel olarak klinik şefine, idari olarak başhemşireliğe 
bağlıdır.

2.3. Veri Toplama Aracı, Verilerin Toplanması ve Analizi

Shortell vd. (1994: 508), sağlık hizmetleri araştırmalarında, tıbbi tedavilerdeki ve 
hasta sonuçlarındaki farklılıkları açıklamaya ve hasta bakımının kalitesini sürekli 
olarak iyileştirme çabalarına yardım edebilecek, teoriye dayalı, güvenilir ve geçerli 
“yönetsel uygulamalar ve örgütsel süreçler” ölçeklerine büyük ihtiyaç olduğu 
düşüncesi ile bu ihtiyaca cevap verecek bir ölçek geliştirmişlerdir. Oluşturulan ölçek, 
ABD’deki 42 YBÜ’den 1700 çalışanla (doktor, hemşire, diğer çalışanlar) yapılan bir 
araştırmada kullanılmıştır. Araştırma; liderlik, örgüt kültürü, iletişim, koordinasyon 
ve çatışma yönetimi ile ilgili kapsamlı bir grup örgüt değerlendirme ölçeğinin (YBÜ 
Hemşire-Hekim Anketi) güvenilir ve geçerli olarak kullanılabileceğini göstermiştir 
(Shortel vd., 1994: 515). Shortell vd. (1991: 721) anketin geçerlilik ve güvenilirliğini 
değerlendirdikleri bir başka makalelerinde; sağlık hizmeti sunan kuruluşların farklı 
servislerinde de ölçeğin geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 
Bu araştırmada da veri toplama aracı olarak Shortell vd. tarafından hazırlanan 
hemşire anketi gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kullanılmıştır.

Anket; “servisteki iletişim”, “liderlik ve koordinasyon”, “performans”, “çatışma 
yönetimi”, “memnuniyet”, “kişisel bilgiler” ve “sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili 
sorunlar” başlıkları ile ifade edilen 7 bölümden oluşmaktadır.
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Anketteki;

“Servisteki iletişim” bölümünde; servis çalışanları arasındaki iletişimi •	
belirlemeye yönelik 21 ifade,

“Liderlik ve koordinasyon” bölümünde; klinik şeflerinin liderlik becerilerini •	
belirlemeye yönelik 6, servis sorumlu hemşirelerinin liderlik becerilerini 
belirlemeye yönelik 6 ve servisin diğer hastane bölümleriyle koordinasyon 
düzeyini belirlemeye yönelik 4 ifade,

“Performans” bölümünde;  hastanenin performans göstergeleri olarak •	
alınan; bakımın algılanan teknik kalitesi ile ilgili 5 ifade, hemşireleri serviste 
tutma ile ilgili 1 ifade ve Hasta Yakınlarının İhtiyaçlarının Algılanan Karşılanma 
Derecesi ile ilgili 1 ifade,

“Çatışma Yönetimi” bölümünde; servisteki çatışma yönetim yolları ile ilgili •	
14 ifade,

“Memnuniyet” bölümünde; çalışan hemşirelerin memnuniyet düzeylerini •	
belirttikleri 1 ifade,

“Kişisel Bilgiler” bölümünde çalışan hemşirelerle ilgili çeşitli kişisel bilgiler,•	

“Sağlık Hizmetleri Sunumu İle İlgili Sorunlar” bölümünde çalışan hemşirelerin •	
hastanede hizmet sunumu ile ilgili sorunları belirtebilecekleri bölüm

yer almaktadır. Servisteki iletişim, liderlik ve koordinasyon,  çatışma yönetimi 
ve performans bölümünde yer alan ifadelere katılımcıların katılma derecelerini, 
1–5 (katılmıyorum-katılıyorum) arasında değişen ölçeğe göre değerlendirmeleri 
istenmiştir.

Evrendeki hemşirelere çalışma hakkında bilgi verildikten sonra araştırma anketi teslim 
edilerek, okuyup cevaplamaları istenmiştir. Anket, servislerin amirleri konumundaki 
klinik şef ve sorumlu hemşiresi hakkında değerlendirmeleri içerdiğinden, katılımcılara 
anket formlarının araştırma yürütücüsünden başka kimse tarafından görülemeyeceği 
konusunda açıklamada bulunulmuş, isim yazma zorunluluğu olmadığı özellikle ifade 
edilmiştir. Katılımcıların iş yoğunluğu düşünülerek, anketler bir süre sonra toplanmak 
üzere katılımcılara verilmiş, cevaplama sırasında herhangi bir açıklamaya ihtiyaç 
duymaları halinde araştırma yürütücüsüyle irtibat kurabilecekleri kanallar belirtilmiş 
ve anket formları toplandığı zaman da ihtiyaç halinde açıklama yapılacağı ifade 
edilmiştir.

Bu ilk dağıtımdan sonra araştırma evrenini oluşturan hemşirelere yeniden anket 
dağıtılmamıştır. Sadece anket formunu kaybettiğini belirten katılımcılara tekrar 
anket formu ulaştırılmıştır. Araştırma anketleri 03.01.2007–31.01.2007 tarihleri arası 
uygulanmıştır. Araştırmaya evreni oluşturan 85 hemşirenin 59’u katılmış ve katılım 
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oranının % 69 olmasını sağlamıştır. Araştırmada toplanan veriler, Statistical Package 
for Social Science for Windows (SPSS 13.0) paket programı kullanılarak oluşturulan 
veri tabanına kaydedilmiş, verilerin analizi de aynı program kullanılarak yapılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ve unvanlarına göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya katılan hemşirelerin kişisel özelliklerine göre 
dağılımı

Kişisel Özellik Özelliklere Göre Gruplar Sayı (%)

Unvan

Servis Sorumlu Hemşiresi 5 8,5
Yüksek Hemşire 4 6,8
Hemşire 47 79,7
Belirtilmemiş 3 5,1
Toplam 59 100

Yaş

20-24 2 3,4
25-29 29 49,2
30-34 15 25,4
35-39 6 10,2
40-44 2 3,4
45-49 1 1,7
Belirtilmemiş 4 6,8
Toplam 59 100,0

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30,48 (± 5,44)’tür. Tablo 1’de 
görüldüğü gibi araştırmaya katılan hemşirelerin yaklaşık yarısının 25-29 yaş 
grubunda olduğu (% 49,2) görülmektedir. Yine Tablo 1’de görüldüğü gibi 5 servis 
sorumlu hemşiresi, 4 yüksek hemşire ve 47 hemşire araştırmaya katılmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya katılan hemşirelerin servislere göre dağılımı

Servis
Hemşire

Sayı (%)
Büyük Çocuk-2 5 8,5
Cerrahi 8 13,6
Büyük Çocuk-1 8 13,6
İntaniye 3 5,1
Süt Çocuğu 8 13,6
Acil 9 15,3
Yoğun Bakım 9 15,3
Yeni Doğan 4 6,8
Belirtilmemiş 5 8,5
TOPLAM 59 100
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Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanlar arasında en çok sayı ile temsil 
edilen servislerin 9 kişi ile (% 15,3) “Acil” ve “Yoğun Bakım” servisleri; en az sayı ile 
temsilin ise 3 kişi ile (% 5,1) “İntaniye” servisi olduğu görülmektedir. Araştırmaya 
katılanların 5’i (% 8,5) servisini belirtmek istememiştir.

Alt boyutlara ait “Tanımlayıcı İstatistikler” ve “Cronbach α Güvenilirlik Katsayısı” 
hesaplanarak Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Alt boyutları tanımlayıcı istatistikler ve cronbach α güvenilirlik 
katsayıları

Alt Boyutlar İfade Sayısı Ortalama SS α

Et
ki

le
şi

m

İletişim 19 3,74 0,47 0,71

Liderlik 12 3,45 0,76 0,79

Koordinasyon 4 3,29 0,96 0,58

Çatışma Yönetimi 14 2,92 0,70 0,78

Performans 8 3,47 0,81 0,73

SS = Standart Sapma, α = Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı

Etkileşimin alt boyutları; iletişim, liderlik ve koordinasyon boyutları ortalamasının 
3,00’ün üzerinde olması tüm bu boyutların hemşirelerce olumlu olarak 
değerlendirildiğini göstermektedir. Çatışma yönetimi boyutu ortalamasının ise 3,00’ın 
altında bir ortalamaya sahip olması hastanedeki çatışma yönetimini hemşirelerin 
olumsuz olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.

En yüksek skorun iletişim boyutunda (3,74 ± 0,47); en düşük skorun ise çatışma 
yönetimi boyutunda olduğu görülmektedir (2,92 ± 0,70). Performans boyutunun 
ortalaması 3,47 ± 0,81 olarak hesaplanmıştır. Bu değer hemşirelerin servislerinin 
performanslarını olumlu değerlendirdiklerini göstermektedir.

İletişim (0,71), liderlik (0,79), çatışma yönetimi (0,78) ve performans (0,73) 
boyutlarının yüksek güvenilirlik düzeyinde; koordinasyon (0,58) boyutunun ise orta 
güvenilirlik düzeyinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 49 ifadeden oluşan doktor ve 
hemşire etkileşiminin Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır 
ki bu da etkileşimin güvenilirliğinin yüksek düzeyde (Akgül, 2005, 384) olduğunu 
göstermektedir.

Doktor ve hemşire arasındaki etkileşim ile hastanenin performans göstergeleri 
arasındaki ilişki parametrik test koşulları sağlanamadığı için, Sperman Korelasyon 
Analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Katılımcılara göre hastanedeki etkileşim düzeyi ile hastane 
performans göstergeleri arasındaki ilişki

Boyut

Performans Göstergeleri

Performans
Bakımın 

Algılanan 
Teknik 
Kalitesi 
(BATK)

Hemşireleri 
Serviste 

Tutabilme

(HST)

Memnuniyet

Hasta 
Yakınlarının 

İhtiyaçlarının 
Algılanan 

Karşılanma 
Derecesi 

(HYİAKD)

Etkileşim 0,31b 0,35a 0,62a 0,25 0,52a

a P < 0,01;  bP < 0,05

Tablo 4’te görüldüğü gibi bulgular, doktor-hemşire etkileşimi ile performans 
göstergeleri olarak alınan; çalışan memnuniyeti (r = 0,62; p < 0,05), hemşireleri 
serviste tutabilme (r = 0,35; p < 0,05) ve sunulan hizmetin teknik kalitesi (r = 
0,31; p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
Etkileşim ile hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi (r = 0,25; 
p = 0,11) arasında ise zayıf bir ilişki vardır. Etkileşimin dört performans göstergesinden 
oluşan performans boyutu ile de anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir (r = 0,52; 
p < 0,01).

Meslektaşları ve servis doktorları ile iyi iletişimleri olan, servisteki klinik şefi ve 
servis sorumlu hemşirelerinin yönetsel yaklaşımlarından ve servisin diğer servislerle 
ilişkilerinden memnun olan, yaşanılan problem ve çatışmaların herkesi memnun 
edecek şekilde yönetildiği servislerde çalışan hemşirelerin, çalıştıkları servisten 
ayrılmak istemeleri beklenmez. Dolayısı ile HST ile etkileşim arasındaki ilişki 
beklenebilir bir ilişkidir.

BATK, serviste çalışan doktor ve hemşirelerin serviste sundukları hasta bakımının 
teknik olarak ne düzeyde olduğunu gösteren bir performans göstergesidir. Kaliteli 
bir bakımdan söz edebilmek için, hastanın bakımında yer alan tüm unsurların en 
iyi düzeyde bir araya getirilebilmiş olması beklenir. Servislerde hasta bakımında 
yer alan bu unsurların içerisinde, doktorların sunduğu tanı ve tedavi hizmetleri ve 
hemşirelerin sunduğu hemşirelik hizmetlerinin yanında diğer hastane birimlerinden 
gelen hizmetlerin tümü (örn: laboratuarlar, görüntüleme merkezi) yer almaktadır. 
Tüm bu unsurlar ancak iyi iletişimle, etkin liderlerle, iyi bir koordinasyon yapısıyla 
ve ortaya çıktığında en iyi çatışma yönetimi yollarının uygulanması ile bir araya 
getirilebilir. Bu anlamda BATK’nin etkileşimle ilişkili olması muhtemel bir sonuçtur.

Tıpkı hastaların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında olduğu gibi hasta yakınlarının 
ihtiyaçlarının karşılanmasında da, servisteki etkileşim düzeyi önemli bir etken olabilir. 
Hasta yakınları, özellikle hastaların moral kaynakları olmaları ve bu moralin hastadan 
elde edilebilecek sonuçları etkileme ihtimali olmasından dolayı önemlidir. Hasta 
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yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için servis liderlerinin konuya yaklaşımları 
önemlidir. Aldığı kararlar ve yönettiği uygulamalarda, tüm koşullarla birlikte hasta 
yakınlarının ihtiyaçlarını da dikkate almak iyi bir liderlik becerisi gerektirir. Ayrıca 
kendi aralarında anlaşamayan, koordinasyon yapısı zayıf ve sürekli çatışmaların 
yaşandığı bir ortamda hasta yakınlarının ihtiyaçlarının dikkate alınması beklenemez. 
Dolayısı ile servislerdeki etkileşim düzeyinin HYIAKD’yi etkilemesi beklenebilir.

4. SONUÇ

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

Araştırmanın yürütüldüğü hastanenin yatan hasta servislerinin performansı ile bu 
servislerdeki doktor-hemşire etkileşimi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 
Doktor-hemşire etkileşimi; iletişim, liderlik, koordinasyon ve çatışma yönetimi 
skorlarının ortalamasından hesaplanmıştır. Dolayısıyla, araştırmanın yürütüldüğü 
servislerdeki iletişim düzeyini yükseltmek için yöneticilerin sergileyeceği çabalar, 
servis liderlerinin (Klinik Şefi ve Servis Sorumlu Hemşiresi) liderlik becerilerini 
geliştirmeye yönelik alacağı eğitimler, serviste uygulanacak etkin çatışma yönetimi 
stratejileri ve hastane idaresinde birimler arasında geliştirilen iyi koordinasyon 
mekanizmasının servis performansını artırabileceği söylenebilir.
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SAĞLIKLI İLETİŞİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM 
PROGRAMLARININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
Derya Yücel23, Sermin Timlioğlu24, Havva Palacı25, Sinem Gül Temel26

Sevtap Deregözü4, Filiz Büyükgebiz4, Prof. Dr. Hamit Okur4

Özet

Hasta memnuniyeti, hastanın değer ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı 
konusunda bilgi vermesi ve kalite hizmetinin en önemli göstergesi olması açısından 
çok önemlidir. Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda odak noktanın 
iletişimle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Özellikle son yıllarda hasta bakımının 
değerlendirilmesinde hasta memnuniyeti önemli bir kıstas olarak ele alınmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık personeline 
verilen iletişim ve teknikleri eğitim programlarının etkinliği ölçmek hasta memnuniyet 
oranlarındaki değişiklikleri gözlemektir.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst yönetim tarafından iletişim ve teknikleri 
konusunda profesyonel bir eğitim ve danışmanlık firmasından hizmet alımı yapıldı. 
İlgili sağlık personellerine verilecek olan eğitimlerin süresi 11 tam gün ve “Hastayı 
kendi evinde gibi hissettirmek, İletişim ve liderlik, Stres ve stresle baş etme yollar” 
başlıkları altında verilmesi planlandı. Her çalışmanın ardından grubun dinamikliğine 
bağlı olarak, eğitim danışmanlarının önderliğinde yönlendirme, bütünleştirme 
çalışması yapıldı.

Ayrıca Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin oryantasyon eğitimleri çerçevesinde 
yeni başlayan tüm personele iletişim eğitimi verilmektedir. Hastanemizin Halkla 
İlişkiler Birimi ise özellikle danışma karşılama ve yönlendirme personeline belirli 
dönemlerde iletişim eğitimi vermektedir. Eğitimler toplam 392 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Ayaktan ve yatan hastalara hasta memnuniyet anketi uygulandı. 
Çıkan Sonuçlar SPSS programında analiz edildi.

Hasta memnuniyet anket sonuçlarında iletişimle ilgili konular eğitim öncesi ve 
sonrası olarak değerlendirildi. Ayaktan hasta memnuniyet anketlerinde hekimin 
hastalara anlaşılır cevap verme oranında yalnızca %8.6 yatan hastalarda ise 2.7 
olarak olumsuz cevap alındı. Yine ayaktan hastalarda hekimler ilgili ve nazik miydi 
sorusuna %2.7, hemşirelerde %4.3, ayaktan hastalarda hekimlerde %4.8 sağlık 
dışı personelde ise %6.1 hayır cevabı alınmıştır. Bir başka deyişle %80 nin üzerinde 
olumlu veriler elde edilmiştir.
23 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, derya.yucel1@hotmail.com
24 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, timlioglu@gmail.com
25 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, palaci.havva@gmail.com
26 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi



117

Hasta memnuniyeti hizmet kalitesini etkileyen çok önemli faktördür. Olumlu 
iletişimin temini için sağlık personeli iletişim yönünden donanımlı hale getirilmelidir. 
Sağlık personelinin kullanabileceği inanılmaz teknolojik ve bilimsel ilerlemelere 
rağmen, iletişim, hala hastalıkların teşhis ve tedavisinde klinik işlemlerin özü olarak 
görünmektedir. Çünkü hastaların sağlık personeliyle ilişkilerinin niteliği, hastaların 
kendilerine olan yaklaşım duydukları memnuniyeti güçlü bir şekilde etkilemektedir 
Anket sonuçları ışığında yapılan değerlendirmeler iletişim eğitimlerinin hasta 
memnuniyeti üzerinde olumlu etkileri gözlenmiş, eğitim konusunda isabetli bir karar 
alındığı kanısına varılmıştır.

Abstract

Patient-satisfaction is a very important topic indicating patients expectations of the 
health personal and the quality of the given service. In this study we tried to assess 
the efficacy of the training programs concerning well-planned communication and 
communication technics on patient- satisfaction and compare their results with 
precedent study.

After an intensive training program to all health personal on following subjects: “let 
feel the patient like at home”, “communication and leadership” and “stress and fight 
with stress” at Göztepe Research and Education Hospital in Istanbul  we applied a 
survey to the patients concerning comprehensibility of the doctors answers, trust 
on doctors, refinement of the doctors, comprehensibility of the nurses answers, 
trust on nurses, the relationship of other health personal with patients. The results 
were compared with the results of the precedent survey.

In our survey doctors uncomprehensive answer rate for the outpatient group was 
clearly superior to overnight patients (%8,6 and %2,7). We obtained encouraging 
results about trust on doctocrs and nurses for the overnight group ( %89, %85). 
But the results were slightly lower for the outpatient group.

Compared with the results of the precedent work we concluded that training of 
the health personal augments the satisfaction rate of the patients which is very 
important for the improvement of the quality of medical treatment.

1.GİRİŞ

Toplumsal yapının doğasında varolan ve örgütsel yapının özünü oluşturan iletişim 
düzeni, bireyler, gruplar ve örgütler arası ilişkiler kurmayı amaçlayan bir olgudur 
(Sabuncuoğlu, 1982: 160). Geniş anlamda iletişim, toplumsal yapının temelini 
oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan 
bir amaç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik olarak 
tanımlanabilirken daha özel anlamda ise, bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi 
alışverişi olarak görülmektedir. İletişim, bilgi ve duygu aktarmak, ilişki kurmak, karşı 
tarafın davranışlarını değiştirmek, koordine olmak vb. pek çok amaçla yapılabilir 
(Bursalıoğlu, 1982: 147). Örgütlerdeki toplam aktivitenin özünün % 75-95 oranında 
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iletişimle ilgili olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur (Baty, 1978: 85). İletişimin 
iyi işlenmesi örgütsel düzen ve başarının ön koşulu olması kadar insanların takım 
ruhuna ve ait olma duygularının tatminini de gerçekleştir. Günümüzde teknolojinin 
toplumsal ve ekonomik koşullarının itici gücüyle giderek gelişen ve dev boyutlar 
kazanan kurumlar içinde bireylerin adeta kaybolduğu görülmektedir. Özellikle iş 
bölümününde uzmanlaşma, monotonluk, yabancılaşma, belirsizlik, rekabet, risk ve 
sağlık sorunları gibi konular insanlar aleyhine işleyen bir süreç oluşturmaktadır. Bu 
gelişmeler karşısında bireyi yeniden kazanmanın etkili bir yolu sağlıklı bir iletişimdir. 
İnsanlar arasındaki başarılı ilişkiler ve tarafların doyumu, mutluluğu haberleşmenin 
tam ve başarılı olmasına bağlıdır. Aksi takdirde çatışmalar yaşanır. Etkin bir haberleşme 
için ise kaynağında alıcının da taşıması gereken özellikler vardır (Erdoğan, 1984: 
285). Kaynak, alanında bilgili, kodlama becerisi olan, güvenilir, uygun rol davranışı 
gösterebilen, iyi niyetli ve duygusal iletişimi de becerebilen birisi olmak zorundadır. 
Alıcının da iletişime hazır, algılamaya arzulu, iletişimi paylaşabilecek yetenek ve 
birikimi olması gerekir. Ayrıca mesajın (aktarılan bilgi) anlaşılır, açık, uygun zamanda 
aktarılma, en uygun yolu izleme gibi özellikleri taşıması gerekmektedir (Gordon ve 
Edwards, 1995).

                     

İletişimi sağlık personeli- hasta platformuna taşırsak: hasta fizik ve ruhsal olarak 
uygun denge durumunda değildir. Panik, acı, belirsizlik, kaygı, korku vb. duygular 
arasında bocalayan hasta şefkat ve ilgi beklemektedir. Güven duygusunu yaşamak 
ister. Durumunun açıklanması, anlayacağı bir dille tedavisi ve durumu ile ilgili bilgi 
alma beklentisi içindedir. Hasta hem bir vatandaş olarak bilgilenme, hem de hasta 
olarak bilgi edinme hakkına sahiptir. Mesleki tükenmişliğin en üst düzeyini yaşayan 
sağlık personeli sosyal baskı, alt yapı kısıtlamaları, monotonluk gibi nedenlerle baş 
etmek zorundadır. Bütün bunlara rağmen bilgi ve duygu bağlamında hastayla yeterli 
iletişimi kurmak ya da bu güvenin verilmesi gerekmektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda hekimlerin hastalarla iletişiminin hasta merkezli 
değil doktor merkezli olduğu tanımlamıştır. Yani hastadan çok hastalığa odaklanma 
olduğu saptanmıştır (Koop, 1992: 2). Doktorlar ve hastalar arasındaki iletişimin 
niteliği ile yanlış tedavi nedeniyle doktorlar aleyhine dava açılması arasındaki ilintiyi 
değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada doktorların hastaya karşı takındıkları 
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olumsuz tavırların (göz göze gelmekten kaçınmak, sert ses tonu, eleştiri, hiç bilgi 
vermemek ve çok az bilgi istemek, asık bir yüz, sevecen davranmama, hastayla 
olduğunca kısa temasta bulunma) tedaviden kötü bir sonuç alınması durumunda 
hastaların dava duygularını kışkırttığı varsayımına varılmıştır (Lester ve Smith, 1993: 
272).

2. ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNDEN BEKLENEN YARARLAR

Sağlık personelinin hastalarla iyi iletişim kurması birçok fayda sağlamaktadır (Gordon 
ve Edwards, 1995):

Doktorlar daha doğru bilgi toplamakta ve daha doğru teşhis •	
koyabilmektedir.

Hastalar kendileriyle ilgilenen sağlık personeline daha çok güven •	
duymaktadır.

Hastalarla sağlık personeli arasındaki olumsuz sözsüz iletiler azalmaktadır.•	

Sağlık personeli hastalıklarını kötüleştirecek durumlarla baş etmede hastalara •	
daha çok yardımcı olabilmektedir.

Sağlık personeli zor hastalar, yaşlı ve ölüme yaklaşan hastalar, eşini ya da •	
sevdiğini yeni kaybetmiş kişiler, yetişkinler, zeka özürlü ve çok küçük çocuklar, 
kronik hastalar gibi özel hastalarla uğraşmada daha başarılı olmaktadır.

Doktorlarını dinleyen ve tedavilerini aksatmayan hasta sayısı •	
yükselmektedir.

Doktorlara gitmekten memnun olanların sayısı artmaktadır.•	

Hastaneye yatan hastaların depresyona girme, birisine muhtaç olma ve •	
çaresiz kalama olasılığı azalmaktadır.

Hatalar daha erken taburcu olabilmektedir.•	

Hastalar doktorlarını daha seyrek değiştirmekte ve aynı doktora gitme •	
olasılığı artmaktadır.

Tedaviye daha az direnç göstermektedir.•	

Doktorlara yanlış tedavi nedeniyle dava açma eğilimleri azalmaktadır.•	

Hastaların iyimserlikleri ve yaşama istekleri artmaktadır.•	

Açıkça görülmektedir ki, hastalar sağlık personeliyle ilişkilerinden memnun 
olduklarında bundan elde edilen yararlar da artmaktadır. Ülkemizde sağlık personeline 
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iletim becerilerinin öğretilmesi sağlık politikasının çok önemli bir parçası olmalıdır.

3. YÖNTEM

İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst yönetimi tarafından iletişim ve 
teknikleri konusunda profesyonel bir eğitim ve danışmanlık firmasından hizmet alımı 
yapıldı. İlgili sağlık personeline verilecek olan eğitimin süresi 11 tam gün olarak 
belirlendi ve iletişim eğitimlerinin “hastayı kendi evinde gibi hissettirmek”,”iletişim 
ve liderlik”, “stres ve stresle baş etme yolları” başlıkları altında verilmesi planlandı. 
Her çalışmanın ardından grubun dinamikliğine bağlı olarak, eğitim danışmanlarının 
önderliğinde yönlendirme, bütünleştirme çalışması yapıldı.

“Hastayı ve hasta yakınlarını evinde gibi hissettirmek” konulu iletişim eğitiminde 
hasta ve yakınını ilk karşılayan personelin sağlıklı iletişim kurmasını kolaylaştırma, 
hastayı ve yakınını daha iyi anlayabilmesini sağlayarak, olası sorunlar ortaya 
çıkmadan müdahale edip, proaktif bir bakış açısı kazandırma ve çözüm üretme 
yetkinliğini geliştirme amaçlanmıştır.

“Sağlıklı iletişim ve liderlik eğitimi” ise şef ve şef yardımcıları ve yöneticilere verilmiştir. 
Ekip olmak için eksikliklerin, zayıf ve güçlü yönlerin fark edilmesini sağlama, iç 
motivasyonu arttırarak ekip ruhunu oluşturma, sorunların fırsatlara çevrilmesini 
sağlama, sinerji yaratma, farkındalık için en önemli katkı geri bildirim konularında 
etkili olmak amaçlanmıştır.

Stresi yaşam enerjisine dönüştürme eğitimi ise özellikle yoğun ve stresli alanlarda 
çalışan personel için düşünülmüştür. Stresle mücadele etme yöntemleri ve pozitif 
yaklaşım üzerinde durulmuştur.

Ayrıca Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin oryantasyon eğitimleri çerçevesinde 
yeni başlayan tüm personele iletişim eğitimi verilmektedir. Hastanemizin Halkla 
İlişkiler Birimi ise özellikle danışma karşılama ve yönlendirme personeline belirli 
dönemlerde iletişim eğitimi vermektedir. Eğitimler toplam 392 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Ayaktan ve yatan hastalara hasta memnuniyet anketi uygulanarak çıkan sonuçlar 
SPSS 11.0 bilgisayar paket programında elektronik ortama aktarılmış ve analiz 
edilmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Yatan Hasta Memnuniyeti Anketleri

4.1.1. Hekimler

Bu bölüm, hekimlerin hasta ve hasta yakınlarına yaklaşımlarını, hastaların hekime 
güvenlerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
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Tablo 1. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularda hekim yanıtı 
anlaşılır mı?

 Yüzde
Hayır 3,7
Evet, Bazen 15
Evet, Herzaman 80
Geçersiz Veri 1,3
Toplam 100

Anket katılımcıları servislerde hekimlerin %80 oranında önemli olduğu düşünülen 
konularda anlaşılır açıklama yaptıklarını, %15 oranında ise bazen anlaşılır açıklama 
yaptılar şeklinde cevaplamışlardır.

Tablo 2. Bir önceki dönem hekimin anlaşılır cevap verme durumu

 Yüzde
Hayır 5
Evet, Bazen 17
Evet, Herzaman 78
Toplam 100

Bir önceki dönem ile kıyaslandığında içinde bulunduğumuz dönemde hekimlerin 
cevap verme oranlarında olumlu yönde minimal bir artış gözlenmektedir.

Tablo 3. Hekime güven duydunuz mu?

 Yüzde
Hayır 1,7
Evet, Bazen 7,2
Evet, Herzaman 89,7
Geçeriz Veri 1,4
Toplam 100

Ankete Katılanların %89,7’si hekimlere her zaman güven duyduklarını belirtmişlerdir. 
Bazen güven duyanların oranı ise %7,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4. Bir önceki dönem hekime güven duyma oranları

GÜVEN Yüzde
Hayır 1
Evet, Bazen 13
Evet, Herzaman 85
Geçeriz Veri 1
Toplam 100

Bir önceki dönem verileri ile yapılan karşılaştırmada hekime duyulan güven oranında 
%5’e yakın bir artış gözlenmektedir. Bazen güven duyarım diyenlerin oranındaki 
azalma hekime duyulan güvene yönelik artış lehine yorumlanmıştır.
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Tablo 5. Hekimler ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Hayır 2,7
Kısmen 8,3
Evet 87,3
Geçersiz Veri 1,7
Toplam 100

Hekimleri ilgili ve nazik bulanların oranı %87,3 iken, kısmen diyenlerin oranı %8,3 
ve nazik/ilgili değildi diyenlerin oranı ise %2,7 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak 
hekimlerin ilgili ve nazik oldukları düşünülmektedir. 

Tablo 6. Bir Önceki Dönem Hekimler İlgili ve Nazik miydi?

Yüzde
Hayır 2
Kısmen 16
Evet 81
Geçersiz Veri 1
TOPLAM 100%

Bir önceki dönem ile kıyaslandığında hekimleri ilgili ve nazik bulma oranlarının 
yükseldiği görülmektedir.

4.1.2. Hemşireler

Yatan hasta memnuniyet anketlerinin hemşireler başlığı altında; hemşirelerin 
hastalara anlaşılır cevap vermeleri, hemşirelere duyulan güven ile hemşirelerin ilgili 
ve nazik olma durumları sorgulanmaktadır.

Tablo 7. Hemşireler tarafından anlaşılır cevap verildi mi?

Yüzde
Hayır 4,1
Kısmen 12,5
Evet 81,9
Geçersiz Veri 1,5
 TOPLAM 100

Evet her zaman diyenlerin oranı %81,9, kısmen diyenlerin oranı %12,5 ve hayır 
diyenlerin oranı ise %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak hekim ve hemşirelerin 
hastalar tarafından önemli bulunan sorulara anlaşılır yanıt verme oranları arasında 
belirgin bir fark görülmemektedir.
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Tablo 8. Bir önceki dönem hemşirelerin anlaşılır cevap verme oranları

 Yüzde
Evet 81
Bazen 16
Hayır 2
TOPLAM 100

Bir önceki dönem hemşirelerin hastalara cevap verme oranlarında çok belirgin bir 
değişim gözlenmemiştir. Kısmen anlaşılır cevap verme oranında bir önceki döneme 
göre minimal olumlu artış izlenmektedir. Yine benzer biçimde hayır diyenlerin 
oranında da minimal bir artış değerlendirilmiştir.

Tablo 9. Hemşirelere güven duydunuz mu?

 Yüzde
Hayır 2,7
Bazen 11,7
Evet 84,3

Geçersiz Veri 1,3

Yatan hastaların %84,3 hemşirelere her zaman güven duyduklarını belirtirken, 
%11,7’si evet bazen ve %2,7’si ise güven duymadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 10. Bir önceki dönem hemşirelere duyulan güven oranları

GÜVEN Yüzde
Evet 82
Bazen 15
Hayır 2
Geçersiz Veri 1

Bir önceki dönem hemşirelere güven duyma oranlarında kısmen olan oran azalmış 
ve hemşirelere duyulan güven oranında artış lehine yorumlanmıştır.

Tablo 11. Hemşireler ilgili ve nazik miydi?

 Yüzde
Hayır 4,3
Bazen 13,4
Evet 80,9
Geçersiz Veri 1,4
 Toplam 100

Hemşireleri ilgili ve nazik bulanların oranı %80,9, kısmen diyenlerin oranı %13,4 ve 
hayır diyenlerin oranı ise %4,3 olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 12. Bir önceki dönem hemşireler ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Evet 82
Kısmen 16
Hayır 2
Toplam 100

Bir önceki dönem ile kıyaslandığında servislerde hemşirelerin ilgili ve nazik olma 
durumlarında minimal bir düşüş ve olumsuz görüşler anlamında da minimal bir 
yükseliş göze çarpmaktadır.

4.1.3. Tedavi ve Bakım

Yatan Hasta memnuniyet Anketlerinin tedavi ve Bakım başlığı altında; hekimlerin 
Tedavi kararlarında hastaların fikirlerinin alınması, hasta yakınlarının hekimlerle 
konuşma fırsatının sağlanması, hemşire veya hekimin hasta çağrısına yanıt verme 
durumları sorgulanmıştır.

Tablo 13. Hekimler tarafından sizin için verilen kararlara katıldınız mı?

 Yüzde
Hayır 13,2
Bazen 15,8
Evet 69,1
Geçersiz Veri 1,9
 Toplam 100

Yatan hastalar “tedaviniz süresince hekimler tarafından verilen tedavi kararlarında 
fikriniz soruldu mu?” sorusuna % 69,1 oranında evet her zaman, %15,8 oranında 
evet bazen ve %13,2 oranında hayır cevabı vermişlerdir.

Tablo 14. Bir önceki dönem hekim kararlarına katılma

Yüzde
Evet 75
Bazen 17
Hayır 7
Geçersiz Veri 1

TOPLAM 100

Hekim karalarına katılma oranları bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında hastaların 
hekim kararlarında fikirlerinin sorulması oranlarında %75’ten %69,1’e, bazen 
diyenlerin oranı %17’den 15,8’e düşmüştür. Hekim kararlarında fikir sorulmadı 
diyenlerin oranı da % 7’den %13,2’ye yükselmiştir.
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Tablo 15. Hemşireler tarafından verilen bakım kararlarında fikriniz 
soruldu mu?

 Yüzde
Hayır 15,9
Kısmen 19,2
Evet 62,7
Geçersiz Veri 2,2
 100

Hemşireler tarafından hastaya verilen bakım kararlarında hastaların fikirlerinin 
sorulup sorulmadığına; yatan hastalar % 62,7 oranında evet, % 19,2 oranında 
kısmen ve % 15,9 oranında hayır cevabı vermişlerdir.  Hekim kararlarına katılma 
oranları ile kıyaslandığında hemşirelerde hastanın bakım kararlarında fikrini sorma 
oranı daha düşük olarak izlenmiştir.

Tablo 16. Bir önceki dönem hemşire bakım kararlarına katılma oranları

Yüzde
Evet 76
Kısmen 14
Hayır 9
Geçersiz Veri 1
Toplam 100

Hemşire kararlarına katılım oranları bir önceki dönem verileri ile karşılaştırıldığında 
önemli oranda düşme eğilimi göstermektedir. Hemşire kararlarına katıldığını söyleyen 
hasta oranı %76’dan %62,7’ye düşmüştür.

4.2. Ayaktan Hasta Memnuniyeti Anketleri

4.2.1. Hekimler

Tablo 17. Hekim tarafından anlaşılır açıklama yapıldı mı?

 Yüzde
Hayır 8,6
Evet, Kısmen 24,9
Evet, Tamamıyla 63,2
Geçersiz Veri 3,3

Hekimlerin hastalara, hastalıkları ve tedavileri hakkında anlaşılır biçimde 
açıklamalarına yönelik sorgulamada; “tamamıyla açıklama yapıldı” diyenlerin oranı 
%63 iken, “kısmen açıklama yapıldı” diyenlerin oranı %25 civarındadır. Hekimlerden 
anlaşılır şekilde cevap alamayanların oranı %8,9’dur.
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Tablo 18. Bir önceki dönem hekim tarafından anlaşılır açıklama yapma 
oranı

Yüzde
Evet, Tamamıyla 2%
Evet, Kısmen 1%
Hayır 98%
Toplam 100%

Bir önceki dönemde hekimin hastaya verilen tedavi veya egzersizler hakkında 
hastaya anlayabileceği biçimde açıklama yapmasına ilişkin sorgulamada, hastalar 
%98 oranında açıklama yapılmadı derken, içinde bulunduğumuz dönemde hastaların 
sadece %8,92u açıklama yapılmadığını ifade etmektedir. Hekimlerin anlaşılır biçimde 
açıklama alma oranlarında büyük oranda artış izlenmektedir.

Tablo 19. Hekimin dinlemesi ve anlaşılır yanıt vermesi

Yüzde
Hayır 4,7
Evet, Kısmen 26,1
Evet, Tamamıyla 66,2
Geçersiz Veri 3

Tablo 20. Bir önceki dönem hekimin dinlemesi ve anlaşılır yanıt vermesi

Yüzde
Evet, Tamamıyla 79
Evet, Kısmen 0
Hayır 21
Toplam 100

Hekimlerin hastaların şikâyetlerini dinleyerek, soruların anlaşılır şekilde 
cevaplanmasında da benzer oranlarla karşılaşılmaktadır. Bir önceki dönem anket 
verilerinde aynı soruya hastalar %21 oranında anlaşılır cevap alamadıklarını 
belirtmişlerdir. Hasta bilgilendirme konusunda olumlu yönde bir gelişme 
saptanmaktadır. Anket sonuçları yapılan iletişim eğitimlerinin mevcut anket 
sonuçlarına yansıdığı göstermektedir. Hekimlerin hastalara anlaşılır cevap verme 
oranları bir önceki dönem anket verileri ile karşılaştırıldığında oldukça yükselmiştir.

Tablo 21. Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı 
düşünür müsünüz?

Yüzde
Evet, Elbette 36,1
Evet, Kısmen 23,8
Hayır 36,9
Geçersiz Veri 3,2
Toplam 100
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Hasta ve hasta yakınları hastalıkları hakkında tam ve eksiksiz bilgilendirildiklerinde 
aynı hastalıktan dolayı başka bir hekime muayene olma ihtiyacı ortadan 
kalkacağından, hekimlerin hastalarla iletişimlerini belirleyen sorulara verilen 
cevaplarla doğrudan ilişkilidir; hasta ve yakınlarının sorularının cevaplanması ve 
tedaviye ilişkin açıklamaların eksiksiz yapılmasını gerektirmektedir. Hasta iletişimi 
üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biridir.

Tablo 22. Hekimler ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Hayır 4,8
Evet, Kısmen 21,6
Evet 70,5
Geçersiz Veri 3,1
Toplam 100

Hastalarımız hekimlerin %70,5 oranında ilgili ve nazik davrandıklarını belirtirken, 
kısmen ilgili ve naziktiler diyenlerin oranı %21,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 23. Bir önceki dönem hekimler ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Evet 66
Kısmen 1
Hayır 33
Toplam 100

Bir önceki döneme ait anket sonuçları ile yapılan kıyaslamada; Hekimlerin ilgili ve 
nazik davranmadıklarını belirtenlerin oranı %33 iken hayır diyenlerin oranı %4,8’dir. 
Kısmen diyenlerin oranı oldukça yükselmiştir. Anket sonuçları ve karşılaştırmalar 
ışığında hasta iletişimine gösterilen dikkatin yükselmiş olduğu ve hasta iletişiminde 
büyük oranda hastalar açısından memnuniyetin arttığı izlenmektedir. Büyük oranda 
iyileşme gözlenmiş, yapılan iletişim eğitimlerinin ve bilgilendirmelerin olumlu 
sonuçları gözlenmiştir. Kısmen ve hayır diyenlerin oranı henüz ihmal edilemeyecek 
düzeyde olduğundan iletişim çalışmalarının planlanması ile işleyiş ve prosedürlerin 
hekimlerin çalışma koşullarını hasta iletişiminin artırılması lehine düzenlenmesi 
yerinde olacaktır.

4.2.2. Personel

Ayaktan Hasta memnuniyet anketlerinde hekim dışında sağlık personelinin 
davranışlarını saptamayı amaçlayan sorular Personel başlığı altında toplanmıştır. 
Bu başlıkta hasta ile iletişim kuran sağlık personellerinin hangi gruplar olduğu, 
personelin hasta tarafından önemli olduğu düşünülen sorulara anlaşılır biçimde 
cevaplaması ile personelin yeterince ilgili ve nazik davranması ele alınmıştır.
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Tablo 24. Sizinle ilgilenen sağlık personeli kimlerdi?

Hemşire 20,7
Fizyoterapist 0,9
Röntgen Tek. 4,7
Psikolog 0,5
Sosyal Hiz. Uz. 13,7
Diğer 52,2
Geçersiz Veri 7,3
Toplam 100

Anketlerde hastanemizde en dikkat çekici cevap kadrolu Sosyal Hizmet Uzmanı 
bulunmamasına rağmen 129 hastamızın Sosyal Hizmet uzmanının kendileri ile 
ilgilendiğini belirtmiş olmasıdır. Hastaların eğitim durumuna ilişkin yapılan kontrolde 
eğitim düzeyi ilkokul ortaokul ve lise olan hasta ve hasta yakınlarının Sosyal 
Hizmet Uzmanı cevabını verdikleri anlaşılmıştır. Hasta kayıt elemanları ile hasta 
danışmanlarının bu kapsamda algılanmış olacağı yönünde yorumlanmıştır. Diğer 
diye tanımlanan meslek grupları ise sekreterlerden, temizlik elemanlarına kadar 
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Tablo 25. Sağlık personeli anlaşılır cevap verdi mi?

 Yüzde
Hayır 6,8
Evet, Kısmen 22
Evet, Tamamen 66,5
Geçersiz Veri 4,7
Toplam 100

Tablonun incelenmesiyle diğer personelin anlaşılır cevap verme oranları hekimlere 
oranla daha yüksek olmakla beraber tüm personelin hasta iletişimi konusuna dikkat 
etmeleri gerektiği biçiminde yorumlanmıştır.

Tablo 26. Bir önceki dönem sağlık personeli anlaşılır cevap verdi mi?

Yüzde
Evet 88
Kısmen 12
Hayır 0
Toplam 100

Bir önceki dönem anket verileri ile yapılan karşılaştırma da, sağlık personelinin 
hastaların önemli buldukları bir konuda sorularına anlaşılır cevap verme oranlarında 
düşüş eğilimi gözlenmektedir. Tamamıyla cevaplandırdı diyen hasta oranı %88’den 
66,5’e düşmüştür.
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Tablo 27. Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Hayır 6,1
Kısmen 18,5
Evet 71,4
Geçersiz Veri 4
Toplam 100

Polikliniklere başvuran hastalar sağlık personelini %71,4 oranında ilgili ve nazik 
bulmaktadırlar.

Tablo 28. Bir önceki dönem personel yeterince ilgili ve nazik miydi?

Yüzde
Evet 0
Kısmen 20
Hayır 80
Toplam 100

Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nazik miydi? Sorusuna bir önceki 
dönem anketlere katılan hastalar tarafından “hayır” diyenlerin oranı %80 olarak 
gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde bu soruya “ hayır” diyenlerin oranı 
ise %6,1’dir. Buna karşı personeli ilgili ve nazik bulanların oranı %0’dan % 71’4 e 
çıkmıştır.

4.2.3. Poliklinik Değerlendirme

Tablo 29. Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında yeterli bilgi 
verildi mi?

 Yüzde
Hayır, Bilgi Verilmedi 6,2
Yeterli Bilgi Verilmedi 16,1
Evet, Bilgi Verildi 75,1
Geçersiz Veri 2,6
Toplam 100

Ankete katılan hastaların %22’si kendilerine hiç bilgi verilmediğini ya da eksik 
bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 30. Bir önceki dönem polikliniklerde yeterli bilgilendirme oranları

Yüzde
Yetersiz 24
Yeterli 73
Hayır 3
Toplam 100
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Bir önceki dönem anket verilerine göre “yetersiz bilgi verildi ve hiç bilgi verilmedi” 
diyenlerin oranı toplam %27 iken içinde bulunduğumuz dönemde bu oran %22 
civarında gerçekleşmiştir. Yapılan karşılaştırmada hasta bilgilendirme oranlarında 
çok büyük farklılık saptanmamıştır.

4.2.4. Bilgilendirme

Ayaktan hasta memnuniyet anketlerinin bilgilendirme başlığı altında hazırlanan 
bölümünde, hekim tarafından hastanın eve gittiğinde tedavisi boyunca yaşanabilecek 
durumlar için bilgi verilmesi, hastaların durumlarının kötüleşmesi ya da endişe 
durumunda ulaşabilecekleri iletişim bilgilerinin verilmesi konuları ele alınmıştır.

Tablo 31. Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde hastalığınızın tedavisi 
boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi?

 Yüzde
Hayır 21
Evet, Kısmen 26,6
Evet, Tamamen 48,9
Geçersiz Veri 3,5
Toplam 100

Görüldüğü üzere hastaların %48,9’u tamamen bilgilendirildiklerini, %26,6’sı kısmen 
bildirildiklerini belirtirken, %21’i hiç bilgilendirilmediklerini belirtmiştir.

Tablo 32. Bir önceki dönem evde bakım bilgilendirme oranları

 Yüzde
Evet 62%
Kısmen 0%
Hayır 38%
Toplam 100%

Anket soruları değişmekle beraber bir önceki anket döneminde sorulan bilgilendirme 
sorularından en yakın bulunan soruya verilen cevaplarla karşılaştırıldığında bir önceki 
dönemde kısmen bilgilendirme oranı sıfır düzeyindedir. Hekim tarafından hastalara 
yapılan bilgilendirme oranı, kısmen evet diyenlerin oranındaki artışa paralel olarak, 
olumlu oranda yükselmiş görünmektedir. Tedavi konusunda hasta bilgilendirmesinin 
genel olarak eksik yapıldığı gözlenmiştir.

4.SONUÇ

Sağlık personelinin kullanabileceği inanılmaz teknolojik ve bilimsel ilerlemelere 
rağmen, iletişim, hala hastalıkların teşhis ve tedavisinde klinik işlemlerin özü 
olarak görünmektedir. Çünkü hastaların sağlık personeliyle ilişkilerinin niteliği, 
hastaların kendilerine olan yaklaşım duydukları memnuniyeti güçlü bir şekilde 
etkilemektedir (Gordon ve Edwards,1995). İletişimin önemini vurgulayan önemli bir 
çalışmada terminal dönemde olan Türk ve Faslı hastalarla iletişimsizliğin hemşirelik 
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hizmetlerinde Hollanda gibi tıp tekniğinin çok ileri olduğu bir ülkede yarattığı sorunları 
gözönüne seren yakın dönemde yapılmış çalışmadır (Graff ve Franke, 2009: 26). 
Anket sonuçlarına bakıldığında ve bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında hastaların 
hekimlere olan güvenlerinin arttığı, kendilerine ilgili ve nazik davrandıkları konusunda 
memnuniyetin de çoğaldığı gözlenmiştir. Kendileri ile ilgili kararlara katılımlarından 
kaynaklanan memnuniyette ise minimal de olsa azalma saptanmış ve bu konu 
üzerinde durulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hemşireler ile ilgili bilgilerde de 
paralellik bulunmuştur. Günümüzde hemşirelik mesleğinin de hekimlerde olduğu gibi 
hastaya daha az, bilime daha çok dayalı hale geldiği bilinmektedir. Hemşireler artık 
teknolojik bakımla daha çok ilgilenmektedir. Yoğun kırtasiye işlemleri ve karmaşık 
makinelerle uğraşmak zorunda kalmaları, onları hemşireliğe iten nedenlerden ve 
hastaya ilgi göstermekten alıkoyabilmektedir. Tıpkı hekimlerde olduğu gibi onlarda 
öğrenimlerinin sonuna geldiğine hasta merkezli hemşirelikten çok hastalık merkezli 
hemşirelik yapmakta ve eğitimleri bittiğinde hastaların tıbbi olmayan gereksinimleriyle 
uğraşmak için çok az zaman harcamaktadır (DiMatteo, 1991: 260). Ayaktan tedavi 
edilen hastalarda hekimlerin hastaların şikâyetlerini dinleyerek cevap verme 
oranlarında yatan hastalardaki gibi benzer sonuçlar çıkmış hasta bilgilendirmelerin 
olumlu yönde gelişme gösterdiği saptanmıştır. Hastayı dinleme doktora hastadan 
yeterli bilgi gelmesi, söylediklerini hastanın iyi anlaması ve verilen bilgilerin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktadır (Ley, 1988).

Çalışmamızda doktorlar konusunda yapılan hasta memnuniyeti anket sonuçlarının 
önceki çalışmaya göre nisbeten daha başarılı çıkmasının hastanemizde yürütülen kalite 
çalışmalarının sonucunda olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim hekimler tedavilerinin 
başarılı olabilmesinin en önemli koşulunun hasta memnuniyetiyle ilgili olduğu 
konusunda ciddi olarak bilgilendirilmektedirler. Hemşireler konusunda ise memnuniyet 
oranları oldukça yüksek bulunurken (her iki dönemde de birbirine yakın oranlar) 
bu konuda mükemmelliğin sağlanması için tedaviyi yapan bu çalışan gurubunun 
sorunlarının irdelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Personelin durumu ise oldukça 
ilgi çekiciydi: önceki dönem son derece yüksek bulunan hasta memnuniyetsizliğinin 
(%80), yeni çalışmada memnuniyete (%71) dönüştüğünü, bununda personel seçimi 
ve eğitim çalışmalarıyla ilgili olabileceğini ileri sürmekteyiz.

Tıp literatüründe sağlık personelinin çok farklı türde insanlarla iletişimde bulunmak 
zorunda olmaları nedeniyle yüz yüze geldikleri karmaşayı vurgulayan çalışmalar 
vardır. Bu çalışmalar çeşitli sosyal ekonomik düzeylerden gelen eğitimli ya da 
eğitimsiz kadın erkek gibi çok farklı kişiler için farklı iletişim biçimleri gerektiğini 
ifade eder. (Roter vd.,1988; Levy, 1985).

Pek çok sağlık personelinin hastalarla ilişki biçiminin önemli ölçüde iyileştirilebileceği 
ve bundan sonra ortaya çıkabilecek belirgin yararların sayısız araştırmalar tarafından 
belirlenmesi bir kanıt olarak alınırsa iletişim konusunda çalışmaları yapılması zorunlu 
olmuştur. Özellikle tıp ve hemşirelik eğitimi veren kişiler arasında iletişim becerileri 
konusundaki eğitimin hem hasta memnuniyetini hem de onun tedaviye uyumunu 
artıracağı konusunda bir düşünce birliği oluşmaktadır. Ama bununla birlikte 
hastalarla sağlık personeli arasında gereksinimi duyulan temel ilişki biçiminin ne 
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olacağı konusunda aynı düşünce birliği yoktur (Gordon ve Edwards,1995).

İletişim eğitimlerinden en büyük beklentimiz hasta memnuniyetini sağlamaktır. Hasta 
memnuniyeti ise bazı koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Bunun içinde eğitimim 
sonunda sağlık personelinden beklediğimiz olumlu davranışlar olmaktadır. Ancak 
bu şekilde istediğimiz sonuca ulaşmamız mümkün olabilecektir. Hastalarla karşılıklı 
doyurucu ilişkiler kurmak ve sürdürmek belirli beceri ve davranışları öğrenmeyi 
ve aynı zamanda bu becerileri ne zaman kullanıp ne zaman kullanmayacaklarını 
anlamayı gerektirmektedir.

Hasta memnuniyetinin sağlanması için sağlık personelinin soruna odaklanma yerine 
hastaya odaklanması, doktor merkezli yerine hasta merkezli ilişki kurması, hastayla 
empati oluşturması, hastayı anlaması ve saygı duyması, hastayı dinleyebilmesi, 
anlaşılır bir şekilde bilgilendirmesi gibi koşulları gerçekleştirmesi gerekmektedir 
(Comstock vd.,1982; Korsch ve Negrete, 1972).
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HEKİMDIŞI SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Sumur Gazezoğlu27, Filiz Salış1, Sultan Özdemir1, Fatma Birgili28

Özet

Motivasyonun ön plana alındığı durumlar ve ortamlarda; verimliliğin arttığı, zayıf olan 
ortamlarda ise, çalışanların yetenekleri ne olursa olsun verimliliğin ve iş doyumunun 
düşük olduğunu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Muğla merkez ilçede çalışan 
hemşirelerin, ebelerin ve sağlık memurlarının iş doyumunu ve iş doyumunu etkileyen 
bazı faktörleri belirlemektir.

Araştırmanın evrenini Muğla Devlet Hastanesi, Muğla I-II-III nolu Sağlık Ocakları 
ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 158 hemşire, 44 ebe ve 17 sağlık memuru 
olmak üzere 219 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, sosyo-demografik 
özelliklerin sorgulandığı ve iş doyum envanterinin yer aldığı iki bölümden oluşan 
anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, standart sapma, 
İDP, yüzdelik yöntemleri kullanılmıştır.

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda sağlık çalışanlarının genel iş doyumu düzeyinin 
93,09±19, 41 ile orta düzeyde olduğu belirlendi. İş doyum envanterinde ise; 

İş karşılığında alınan ücretten memnun olma oranı ;%20.6•	

İş yerindeki ek ödemeden memnun olma oranı ;%14.6•	

Hizmet içi eğitim programlarından memnun olma oranı;%23.3•	

Çalışanlar arsındaki iletişim tarzından memnun olma oranı;%43.9•	

Çalışma ortamının fiziksel koşullarından memnun olma oranı;%24.2•	

İş yerindeki teknolojik imkanlardan memnun olma oranı;%30.5•	

İş yerindeki idari politikalar ve işleyiş biçiminden memnun olma •	
oranı;%13.7

İş yerindeki sorunların çözülmesine idarenin yaklaşımından memnun olma •	
oranı;% 21.5

İş yerinde idarenin personele karşı tavrından memnun olma oranı;%28.8•	

27 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
28 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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Personeli doğrudan ilgilendiren konularda kararların alınış şeklinden olma •	
oranı;%23.3

İdarenin performansla ilgili geri bildiriminden memnun olma oranı;%35.1•	

İşyerinin fiziksel koşulları, kullanılan teknoloji, yürütülen hizmet içi eğitim programları, 
alınan ücret ve pirimler ile sağlık personelinin kendi çalışma arkadaşları ve idari 
personel ile iletişiminin, iş doyumu ve verimliliği açısından önemli olduğu, bu alanlarda 
yapılacak iyileştirmeler ile iş doyumu ve verimliliğin artacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hekimdışı Sağlık Personeli, Verimlilik, Çalışan Memnuniyeti

Abstract

It is known that in circumstances and occasions where motivation is taken granted, 
productivity rises however; in poor circumstances productivity and job satisfaction 
is low whatever the abilities of the employees. The aim of this study is identifying 
the job satisfaction of the nurses, midwives and health officers who work in Muğla 
centre district and the factors that affect the job satisfaction.

The universe of the research is constituted of 219 people who work in Muğla 
State Hospital, Muğla Cottage Hospitals Numbered I-II-III and Muğla Province of 
Health Department including in 158 nurses, 44 midwives and 17 health officers. In 
collecting the data, a two-sectioned survey sheet in which the socio-demographic 
properties are questioned and job satisfaction inventory takes place. In evaluating 
the data; average, standard deviation, percentage, methods are used.

In consequence of statistical analysis, it is identified that the level of general 
job satisfaction of the health staff is in between level with 93,09±19, 41. In job 
satisfaction inventory:

The rate of being pleased with the payment in return for the work is % •	
20.6

The rate of being pleased with the extra pay in working place is 14.6•	

The rate of being pleased with the in service instruction programme is % •	
23.3

The rate of being pleased with the communication style between the •	
workers is % 43.9

The rate of being pleased with the physical condiştions of the working place •	
is %24.2

The rate of being pleased with the  technological facilities in working place •	
is % 30.5
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The rate of being pleased with the executive policies and the style of •	
mechanism is %13.7

The rate of being pleased with the approach of the management in solving •	
the problems is % 21.5

The rate of being pleased with the attitude of the management towards the •	
employees is % 28.8

The rate of being pleased with the way of taking decisions about the matters •	
that directly concerns the employees is % 23.3

The rate of being pleased with the feedback of the management about the •	
performance is %35.1

It is conceived that the physical conditions of the working place, technology used, 
in service instruction programmes carried out, the wages and option money and the 
communication of the health staff with their own colleagues and managerial staff is 
important. Also, with the recruitments, job satisfaction and productivity will rise.

Key Words: Health Staff Except The Doctors, Productivity, Contentment Of The 
Employees

1. GİRİŞ

Örgütlerin en önemli girdilerinden birisi de, işgörenlerdir. İşgörenler, örgütte 
istihdam edilen ve örgütsel hedefler yönünde bilgi ve becerilerini kullanan kişilerden 
oluşmaktadır. Gerek işgören maliyetlerinin büyüklüğü, gerekse işgören maliyetlerinin 
örgütsel etkililik açısından oynadığı rollerin önemi, yöneticileri işgören doyumu 
konusunda daha duyarlı hale getirmiştir. İş doyumu işgörenlerin örgütsel amaçlar 
doğrultusundaki katkılarını artıran en önemli faktörlerden biridir (Tengilimoğlu ve 
Yiğit, 2005: 375). Çalışanların iş doyumu ile gerçekleştirilen hizmetin kalitesi ve 
etkililiği arasında pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir.

İş doyumu basit anlamıyla personelin işinden ne kadar hoşlanmakta olduğudur 
(Cherrington, 1983). İş doyumu ya da doyumsuzluğu, kişi, işyeri hakkında daha 
fazla bilgi elde ettiğinde oluşmakta ve bu nedenle gelişmesi zaman alabilmektedir. 
Bununla birlikte, dinamik bir kavram olan iş doyumunun, geliştiğinden daha çabuk 
bir şekilde azalabilmesi de söz konusudur (Dunham, 1984; Newstrom ve Davis, 
1993).

Sağlık kurumları farklı eğitim, bilgi, ihtiyaç ve beklentilere sahip çok sayıda meslek 
grubunun çalıştığı karmaşık ve işlevsel bağımlılığı olan örgütlerdir (Georgopoulos, 
1972). Bu örgütlerde çalışmakta olan personelin iş doyumlarını etkileyen yetersiz 
ücret, alınan eğitim ile yapılan iş uyumsuzluğu, mezuniyet sonrası eğitimin yetersizliği, 
meslekte ilerleme olasılığının düşük olması, olumsuz çalışma ortamını ve koşulları 
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gibi pek çok etmenden söz etmek olasıdır. Bu nedenlerle sağlık kurumlarında 
çalışmakta olan personelin iş doyumunun, bunlara etki edebilecek çeşitli faktörlerin 
araştırılması ve özellikle de iş doyumunu artırmaya yönelik çeşitli önlemler alınması 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda çalışanların iş doyumu, mesleki ve bireysel gelişimi, performans 
değerlendirilmesi, güdülenmesi ve verilen hizmetin kalitesi ile ilgilidir. Bu konuda 
çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Sağlık insan gücünün moralini yüksek tutmak 
ve verilen hizmetlerin kalitesini korumak önemli bir yönetim ve eğitim sorunudur 
(Kaya, 2004: 10).

2. AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Muğla merkez ilçede çalışan hemşirelerin, ebelerin ve sağlık 
memurlarının iş doyumunu ve iş doyumunu etkileyen bazı faktörleri belirlemektir.

3. YÖNTEM

Araştırma 2008 yılında Muğla Devlet Hastanesi, Muğla I-II-III nolu Sağlık ocakları ve 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan hemşirelerin, ebelerin ve sağlık memurlarının 
iş doyumu ile iş doyumunu etkileyen bazı etmenleri incelemek amacıyla tanımlayıcı 
olarak planlandı.

Araştırmanın örneklemini Muğla Devlet Hastanesi, Muğla I-II-III nolu Sağlık Ocakları 
ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan toplam 300 hemşire, 130 ebe ve 21 sağlık 
memurundan; araştırmaya katılmayı kabul eden 158 hemşire, 44 ebe ve 17 sağlık 
memuru olmak üzere toplam 219 kişi oluşturdu.

Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan anket formu kullanıldı. 
Birinci bölümde hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ve çalışma durumlarını 
belirlemeye yönelik 17 soru, ikinci bölümde 32 maddeden oluşan Şahin ve Durak-
Batıgün tarafından hazırlanmış geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış olan “iş 
doyum ölçeği” kullanıldı (Şahin ve Durak 1994; Şahin ve Durak-Batıgün, 1997).

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 14.0 istatistik programı kullanıldı. Hemşire, ebe 
ve sağlık memurlarıyla ilgili veriler sayı ve yüzde olarak verildi. “İş Doyumu Ölçeği” 
ile ilgili 32 maddede belirtilen konuların kendilerini ne kadar tatmin ettiğini %0 ile 
%100 arasında derecelendirilen bu ölçeğe göre 5’li Likert tipi puanlama yapıldı. 
%0=1 puan, %25=2 puan, %50=3 puan, %75=4 puan, %100=5 puan olarak 
değerlendirildi. Elde edilen iş doyumu puanları 53 ve altı=düşük, 54-107=orta ve 
108-160=yüksek olarak gruplandırılarak “İş Doyum Düzeyleri” belirlendi. Araştırmaya 
başlamadan önce kurumlardan yazılı, kişilerden sözlü izin alındı.
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4. BULGULAR

Muğla Devlet Hastanesi, I-II-III nolu ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan hemşire, 
ebe ve sağlık memurlarının genel iş doyum düzeyinin 93,09±19,41 ile orta düzeyde 
olduğu belirlendi.

Tablo 1. Hemşirelerin, Ebe ve Sağlık Memurlarının Dağılımları (n=219)

Meslek n %
Hemşire 158 72.15

Ebe 44 20.10
Sağlık Memuru 17 7.76

TOPLAM 219 100.00

Muğla Devlet Hastanesi, Muğla I-II-III nolu SO ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nde 
çalışan ve araştırmaya katılanların dağılımları incelendiğinde; % 72.15’i hemşire, 
%20.10’u ebe ve %7.76’sı sağlık memurlarından oluşmaktadır (Tablo 1).

Tablo 2. Hemşirelerin, Ebe ve Sağlık Memurlarının Memnuniyet 
Durumlarına Göre Dağılımı (n=219)

İş doyum ölçeği alanları Memnuniyet durumu İDP

n % ¯  ±SS

İş karşılığında alınan ücret 45 20.6 1,35±0,62
İş yerindeki idari politikalar ve işleyiş biçimi 30 13.7 1,63±0,90
Hizmet içi eğitim programlarından 
memnun olma oranı

51 23.3 2,80±1,03

Çalışma ortamının fiziksel koşulları 53 24.2 2,72±1,04
İş yerindeki sorunların çözülmesine 
idarenin yaklaşımı

47 21.5 2,64±1,02

İş yerinde idarenin personele karşı tavrı 63 28.8 2,84±1,07
Personeli doğrudan ilgilendiren konularda 
kararların alınış şekli

51 23.3 2,63±1,14

Çalışanlar arasındaki iletişim tarzı 96 43.9 3,35±1,02
İş yerindeki teknolojik imkanlar 67 30.5 3,02±0,99
İdarenin performansla ilgili geri bildirimi 77 35.1 2,93±1,29
TOPLAM 93,09±19, 41

Çalışmaya katılan hekim dışı sağlık personelinin %43.9’unun çalışanlar arasındaki 
iletişim tarzından, %35.1’inin idarenin performansla ilgili geri bildiriminden, 
%30.5’inin iş yerindeki teknolojik imkanlardan, %28.8’inin iş yerinde idarenin 
personele karşı tavrından, %24.2’sinin çalışma ortamının fiziksel koşullarından, 
%23.3’ünün personeli doğrudan ilgilendiren konularda kararların alınış şeklinden, 
%23.3’ünün hizmet içi eğitim programlarından, % 21.5’inin iş yerindeki sorunların 
çözülmesine idarenin yaklaşımından, %20.6’sının iş karşılığında alınan ücretten, 
%14.6’sının iş yerindeki ek ödemeden ve %13.7’sının ise iş yerindeki idari politikalar 
ve işleyiş biçiminden memnun oldukları belirlendi (Tablo 2).
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Sağlık çalışanlarının memnuniyet durumları incelendiğinde, genel iş doyumlarının 
orta düzeyde iken memnuniyet durumlarının düşük olduğu görülmektedir. İşyerinin 
fiziksel koşulları, kullanılan teknoloji, yürütülen hizmet içi eğitim programları, alınan 
ücret ve pirimler ile sağlık personelinin kendi çalışma arkadaşları ve idari personel 
ile iletişiminin, iş doyumunu ve verimliliği etkilediği belirlendi. Bu bulgular Aksayan 
ve Velioğlu (1992), Erşan (1997), Kavla (1998), Özbayır ve ark. (1999), Saydanlı 
ve ark. (1998) nın araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir (Aksayan ve 
Velioğlu 1992, Erşan 1997, Kavla 1998, Özbayır vd., 1999; Saydanlı vd., 1998).

Sonuç olarak; işyerinin fiziksel koşulları, kullanılan teknoloji, yürütülen hizmet içi 
eğitim programları, alınan ücret ve pirimler ile sağlık personelinin kendi çalışma 
arkadaşları ve idari personel ile iletişiminin, iş doyumu ve verimliliği açısından önemli 
olduğu, bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler ile iş doyumu ve verimliliğin artacağı 
düşünülmüştür.

Sağlık hizmetlerinde çalışanların iş doyum ve verimliliklerini belirlemeye yönelik 
bir izleme sistemi oluşturuluncaya kadar, bu alanda yapılacak çalışmalara örnek 
oluşturabilecek öncü araştırmaların desteklenmesi, önerilmiştir.
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KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMİK OLAYLARA 
BAKIŞINDA İDARİ GÖREVLERİN VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN 

ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım29

Özet

Ekonomi biliminin ortaya çıkış amacı ve önemsenmesinin sebebi, verimin arttırılması 
suretiyle kaynakların yerinde kullanımının sağlanması olarak özetlenebilir. Ekonomi 
politikasına ait uygulamaların toplumda algılanması bu bilimden hedeflenenin 
gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Dolayısıyla hizmet birimlerindeki çalışanların 
ekonomi biliminin araçlarından ve ortaya koyduklarından olumlu etkilenmesi araçları 
ve kurumları ortaya çıkış amacına uygun olarak algılamasından geçmektedir.

Çalışmaya katılanlar aynı zamanda yüksek lisans eğitimi alan sağlık çalışanlarıdır. 
Bu grup 3,5 aylık toplam 40 saatlik ekonomi eğitimi almıştır. Bu çalışma ile farklı 
idari görevdeki kamu hizmet sektörü çalışanlarının, sağlık çalışanları örneğinde 
ekonomiyi ve ekonomik değişkenleri nasıl algıladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Ekonomi eğitiminin bu yaklaşımda meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. 
Böyle bir tespit sonrasında bireylerin, iş ortamlarının, kurumların ve toplumların 
verimlilik ve kalite istatistiklerinin artırılmasında hedefe uygun eğitim programları ve 
kampanyalar düzenlenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Ekonomisi, Verimlilik, İdari Görev Etkisi, Ekonomi 
Eğitimi, Sağlık Sektörü

Abstract

The perceptions of economy science that the aim of arising is more productivity and 
more suitably source allocation  is very important for increasing the productivity by 
workers in the community. The workers of services departments can be effected 
positively depend on this workers must comprehend suitable to the aim of arising 
the instruments and foundations of economy.

The health workers participated this survey are also master students. In this study 
following groups take economy education for 3,5 months and 40 hours. In this 
article the approaches of public sector health workers in different titled to economic 
events are tested. One the other hand, the changes of in this approaches are tested 
after having economy education. Various education programs and campaigns can 
be arranged in the light of the determinations in this article.

Key Words: Health Sector, Public Economics, Productivity, Effect of Managerial 
Title, Economy Education

29 İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, f_sayim@hotmail.com
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri doktorların yönetim ve gözetiminde olmak üzere geniş bir kadro 
tarafından üretilmektedir. Sağlık kurumlarının ve bürokrasisinin tepe kadroları ve 
bir çok departmanın başı özellikle kamuda olmak üzere tıp eğitimi almış doktorlar 
tarafından doldurulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin GSMH’ dan aldığı pay sürekli 
artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin içinde bulunulan iktisadi sistem içindeki yerinin 
belirlenmesi ve piyasadaki işletme kurallarına uyumlaştırılması, sağlık hizmetlerinde 
kalitenin arttırılması çalışmaları ve sürdürülebilir bir iyileştirme açısından hayati 
önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve halka arzında istihdam edilen 
kadro, genellikle işletme teknikleri açısından eğitim almamış kişilerden oluşmaktadır. 
Bu kadro iktisadi politikalarda yapılan değişikliklere ve işletme tekniklerinde ortaya 
atılan yeni fikirlere karşı direnç göstermektedir. Sağlık hizmetleri üretiminde alternatif 
politikalar ve iktisadi bütünlüğe uyumlaştırma programlarını tasarlayabilmek 
asgari düzeyde ekonomi ve işletme bilgisini gerektirmektedir. Dolayısıyla sistem 
arayışlarının ve reform çalışmalarının sürdüğü sağlık alanında çalışanların güncel 
ekonomik olaylara bakışlarının tespit edilmesi ve teknik bilgi temeline oturtulması bu 
çalışmaların başarısı açısından önemlidir. Zira uygulamacıların neyi niye yaptıklarını 
bilmeleri işte kalite ve verim unsurlarının ön plana çıkartılabilmesi için gerekli 
olmaktadır.

1.1. Sağlık Çalışanlarının İş Tatmin Düzeyleriyle İlgili Araştırmalar

Sağlık çalışanlarının ekonomik olaylara ve özelleştirme uygulamalarına bakışında 
önemli baskı unsurlarından biri de onların dahil oldukları meslek grubu ve taşımak 
durumunda oldukları statüleri ile ilgilidir. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının, 
dolaylı olarak ta statülerinin mesleki doyumları üzerine etkisi için yapılmış bir takım 
çalışmalar bulunmaktadır.

2001 tarihli bir çalışmada İstanbul’da Devlet ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanelerinde çalışan bir grup uzman ve asistan hekimin mesleki doyumları 
ve çalışma karakteristikleri ve bunun depresyonla ilişkileri incelenmiştir. Uzman 
hekimlerin dışsal doyum sonuçları, içsel doyum sonuçları ve genel doyum sonuçları, 
asistanların aynı kategorilerdeki sonuçlarından istatistiki olarak anlamlı yüksek 
bulunmuştur (Kocabaşoğlu vd., 2001: 168-173).

Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi çalışanlarını temsil eden bir 
örneklem grubunda yürütülen kesitsel araştırmada, sağlık çalışanlarının genel 
iş doyumu düzeyi, genel iş doyumunu etkileyen etmenler ve bunlarla etkileşen 
sosyodemografik özellikler incelenmiştir. 81 Doktorun da kesit içinde yer 
aldığı araştırma Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yönetsel sorumluluk temelinde 
oluşturulan gruplar arasında, beklenenin aksine istatistiksel anlamda önemli 
farklılık saptanmamıştır. Ekip çalışması, işin kendisi, kuruma bağlılık ve güven ile 
bilgilendirme ve iletişim başlıkları altında tanımlanan etmenlerin ortalama puanları 
en çok, ücret ve ödül sistemi, birimler arası ilişkiler ve örgüt kültürü ise en azdır 
(Piyal(1) vd.,2002:45-46).
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Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin iş tatmin düzeyleri 
konulu bir araştırmada da Şubat-97/Ekim-98 arası için Ümraniye Sağlık Grup 
Başkanlığı ve Güngören Sağlık Grup Başkanlığı’nda çalışan 263 sağlık personeli 
üzerinde yapılan kesitsel çalışmada çalışma koşulları, gelişme, işin içeriği ve iş 
süresi boyutlarında sağlık memurlarının tatmin düzeyleri ölçülmüştür. Çalışma 
koşulları, gelişme, işin içeriği ve iş süresi boyutlarında sağlık memurlarının en fazla 
ve doktorların en az tatmin oldukları bulunmuştur (Gürbüz vd., 1998).

SSK. Göztepe Eğitim Hastanesinde çalışan personelin iş doyumunun değerlendirmek 
ve iş doyumuna etki edebileceği düşünülen bazı faktörleri belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada çalışan personelin iş doyum puanı ortalaması bulunmuştur. Doktorların, 
hemşirelerin, hizmetli personel ve idari personelin iş doyumlarına ilişkin veriler elde 
edilmiştir.  İdari personelin, dahili ve cerrahi personele göre iş doyumu daha yüksek 
olduğu, dahili ve cerrahi personel arasında ise iş doyumu puanı açısından anlamlı 
bir fark olmadığı,.hemşirelerin daha düşük olmak üzere hemşire ve doktorların 
iş doyumunun idari personelden; daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. İş 
doyumunun aynı zamanda yaş, çocuk sayısı ve meslekte çalışma süresi ile ilişkisi 
saptanmıştır (Sur vd., 2008).

Kesitsel nitelikte bir diğer bir araştırma da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi ve TC Sağlık Bakanlığı Ankara 
Onkoloji Eğitim Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu evreni (N=6250) temsil eden 
1000 kişilik bir örneklem grubunda (n=1000) yürütülmüştür. Araştırmada sırasıyla 
teknik hizmetlilerin, genel idari hizmetlilerin ve yardımcı hizmetlilerin en yüksek 
“genel iş doyumu puan ortalama”larına sahip olmaları, sağlık bakımında asıl işten 
uzaklaşıldıkça, beklentilerin azaldığını ve sorunun hafiflediği şeklinde yorumlanmıştır 
(Piyal(2) vd., 2008).

1.2. Tatmin Düzeylerinin Yorumlanması

Araştırmalarda hemşireler ve sonrasında doktorların özellikle de genç doktorların 
işlerinde memnuniyetsiz oldukları, bu memnuniyetsizlikte doktorluk statüsünün 
kafalarda oluşturduğu imajla mesleğe girdikten sonra yaşananlar arasında farklılıktan 
kaynaklandığı ifade edilebilmektedir. Özellikle, sağlık hizmetlerinin para ile alınıp 
satılabilen, genel işletme esaslarına göre hizmet sunanın satıcı tanımıyla hizmet 
alanın müşteri tanımıyla algılanmasının öngörülen imajın yıkılmasında önemli bir 
unsur olduğu düşünülmektedir (Uzun, 2007: 16). Aslında bu şekildeki bir yaklaşım 
doktorların ve diğer personelin mesleğe ilişkin bakış açılarında meslek öncesi 
beklenti ve öngörüler ile mesleğin sürdürülmesi sırasında yaşananlar arasında bir 
iç çatışma yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle özellikle doktorlar 
olmak üzere sağlık çalışanlarının piyasa ekonomisi içerisinde bir yandan arzulanan 
bir konumları varken mesleğini sürdürenlerin içinde yaşadıkları sistemle çoğu zaman 
barışık olmadıkları düşünülebilir.

Bu meslek kolunun, içerisinde faaliyet gösterdiği ekonomik sistemle, kendisini 
barışık hissetmemesi, bunun yanında ise mesleğini bu sistemde sürdürmeye 
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mecbur hissetmesi gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Bu durum doktor ve diğer 
çalışanların iş doyumlarını ve verimliliklerini etkileyecektir. Çalışanların kendini bu 
durumdan kurtarmalarının yolunun, içerisinde bulundukları ekonomik sistemle 
ilgili farkındalıklarının arttırılmasından geçtiğini düşünmekteyiz. Yani çalışanların 
piyasa ekonomisinin çalışma şartlarına, piyasa ekonomisinin sürdürüldüğü bir 
ekonomide neden ve nereye kadar kamu ekonomisine ihtiyaç duyulduğuna dair 
doyurucu ve doğru bilgilerle donatılması, onları sistemle barışık hale getirebilecektir.  
Sistemle ilgili daha fazla teknik detaya sahip olan çalışanların kendilerine olan 
güvenlerinin artacağı, daha yapıcı eleştirilerde bulunacağı ve sistemde uygulamaya 
dönük olumlu iyileştirmelere gidebileceklerini varsaymaktayız. Biz araştırmamızda 
sağlık çalışanlarının ekonomik olaylara bakışını ve ekonomi eğitimi alan sağlık 
çalışanlarının ekonomik olaylara bakışında meydana gelen değişiklikleri ortaya 
koymayı hedefledik.

2. ALAN ARAŞTIRMASI

2.1. Çalışmanın Amacı

Bu bölümde yer verdiğimiz alan araştırmasında, farklı idari görevdeki kamu hizmet 
sektörü çalışanlarının, sağlık çalışanları örneğinde ekonomiyi ve ekonomideki 
değişkenleri nasıl algıladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilen 3,5 ay ve toplamda 
40 saat süreli ekonomi eğitiminin bu yaklaşımda meydana getirdiği değişiklikler 
incelenmiştir. Böyle bir tespit sonrasında bireylerin, iş ortamlarının, kurumların ve 
toplumun refahını yükseltmeye yönelik olarak, verimliliğin artırılmasında hedefe 
uygun eğitim programları ve kampanyalar düzenlenebilecektir. Çalışma sağlık 
çalışanlarının dahil oldukları iktisadi sistemle ve yönetici kararlarıyla uyumlarının 
ölçülmesi sonucuna da hizmet etmektedir. Dolayısıyla sonuçlar politikaların 
çalışanlar tarafından algılanabilirliğinin yükseltilmesi çalışmalarında veri olabilecektir. 
Makro politikalar ve yönetici kararlarını algılama konusunda uyum seviyesi artmış 
çalışanların oluşturduğu bir çalışma ortamında verimlilik ve kalite standartlarının 
yükseltilmesi çalışmaları daha etkin netice verebilecektir.

2.2. Çalışmanın Yöntemi

Bu araştırmada İstanbul’daki kamu sağlık teşkilatından doktorlar ve yardımcı sağlık 
personelinden oluşan gruplara 3,5 aylık 40 saatlik ekonomi eğitimi verilmiş ve bu 
eğitimin çalışanlar üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Eğitim sonrası yapılan 
anket çalışması farklı gruplarda başlıklandırılan sorulardan oluşmuştur. Eğitim ve 
araştırmanın kamudan katılımcıları 4 ayrı grup halinde eğitim almışlardır. Eğitim 2 
yarı dönemde verilmiştir. Birinci yarı dönem 3 grup ikinci yarı dönem diğer 1 grup 
eğitim almıştır.

İl Sağlık Yönetimince oluşturulan iki farklı grupta toplam 76 kişi, Bir Sağlık Bakanlığı 
Eğitim Araştırma Hastanesinde oluşturulan grupta 27 kişi, sağlık çalışanlarının üye 
olduğu bir meslek örgütünde oluşturulan grupta 31 kişi olmak üzere toplamda 
134 kişi eğitim almış ve aynı zamanda araştırma anketine dahil olmuşlardır. Bu 
gruplardaki katılımcıların derslere katılım yüzdeleri de ölçülmüştür. Dört grubun 
genel ortalaması %84,8 olarak ölçülmüştür.
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Tablo 1. Katılımcıların Frekans Tablosu

Dr/
YSP Sıklık Yüzde

İdari Görev Durumu
Sıklık Yüzde

Dr. 69 51,5

Dr/Başhekim 12 9
Dr/Hastane İçi Doktor Yönetici Yrd. 13 9,7
Dr/İdari Görev Belirtmeyen Doktorlar 33 24,6
Dr/Sağlık Bürokrasisi-Hastane Dışı Yönetici 11 8,2

YSP 65 48,5

Hemşire-Ebe/Kamu Sağlık Kurumu 11 8,2
Hemşire/İdari Görevdeki Hemşireler 10 7,5
Mali-İdari/Birim Elemanları-Sağlık Memuru/Kamu 19 14,2
Mali-İdari/Hastane Müdür ve Md.Yardımcıları 13 9,7
Diğer/Kamu 12 9

Total 134 100,0 Total 134 100

Çalışmada analize esas olarak kabul edilen gruplamaları ise aşağıdaki şekilde 
tabloluyoruz.

Doktor / Yardımcı ve 
İdari Birimler Sağlık 

Çalışanı Ayrımı
Dr.Grubu Genel 
Ortalamalar(70 Kişi- Prof.
Dr.Uz.Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi 
Dahil)

Dr.Olmayanlar/Kamu-65 Kişi

Doktor Alt Grupları - İdari Görev
Başhekimler 12 Adet/ 11 İstanbul Devlet, EAH, 
Dal Hastaneleri ve 1 Tıp Merkezi Başhekimi

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı Yöneticiler-Dr. 
11 Adet

Hastane İçi Doktor Yönetici Yardımcısı 12 
Bşhkm. Yrd. 1 Kalite Sorumlusu 13 Kişi

İdari Görev Belirtmeyen Doktorlar(Uzmanlar 
Dahil-34 Kişi)

Doktor Alt Grupları - 
Hizmet Yılını Beyan 

Edenler
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 18 Kişi)

Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi)

Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla 
Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi)

Yardımcı ve İdari Birimler Sağlık Çalışanı 
Alt Grupları

Hemşire-Ebe -11 Kişi(İdari Görev Dışı)

Hemşire-Ebe-10 Kişi (İdari Görevdeki 
Hemşireler)

Mali-İdari/Hastane Müdür ve Md.Yardımcıları-13 
Kişi

Mali-İdari/Birim Elemanları-Sağlık Memuru-19 
Kişi

Diğer/Kamu-12 Kişi
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2.3. Anket Uygulaması

Anket doldurulmaya başlamadan önce kurallar açıklanmış ve her bir soru tek tek 
okunduktan sonra bu ifadeye katılma derecelerini, eğitim öncesi ve eğitim sonrası 
ayrı ayrı olmak üzere, 0-10 arası belirlenmiş kutucuklara işaretlemeleri istenmiştir. 
Çalışmada 11 seçenekli “Likert Ölçeği” kullanılmıştır. Bu işaretlemelerin neyi ifade 
edeceğine dair kural “0-Hiç Katılmıyorum Aksini Düşünüyorum, 5-%50 Katılıyorum, 
10-%100 Katılıyorum” örneğiyle anket metninde ve sözlü açıklamalarımızda ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir.

Çalışanlara uygulanan anketin her bir grup bazında eş zamanlı olarak doldurulması 
sağlanmıştır. Her bir grupta katılanların aynı anlama düzeyiyle soruları cevaplamasını 
sağlamak için anket sorularının tek tek sesli olarak ta okunması sağlanmış, oluşan 
anlama farklarının giderilmesine çalışılmıştır.

Çalışanların sorulardaki ifadelere katılım derecelerini yazmaları istenmiştir. İfadelere 
katılım yüzdelerini belirtirken, her bir ifade için iki değer işaretlemeleri istenmiştir. 
Bunlardan biri “önce”, diğeri ise “sonra-şu an” başlığını taşımıştır. Katılımcıların 
“önce” başlığıyla belirtilen kutuya eğitimi almadan önce, “sonra-şu an” başlığını 
taşıyan kutuya ise eğitim sonrasında ifadeye katılım yüzdelerini yazmaları istenmiştir. 
Sonuçlar bilgisayar programına aktarılmıştır. Ana kitle, analize esas olmak üzere 4 
farklı başlıkta 13 alt gruba ayrılmış ve bu grupların ifadelere katılım yüzdelerinin 
ortalamaları alınmıştır. Bu alt grupların ortalamaları analiz edilerek görev ve 
yaklaşımlar arasında ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.

2.4. SPSS Verileri

Biz bu çalışmada 7 hüküm cümlesini ele almış bulunuyoruz. Bu soruların her biri 
eğitim öncesi ve sonrası için olmak üzere 2 kere sorulmuştur. Toplam 14 cevap seti 
ve katılımcıların diğer bilgileri Excel 2007 ve SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş 
ortalamalara bağlı analizler yapılmıştır. Her bir soru çifti için SPSS-17.0 programında 
“t” testi uygulanarak soru çiftlerinde önce ve sonra değerleri için çıkan ortalama 
farklılıklarının anlamalılığı test edilmiştir. “t” testi sonrasında bütün soru çiftlerinde 
farklılıkların %95 güven aralığında p- değeri Sig(2-Tailed)=0,000’dan daha küçük 
çıkmıştır. Soru çiftlerinde çıkan ortalama farklılıkları anlamlıdır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Katılımcıların eğilimlerini belirlemeye yönelik çalışmada her bir ifade bazında toplu 
ortalamalar ve alt grup ortalamaları analiz edilecektir.

3.1. “Ekonomi parasal olaylar bütünüdür.”

Toplumun genelinde ifade edilen ve ekonomiyi parasal olaylara indirgeyen bir 
yaklaşımı da sergileyen bu ifadeye kamu sağlık çalışanlarının yakınlığı ölçülmüştür. Bu 
ifadeye katılıma ilişkin genel ortalama eğitim öncesi için %70 olarak gerçekleşirken, 
eğitim sonrası için ise %29’luk düşüşle %41’e gerilemektedir.

Sağlık hizmetlerinde unvan tanımına(Doktor olanlar-doktor olmayanlar) göre 
yaptığımız ayrımda en yetkin tanımı oluşturan doktor olanlar ve olmayanların bu 
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ifadeye yaklaşımında bir farklılık gözükmemektedir. Eğitim öncesinde her iki grupta 
%70 gibi büyük bir oranda kabul edilen bu ifadeye katılım yüzdesi eğitim sonrasında 
her iki grupta da %40 düzeyine gerilemektedir. Ekonomiyi parasal olaylar çerçevesine 
indirgeyen yaklaşıma destek azalmaktadır.

Doktor alt gruplarına bakıldığında bu ifadeye en büyük katılımın idari görev 
belirtmeyen doktorlarda (Öncesi için %75 ve sonrası için %44) olduğu, en düşük 
katılımın ise Başhekim Yardımcılarında (%62 ve %38) olduğu görülmektedir. 
Eğitimin görüşlerini en fazla değiştirdiği gruplar ise hastane dışı teşkilatta görev alan 
doktorlar (%32’lik azalışla %65’ten %33’e gerilemiştir) ve idari görev belirtmeyen 
doktorlar (%31’lik azalış) olmuştur.

Doktorların hizmet yılı esasına göre ayrımında eğitim öncesi için bu ifadeye en az 
katılım %62 ile 11-16 yıl tecrübeye sahip doktorlar arasında gerçekleşmiştir. Yine 
bu grup eğitimden en az etkilenen grup olarak dikkat çekmektedir (%13’lük düşüşle 
%49’a gerilemiştir).

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde bu ifadeye 
en fazla katılan grup idari görevi bulunan hemşireler grubudur (%81 ve %30). Ancak 
dikkat çeken nokta şu ki, bu grup eğitim sonrasında görüşünü %51 gibi çok büyük 
oranda değiştirmekte ve bu ifadeye en az desteği veren grup halini almaktadır. Bu 
durum diğer sorularla birlikte ele alındığında, grubun spekülasyonlardan oldukça 
etkilenen ve aynı zamanda eğitime açık bir grup olduğunu gösterebilecektir.

3.2. “Ekonominin iyiye ya da kötüye gitmesi sadece ekonomi politikaları 
dolayısıyla yönetici kararlarıyla ilgilidir.”

Ekonomik dengelerin bozulması ya da iyileşmesinin sebeplerini dar bir çerçevede 
sadece yönetici kararlarına bağlayan ve bir noktada bireylerin başarısızlıklardaki 
sorumluluğunu azımsayan bu görüşe, sağlık çalışanlarının katılımı ölçülmüştür. Genel 
ortalama Eğitim öncesi için %66 iken eğitim sonrası için ise %51’e düşmektedir.

Yardımcı ve idari birimler çalışanlarıyla doktorların bu hükme yaklaşımında önemli bir 
farklılık görülmemektedir. Eğitim öncesi için mevcut %3 lük fark eğitim sonrasında 
% 1 olarak gerçekleşmektedir.

İdari görev bazında doktor gruplarında hastane dışında, Sağlık Bakanlığı 
teşkilatında çalışan yönetici doktorların ifadeye katılımı diğer gruplara göre daha az 
gerçekleşmektedir (%56 ve %41). Eğitim sonrası ifadeye katılım bütün gruplarda 
birbirine yakın oranlarda düşerken, başhekimler grubunun bu ifadeye katılımlarında 
önemli bir değişiklik olmamıştır (%68 ve %66). Başhekimler ekonominin iyiye ya da 
kötüye gitmesinde en büyük sorumluluğun ekonomi politikalarında ve yöneticilerde 
olduğunu düşünmektedir.

Bu ifadeye katılımda doktorların hizmet yılına bağlı gruplamasında önemli bir farklılık 
tespit edilmemiştir. Hizmet yılı 16 yıldan fazla olan doktorların eğitim sonrasında en 
fazla fikir değiştiren grup olması (%67’den %49’a düşmüştür) ve bir önceki soruda 
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olduğu gibi hizmet yılı 11-16 yıl olan grubun en az fikir değiştiren grup (%63’ten 
%55’e düşüş) olması dikkat çekmektedir.

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde bir önceki 
sorudaki dağılıma benzer bir durum göze çarpmaktadır. İdari görevde bulunan 
hemşireler sorumluluğun ekonomi politikalarında ve yöneticilerde olduğuna dair 
görüşe en fazla katılmakla (%76 ve %48) birlikte eğitim sonrasında yine en fazla 
fikir değiştiren grup olmuştur.

3.3. “Ekonominin şekillenmesinde yaygın kurum kültürü ve bireysel 
çalışma kültürünün rolü en az yöneticilerin rolü kadar önemlidir.”

Sorumluluğun tamamını yönetici kararlarına veren bir önceki sorudan farklı olarak 
kurgulanan bu soruda kurum kültürü ve bireysel çalışma ilkeleri ve kültürü ön 
plana çıkarılmaktadır. Sorumluluğun çalışanlar ve kurum yöneticileri tarafında 
kabullenmesi sonucunu doğuracak bu soruya eğitim öncesi katılım %63 ortalamada 
kalırken eğitim sonrası için bu ortalama %81’e yükselmektedir. Bu durum eğitim 
alan grupların bireysel sorumluluk algılamasında artış olarak kabul edilebilecektir.

Doktor sağlık çalışanları ve doktor olmayan sağlık çalışanlarının bu hükme yaklaşımı 
birbirine yakın oranda çıkmıştır. Doktorların bu hükme katılımı 5 puan kadar düşük 
çıksa da, her iki grup ta kurum ve bireysel çalışma kültürünün önemine olan inancının 
eğitim sonrasında %80’ler düzeyine çıkarmıştır.

Bu hükme katılım eğitim öncesinde idari görevi bulunan bütün doktor gruplarında 
birbirine yakın düzeyde çıkmaktadır. İdari görev belirtmeyen doktorların katılımı 
ise en düşük düzeyde gerçekleşmektedir (%57 ve %76). Bu grubun sorumluluk 
noktasında yöneticilerden daha fazla performans bekledikleri düşünülebilir. Eğitim 
sonrasında görüşleri en fazla değişen gruplar Hastane dışı teşkilatta çalışan sağlık 
yöneticileri (%61 ve %89) ve başhekim yardımcıları grupları (%64 ve %88) 
olmuştur.

Doktorlara ilişkin hizmet yılına bağlı ayrımda 16 yıldan fazla tecrübesi olanlar 
grubunda bu hükme katılım eğitim öncesinde 1-10 yıl tecrübelilerle birlikte en düşük 
düzeyde gerçekleşirken eğitim sonrasında en yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 
Bu grup sanılanın aksine eğitime daha açık bir yapı sergilemektedir.

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde görev 
tanımı yapılamayanların ve mevcut gruplara dahil edilemeyen görev tanımlarının 
yer aldığı sağlık çalışanlarının oluşturduğu Diğer/Kamu grubu en düşük katılımı 
göstermiştir (%58 ve %75). Dikkat çeken diğer bir nokta ise Mali ve İdari birimlerde 
çalışan sağlık memurlarının eğitim sonrasında hükme katılımlarını %90 düzeyine 
çıkarmalarıdır. Bir diğer nokta ise daha önceki sorularda eğitim sonrasında görüşleri 
önemli oranda değişen İdari görevdeki hemşireler grubunun bu hükme katılımlarını 
eğitim sonrasında çok fazla değiştirmemeleri olmuştur (%66 ve %74). Bu soruda 
kurumsal ve bireysel kültürün etkileri sorgulandığı düşünüldüğünde, bu hükme 
katılımların, çalışanların kendilerine ve konumlarına olan özgüvenlerini yansıttığı da 
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değerlendirilebilecektir.

3.4. “Türkiye’deki en önemli sorun merkez bankasının az para 
basmasıdır.”

Zaman zaman ekonomideki sorunları parasal olaylara indirgeyen görüşlerin 
temsilciliğini de yapan bu ifadeye sağlık çalışanlarının katılımı ölçülmeye çalışılmıştır. 
Diğer ifadelerle birlikte ve ayrı şekilde değerlendirilebilecek bu görüşe katılım 
kanımızca aynı zamanda ekonomik olayların algılanmasına dair veriler de içermektedir. 
Genel ortalama eğitim öncesi için %20 iken eğitim sonrası için %6 çıkmaktadır.

Doktor olmayan sağlık çalışanlarının bu ifadeye yaklaşımı eğitim öncesi için doktor 
gruplara göre %7 daha fazla iken eğitim sonrası için aynı seviyeye hatta 1 puan 
altına inmiştir. Eğitim sonrasında bu ifadeye katılımın %6’lar düzeyine inmiş olması 
ekonominin parasal olaylara bağlı olarak algılanmasında ciddi bir gerileme olarak 
düşünülebilir.

Doktorların idari görev temelli ayrımında hastane dışı teşkilatta çalışan sağlık 
yöneticilerinin bu ifadeye katılımının eğitim öncesi için çok çok düşük(%5) gözükmesi, 
eğitim sonrası için ise 0 düzeyine gerilemesi dikkat çekmektedir. Bu grubun ve 
diğer grupların beyanlarının genel ortalamadan sapmaları ayrı bir bölümde analiz 
edilecektir.

Doktorların hizmet yılı baz alınarak yapılan ayrımında hizmet yılı 16 yıldan fazla olan 
doktorların eğitim sonrasında yine görüşlerinin büyük oranda değiştirmeleri dikkat 
çekicidir (%17 ve %3).

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde hastane 
müdür ve yardımcılarının ifadeye katılımı hem eğitim öncesi hem de sonrası için 
oldukça düşük gözükmektedir (%8 ve %2). Eğitimden en fazla etkilenen gruplar 
yine Mali-İdari Birim Sağlık Memurları (%36 ve %11) ve İdari Görevdeki Hemşireler 
grupları (%30 ve %7) olmuştur.

3.5. “Türkiye’de ekonominin yeterince iyi olmamasının en önemli sebebi 
çalışanların maaşının az olmasıdır.”

Bir önceki soruyla paralelliği de bulunan bu hüküm cümlesine katılım ölçülmüştür. 
Çalışanları yakından ilgilendiren bu hüküm cümlesine katılımın seyri üretilecek 
ekonomi politikalarının çalışanlara benimsetilmesinde izlenecek yollara ilişkin ipuçları 
da sunacaktır. Genel ortalama eğitim öncesi için %34 ve eğitim sonrası için %23 
olarak çıkmıştır.

Eğitim öncesi için doktor olmayanların ifadeye katılımı doktor olanlara göre 7 puan 
daha fazla iken eğitim sonrası için beyan edilen görüşlerde doktor olmayanların 
katılımı 15 puanlık düşüşle doktorların da gerisine düşmektedir. Bu grup eğitim 
sürecinde fikirlerini büyük oranda değiştirmiştir.

Doktor alt grupları için bu soruda da hastane dışı teşkilattaki sağlık yöneticileri uç 
grubu oluşturmuştur. Hem eğitim öncesi için hem de sonrası için bu ifadeye en düşük 
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katılımı beyan etmişlerdir(%19 ve %10). Kanaatimize göre bu grup, “eğitimdeki 
sorunların kaynağını sadece ekonomi politikaları ve yöneticiler olarak gören” hükme 
verdikleri düşük destekle uyumlu bir görüş beyan etmişlerdir.

Doktorların hizmet yılına bağlı ayrımında dikkat çeken en önemli nokta 16 yıl üstü 
tecrübeliler grubunun yine eğitimden en fazla etkilenenler grubu olarak belirmesidir 
(%32 ve %20).

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde birçok 
soruda olduğu gibi idari görevdeki hemşireler grubu eğitim sonrası için fikirleri en 
fazla değişen grup olmuştur. Eğitim öncesi için ifadeye %57 oranında katılan grup 
eğitim sonrasında katılımını %23’e çekmiştir. Diğer grubu hem eğitim öncesi hem 
de sonrası için en düşük katılımı ifade etmiştir (%27 ve %13).

3.6. “Cari açık ekonominin kötüye gittiğinin en önemli göstergesidir.”

Cari açık seviyesi son yıllarda ekonominin performansının ölçülmesinde daha sıklıkla 
ifade edilen bir gösterge halini aldı. Cari açık seviyesi ekonomik dengenin bir parçası 
olmanın dışında tamamen ayrı bir gösterge olarak kabul edilip ekonomik durumun 
tespitinde tek gösterge olarak kabul edilmeye başlandı. Bu durum ekonomik 
olayların yorumlanmasında ve dengelerin ifade edilmesinde bir takım zorlukları da 
beraberinde getirmiş, ekonomi politikalarının konumlandırılmasında halk içinde kafa 
karışıklıklarının meydana gelmesine yol açmıştır. Katılımcılara, cari açık konusunda 
yaygın olarak ifade edilen “olumsuz gösterge” niteliğinin derecesi, bu hükümle 
sorulmuş ve ekonomi eğitiminin ardından bu konumlandırmanın yerinde bir değişiklik 
olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır.

Genel ortalama eğitim öncesi için %64 olurken eğitim sonrası için %22’lik düşüşle 
%42’ye gerilemektedir. Eğitim sonrası için doktor sağlık çalışanları doktor olmayanlara 
göre daha büyük oranda görüş değişikliği beyan etmiştir. Her iki grup ta eğitim 
öncesi için bu hükme %60’ın üstünde katılırken eğitim sonrası için katılım %50’nin 
altına düşmüştür (Doktorlarda ise %38’e kadar düşmüştür).

Doktorların idari görev ayrımında cari açık konusundaki bu hükme en az katılım hem 
eğitim öncesi için hem sonrası için başhekimler grubunda olmuştur (%55 ve %25). 
Ayrıca bu grup eğitim sonrası için %30’luk bir görüş değişikliği beyan etmiştir. Bu 
durum bize göre önemlidir. Başhekimler birçok soruda görüş değişikliklerini sınırlı 
tutarlarken bu konuda büyük oranda fikir değiştirdiklerini beyan etmeleri eğitim 
öncesi için bu konuda bu hükme çok büyük oranda destek verdiklerini ancak eğitim 
sonrasında bu fikirlerinden büyük oranda vazgeçtiklerini göstermektedir.

Doktorların hizmet yılına bağlı ayrımında en büyük değişiklik yine 16 yıl üstü 
tecrübelilerde görülmektedir (%65 ve %37). Bu grubun eğitim sonrası için sorudaki 
ifadeye desteği genel ortalamanın da altında %37 olarak gerçekleşmiştir.

Yardımcı ve İdari birimler sağlık çalışanlarının bu hükme yaklaşımı doktorlara göre 
farklılık arz etmektedir. Eğitim öncesi için benzeşen katılım yüzdeleri eğitim sonrası 
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için farklılaşmıştır. Teknik yönü de bulunan cari açık konusundaki eğitim en fazla 
İdari görev dışı hemşire-ebe grubunda görüş değişikliğine yol açmıştır (%63 ve 
%36). İdari görevdeki hemşire grubu ise bu hükme katılımı en fazla olan grup 
olmuştur (%66 ve %61).

3.7. “Ekonomide en önemli sorun verimlilik sorunudur.”

Ekonomideki sorunların kaynağı olarak verimliliği gösteren bu ifade aynı zamanda 
ekonomik kalkınma için kurumlara ve bireylere sorumluluk yüklemektedir. Bu 
ifadenin diğer bir sonucu ise verimsizliğe çözüm aramak şeklinde ortaya çıkacaktır. 
Verimsizliğe çözüm olarak ortaya konacak mikro politikalar, kurumsal ve bireysel 
çalışma sistemlerinin ıslahını gündeme getirmektedir. Genel ortalama eğitim öncesi 
için %66 olarak gerçekleşirken eğitim sonrası için %81 olarak gerçekleşmektedir.

Doktorların idari göreve göre ayrımında eğitim öncesi için bu ifadeye katılım en 
düşük olarak %57 ile Başhekimler grubunda gerçekleşmektedir. Ancak eğitim 
sonrası için en yüksek artış ta bu grupta gerçekleşmekte ve %28’lik artışla katılım 
%85’e yükselmektedir. Hastane dışı teşkilatta çalışan sağlık yöneticileri ise diğer 
doktor gruplarından farklı olarak eğitim öncesinde de verimsizliği en büyük sorun 
olarak gören yaklaşıma büyük oranda katılmaktadırlar (%78 ve %75). Bu durum bu 
yöneticilerin hizmet üretim birimlerinin veriminden memnun olmadıkları şeklinde de 
yorumlanabilecektir. Bu grubun zaten yüksek olan katılımının eğitim sonrası için 3 
puanlık bir düşüşle birlikte korunduğundan bahsedebiliriz.

Hizmet yılına bağlı doktor dağılımında diğer sorulardakine benzer bir durum 
gerçekleşmiştir. 16 yıldan fazla hizmeti olanlar grubu eğitim öncesi en düşük katılımı 
göstermekle birlikte eğitim sonrası için %26’lık bir artışla ifadeye katılımlarını diğer 
grupların üstüne taşımıştır.

Yardımcı ve idari birimlerde çalışanları böldüğümüz alt gruplar içerisinde, idari 
görevdeki hemşireler grubunda eğitim öncesi için %56 olan katılım %28’lik artışla 
eğitim sonrası için %84’e yükselmiştir. Yine tabloda dikkat çeken bir başka nokta 
ise Hastane Müdür ve Yardımcıları grubunun eğitim öncesi için de yüksek olan 
katılımının (%81) eğitim sonrası için %89’lara yükselmesidir. Bu grubun da hizmet 
üretim birimlerinde verimsizlik müşahede ettiğinden bahsedilebilir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada analiz ettiğimiz hüküm cümlelerine katılım yüzdeleri çerçevesinde 
aşağıdaki toplu çıkarımları yapıyoruz.

4.1. Genel Ortalamadan Sapmaların Analizi

Analiz ettiğimiz yedi soru için grupların verdikleri cevaplarda genel ortalamadan 
sapmalarını aşağıda tabloluyoruz. Eğitim öncesi ve sonrası için beyan edilen katılım 
yüzdelerine ait sapmaları ayrı ayrı tablolaştırdık.
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Tüm Sorular(Eğitim Öncesi İçin-Grupların Ortalamadan Sapma Değerleri)

Grup/Soru No 1 2 3 4 5 6 7

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Toplamı

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Ortalaması

Dr.Grubu Genel 
Ortalamalar(69Kamu+1Kamu/
Özel=70 Kişi- Prof.Dr.Uz.
Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi Dahil) -0,2 -1,2 -2,7 -3,6 -4,0 0,8 -3,5 15,9 2,3

Dr.Olmayanlar/Kamu-65 Kişi -0,6 1,5 2,5 4,0 3,8 -1,8 3,4 17,5 2,5
Başhekimler 12 Adet/ 11 
İstanbul Devlet, EAH, Dal 
Hastaneleri ve 1 Tıp Merkezi 
Başhekimi -2,0 1,1 2,5 -1,8 1,5 -9,2 -9,7 27,8 4,0
Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı 
Yöneticiler-Dr. 11 Adet -5,3 -10,4 -2,3 -14,7 -14,4 7,8 11,7 66,6 9,5
Hastane İçi Doktor Yönetici 
Yardımcısı 12 Bşhkm. Yrd. 1 
Kalite Sorumlusu 13 Kişi -8,0 -6,4 0,5 -0,9 -2,8 -0,9 -7,2 26,7 3,8
İdari Görev Belirtmeyen 
Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 
Kişi) 5,0 2,7 -6,0 -1,6 -2,9 2,8 -4,6 25,6 3,7
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 18 Kişi) 1,5 -1,1 -6,2 3,2 3,1 4,5 -2,0 21,6 3,1
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi) -8,3 -3,7 -1,3 -5,5 -13,5 5,8 -7,7 45,8 6,5
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla 
Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi) 4,4 0,9 -6,6 -2,8 -1,5 0,4 -8,3 25,1 3,6
Hemşire-Ebe/Kamu Sağlık 
Kurumu-11 Kişi 4,7 5,4 5,8 -1,2 2,8 -0,9 9,7 30,4 4,3
Hemşire/İdari Görevdeki 
Hemşireler-10 Kişi 10,8 9,6 2,7 9,8 23,5 1,8 -10,3 68,5 9,8
Mali-İdari/Hastane Müdür ve 
Md.Yardımcıları-13 Kişi -8,0 0,5 5,9 -11,8 0,3 -10,4 14,4 51,3 7,3
Mali-İdari/Birim Elemanları-
Sağlık Memuru/Kamu-19 Kişi -7,7 -3,8 2,8 15,6 2,3 1,0 3,1 36,3 5,2

Diğer/Kamu-12 Kişi 5,5 0,3 -5,1 0,7 -6,3 -0,2 -2,2 20,3 2,9

Tüm Sorular(Eğitim Sonrası İçin-Grupların Ortalamadan Sapma Değerleri)

Grup/Soru No 1 2 3 4 5 6 7

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Toplamı

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Ortalaması

Dr.Grubu Genel 
Ortalamalar(69Kamu+1Kamu/
Özel=70 Kişi- Prof.Dr.Uz.
Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi Dahil) 0,5 0,4 -0,7 0,5 0,6 -3,8 -3,8 10,2 1,5

Dr.Olmayanlar/Kamu-65 Kişi 0,2 -0,6 1,0 -0,5 -1,0 4,7 4,3 12,3 1,8
Başhekimler 12 Adet/ 11 
İstanbul Devlet, EAH, Dal 
Hastaneleri ve 1 Tıp Merkezi 
Başhekimi 7,8 14,8 -2,1 1,4 13,2 -17,0 4,0 60,4 8,6
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Tüm Sorular(Eğitim Sonrası İçin-Grupların Ortalamadan Sapma Değerleri)

Grup/Soru No 1 2 3 4 5 6 7

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Toplamı

Mutlak 
Değer 
Sapma 
Ortalaması

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı 
Yöneticiler-Dr. 11 Adet -8,4 -10,1 7,8 -6,1 -13,4 1,6 -6,4 53,9 7,7
Hastane İçi Doktor Yönetici 
Yardımcısı 12 Bşhkm. Yrd. 1 
Kalite Sorumlusu 13 Kişi -3,7 -10,3 6,4 -3,8 1,2 -3,7 -9,4 38,5 5,5
İdari Görev Belirtmeyen 
Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 
Kişi) 2,1 2,8 -5,7 3,9 0,4 -0,8 -3,6 19,4 2,8
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 18 Kişi) 1,0 0,6 -1,3 5,6 7,7 0,9 -8,8 25,8 3,7
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi) 7,3 3,6 0,0 -0,1 -4,8 10,0 -9,0 34,8 5,0
Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla 
Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi) 3,9 -1,7 6,0 -3,4 -3,4 -4,7 3,0 26,3 3,8
Hemşire-Ebe/Kamu Sağlık 
Kurumu-11 Kişi -7,4 3,5 6,0 -2,1 0,2 -6,5 -4,0 29,6 4,2
Hemşire/İdari Görevdeki 
Hemşireler-10 Kişi -11,4 -3,0 -7,3 0,6 -0,4 19,0 3,0 44,7 6,4
Mali-İdari/Hastane Müdür ve 
Md.Yardımcıları-13 Kişi -2,2 -0,3 -2,1 -4,4 -1,1 4,1 8,3 22,5 3,2
Mali-İdari/Birim Elemanları-
Sağlık Memuru/Kamu-19 Kişi 1,4 -5,8 8,7 4,4 3,9 6,4 7,4 38,1 5,4

Diğer/Kamu-12 Kişi 15,3 5,6 -5,8 -3,6 -10,1 -2,0 3,2 45,6 6,5

Eğitim öncesi ve sonrası için beyan edilen ayrı hazırladığımız yukarıdaki fark tabloları 
gruplar bazında ayrı ayrı analiz edilecektir.

4.1.1. Kamuda Doktor - Yardımcı ve İdari Birimler Sağlık Çalışanı Ayrımı

Bu ayrımında yer alan her iki grubun da genel ortalamadan sapma ortalaması eğitim 
öncesi için %3’ün altında çıkmaktadır. Eğitim sonrası için ise bu oran %2’nin de 
altına inmektedir. Analiz edilen 7 hüküm cümlesinin 3’ünde (1, 2, 6 nolu sorular) bu 
iki grubun eğitim öncesi için katılımlarındaki farklılık %5’in altında gerçekleşmiştir. 
4’ünde ise farklılık %5 ile %10 arasındadır (3, 4, 5, 7 nolu sorular).

Eğitim sonrası için katılım yüzdelerine bakıldığında ise 5 ifade için farklılığın yok 
denecek kadar az düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Cari açık konusundaki 
hüküm ve verimlilik konusundaki hüküm cümlesine katılımda %5’in üzerinde bir 
farklılık tespit edilmiştir.

Sağlık çalışanlarının ekonomik olaylara bakışında doktor ve doktor olmayanlar 
ayrımında ortalamalarda önemli sayılabilecek bir farklı bakış açısı görülmemiştir. 
Eğitim öncesinde soruların çoğunda %5-10 arasındaki değerlerde farklılık tespit 
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edilse de eğitim sonrası bakış açıları büyük oranda uyuşmaktadır.

Bu ayrımda doktor ve doktor olmayanlar için elde edilen ortalamaların birbirinden 
farklılığının önemsiz düzeyde olduğunu ifade edebiliriz.

4.1.2. Kamuda Doktor Alt Grupları - İdari Görev

Bu ayrımda eğitim öncesi için genel ortalamadan en fazla sapan grubun hastane 
dışı sağlık bakanlığı teşkilatında çalışan yöneticiler olduğu görülmektedir. Bu 
grup ortalama olarak her soruda %9,5 genel ortalamanın uzağında görüş beyan 
etmiştir.  Bu grubun ardından ise Başhekimler grubu gelmektedir. Bu grubun sapma 
ortalaması ise %4 tür. Burada dikkat çeken bir başka nokta ise bahsettiğimiz bu 
grupların ortalamadan sapmaları genellikle ters yönlü olmuştur. Yani bir grup 
ortalama değerden aşağıya doğru farklı görüş beyan ederken diğer grup yukarı 
doğru farklı görüş beyan etmektedir. Örneğin yedinci soruda bu iki grubun hükme 
katılımlarındaki yüzdesel fark %21,4’ü bulmaktadır.

Eğitim sonrası için beyan edilen görüşlerde de aynı gruplar ön plana çıkmaktadır. Bu 
sefer en fazla sapma ortalaması Başhekimler grubunda % 8,6 ile gerçekleşmektedir. 
Hastane dışı yöneticiler grubu için ise bu değer %7,7’dir. Eğitim sonrası için Başhekim 
yardımcılarının sapma ortalaması ise %5,5 dir. Başhekim ve Hastane dışı yöneticilerin 
sapma değerlerinin yine genelde zıt yönlü olması dikkat çekicidir. Örneğin beşinci 
soruda bu iki grubun hükme katılımları arasındaki fark % 26,6’yı bulmaktadır. 
Ayrıca eğitim sonrası için dikkat çeken bir başka nokta Başhekim yardımcılarının 
da genellikle hastane dışı yöneticilerle aynı paralelde sapma göstermeleridir. 
Başhekim ve başhekim yardımcılarının da sorulardaki hükümlere katılım yüzdelerine 
katılımlarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin ikinci soruda bu farklılık 
%25,1’i bulmaktadır.

4.1.3. Kamuda Doktor Alt Grupları - Hizmet Yılını Beyan Edenler

Bu ayrımda eğitim öncesi için beyan edilen katılım yüzdelerinde genel ortalamadan 
en fazla sapma hizmet yılı 11-16 yıl arası olan grupta gerçekleşmiştir. Sapma 
ortalaması %6,5 olmuştur. Diğer iki grubun sapma ortalamaları ise %3,1 ve %3,6 
ile birbirine yakın gerçekleşmiştir.

Eğitim sonrası için beyan edilen görüşlerde de tespit ettiğimiz ilişki görülmektedir. 
11-16 yıl arası hizmeti bulunan doktorlar ortalamadan daha fazla sapma 
göstermektedirler. Eğitim sonrası için bu grubun sapma ortalaması %5 olarak 
gerçekleşmiştir. Diğer iki grubun sapma ortalaması %3,7 ve %3,8 ile birbirine yakın 
çıksa da bu iki grubun eğitim sonrası için sapma ortalamalarının genelde ters yönlü 
olması dikkat çekmektedir.

4.1.4. Kamuda Yardımcı ve İdari Birimler Sağlık Çalışanı Alt Grupları

Bu ayrımda idari görevlerin sağlık çalışanları üzerinde etkisi yine net bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Özellikle idari görevdeki hemşire-ebe grubu ile idari görev 
beyan etmeyen hemşire-ebe grupları hüküm cümlelerine katılımında önemli oranda 
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farklılıklar bulunmaktadır. Yine Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları grubu ile Mali-
İdari Birim Elemanları-Sağlık memuru gruplarının yaklaşımlarında özellikle bazı 
sorularda farklılık bulunmaktadır.

Eğitim öncesi için beyanlarda genel ortalamadan en fazla sapan grup %9,8 sapma 
ortalaması ile idari görevdeki hemşire-ebe grubu olmuştur. Aynı unvanı taşıyan 
ancak idari görev beyan etmeyen hemşire ebe grubunun ise sapma ortalaması 
%4,3 olarak gerçekleşmiştir. Yalnız burada dikkat çeken bir nokta vardır, bu iki 
grubun ortalamadan sapmaları bazı sorularda ters yönlü olmuştur. Bu durum da 
dikkate alındığında bu iki grubun hüküm cümlelerine katılımlarında önemli oran 
farklılıkları olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin yedinci soruda iki grubun katılım 
farkı %20’yi bulmaktadır. Dördüncü soruda %11, beşinci soruda %20,7 katılım 
farkı bulunmaktadır. İdari görevdeki hemşire-ebe grubundan sonra ortalamadan en 
fazla sapma gösteren grup Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları grubu olmuştur. 
Bu grubun sapma ortalaması %7,3 olmuştur. Mali-idari birim elemanları olarak 
tanımlayabileceğimiz sağlık memurlarından oluşan grubun sapma ortalaması 
ise %5,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu iki grup arasındaki durum incelendiğinde de 
bazı sorularda sapmaların ters yönlü olduğu ve önemli katılım farklarının oluştuğu 
görülmektedir. Dördüncü soruda fark %27,4’ü bulmaktadır. Altıncı soruda %11,4, 
yedinci soruda %11,3 farklılık bulunmaktadır.

Eğitim sonrası için beyanlarda sapma ortalamalarının birbirine yakınlaştığı 
görülmektedir. En fazla sapma ortalaması görev tanımı yapılamayanların ve 
mevcut gruplara dahil edilemeyen görev tanımlarının yer aldığı sağlık çalışanlarının 
oluşturduğu Diğer/Kamu grubunda %6,5 ile gerçekleşmiştir. Sonrasında %6,4 ile 
İdari görevdeki hemşire-ebe grubunun sapma ortalaması gelmektedir. Bu grup ve 
sapma ortalaması %4,2 olan idari görevi olmayan hemşire-ebe grubunun birçok 
soruda ortalamadan sapmaları ters yönlü olmuştur. Bu durum dikkate alındığında 
idari görev beyan edip etmemesine bağlı olarak ayrıştırılan aynı unvanlı iki grubun 
ekonomiyi algılamalarında önemli farklılıklar oluştuğu görülmektedir. İki grubun 
altıncı sorudaki katılım farklılığı %25,5’i bulmaktadır. Üçüncü soruda %13,3, yedinci 
soruda %7, ikinci soruda %6,5 fark bulunmaktadır.  Hastane Müdür ve Müdür 
Yardımcıları grubu ile Mali-idari birim elemanları olarak tanımlayabileceğimiz sağlık 
memurlarından oluşan grubun hüküm cümlelerine katılımları arasındaki farkın eğitim 
sonrasında iki soruda %10,8 (3.Soru) ve %8,8 (4.Soru) olmak üzere görece yüksek 
olduğu diğer sorularda ise düşük gerçekleştiği görülmektedir.

4.2. Sonuç

Eğitim faaliyetleri sırasında yapılan gözlem ve edinilen tecrübeler ile yürüttüğümüz 
anket çalışmaları marifetiyle yaptığımız tespit ve analizler çerçevesinde meslek 
gruplarının ve bu gruplardaki idari görev tanımlarının ekonomik olaylara bakış ve 
ekonomi politikalarını yorumlamada bir takım refleksler geliştirdiğini ifade edebiliriz. 
Tespitlerimiz çerçevesinde idari görev tanımlarının etkisinin dahil olunan unvan 
(doktor-hemşire-işletmeci v.b.) gruplarının etkisinden daha büyük olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Doktorlardaki idari görev tanımlarının etkisi yine bu gruptaki hizmet yılı 
esaslı ayrımın etkisinden büyük çıkmaktadır. Çalışma hayatı sırasında dahil olunan 
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idari görevler sağlık çalışanlarının ekonomik olayları ve değişkenleri algılamasını 
önemli oranda etkilemektedir. Bu etki kişilerin aldıkları eğitime bağlı olarak aldıkları 
unvanla ilgili gruplamaların etkisinden daha büyüktür.

Bütün meslek gruplarının ve özellikle daha homojen bir yapıda uzun süre kalınan 
kamu meslek gruplarının çalışmalarında verimliliklerinin arttırılması, bu kesimlerin 
yanlış, zaman zaman birbirinden çok farklı görüşlerle olumsuz etkilenmelerini 
engellemek için asgari düzeyde teknik bilgileri de içeren bir ekonomi eğitimi 
almalarında fayda görülmektedir. Üretilen politikalara olan inancını tamamen 
yitirmiş ya da bu inancın ne yönde olacağı kararını tamamen bir takım arkadaş 
gruplarına ya da haber kaynaklarına bırakan çalışan gruplarının, uygulamada 
moral motivasyonlarının ve birbirleriyle uyumlarının düşük olacağı unutulmamalıdır. 
Bu durum ise çok fazla ihtiyacımız olan verimliliğin, uzağında kalmamıza sebep 
olmaktadır. Çalışanların sağlıklı değerlendirme yapmaktan uzak tutulması, aynı 
zamanda üretilen politikaların gerçekçi bir denetimden ve yapıcı eleştirilerden 
yoksun olması sonucunu doğurmaktadır.

Ekonomi politikalarının yerindeliğinin ve sonuçlarının kısa vadeli parasal büyüklüklerle 
ölçülmesi toplumumuzda çok büyük kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Ne var 
ki reel ekonominin ne olduğu ve nasıl ölçülebileceği noktasında yeterli donanımı 
bulunmayan kesimler bu rakamların neyi ifade ettiği konusunda bir takım önyargılarla 
ya da yönlendirmelerle sürekli, içinde çokça “ama” ların olduğu farklı yorumlarla 
boğuşmakta ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. 
Çalışanların doğru tespit edilmiş dağılımlara ait gruplarda ihtiyaçları olan bir 
takım ekonomik ve teknik bilgilerle donatılmasının üretim birimlerimizin algılama 
kabiliyetlerinin arttırılmasını ve kafa karışıklıklarının azaltılmasını sağlayabilecektir.

5. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE EĞİTİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR

Araştırmada kullanılan anket formu ve sorular bizzat yazar tarafından oluşturulmuştur. 
Katılımcıların bilgileri ve verdikleri cevaplar önce bilgisayar programına aktarılmış, 
istatistiki analize uygun gruplamalar yapılmıştır. Çalışmada kullanılacak tablolar 
oluşturulmuş, biçimlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Diğer gruplamalar ve anketlere 
ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Araştırma süreci 2008 yılı mart ayından 
itibaren http://www.ferhatsayim.net/Ekonomi%20Egitiminin%20Etkisi.htm 
adresinden duyurulmaktadır.

Verilen ekonomi eğitiminde ağırlıklı olarak iktisada giriş derslerinin müfredatı 
uygulanmış, sağlık ekonomisine ilişkin özellikli konular bu müfredata entegre 
edilmiştir. İlerleyen haftalarda makro iktisadi konular dahil edilmiştir. Verilen eğitimde 
ve hazırlanan slâytlarda aşağıdaki kaynaklar başlıca olmak üzere, birçok ekonomi 
kitabı ve makale kaynak olarak kullanılmıştır.

AKTAN, Coşkun Can ve IŞIK Abdulkadir, “Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen 
Rolü”, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/devlet-
rolu.pdf
BEGG, David(2005), Economics, 8th edition, Berkshire, Mc Graw Hill Education, 
(Ağırlıklı olarak ekonomi literatürünün aktarılmasında faydalanılmıştır.)
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MUTLU, Ayşegül ve IŞIK, Abdulkadir (2005); Sağlık Ekonomisine Giriş, 2. Baskı, 
Bursa, Ekin Yayınları, (Ders Kitabı Olarak Kullanılmıştır)
Yıldırım, H.Hüseyin, “Piyasa, Sağlık Bakımı ve Piyasa Başarısızlıkları”Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt 32, Sayı:1, http://www.absaglik.com/hhy_piyasa.pdf
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DOKTOR UNVANLI BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ GENEL 
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞI VE EKONOMİ 
EĞİTİMİNİN (40 SAAT) BU BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım30

Özet

Son yıllarda ülkemizde de hızla artan özelleştirme uygulamaları halk ve çalışanlar 
arasında farklı tepkilere yol açmaktadır. Bu tepkiler bazen çok olumsuz boyutlarda 
ortaya çıkmakta ve devletin ekonomik programına olan güveni sarsmaktadır. Devletin 
ekonomi politikasına güveni sarsılan çalışanların gerek kurum içi gerek kurum dışı 
çalışmalarda verimi olumsuz yönde etkileyecek söylem ve davranışlar içerisine 
girdikleri görülebilmektedir. Ayrıca özelleştirilmesi olası olarak değerlendirilen 
kurumlarda çalışanların özelleştirmeye bakışına bağlı olarak kurum içi yeniliklere ve 
ekonomi politikalarına karşı direnci artabilmektedir Bu çalışmada kamuda çalışan 
doktorların idari görev ve hizmet yılı boyutunda özelleştirme uygulamalarına bakış 
açıları test edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu doktorların ekonomi alanındaki eğitimleri 
sonrasında özelleştirme uygulamalarına bakışlarında meydana gelen değişimler 
ölçülmeye çalışılmıştır.

Bu tespitler çerçevesinde incelenen gruplara ilişkin uygun eğitim programları ve 
kampanyalar düzenlenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Sağlık Sektörü, Ekonomi Eğitimi, Kamu 
Ekonomisi

Abstract

The privatization applications have increased rapidly in our country in recent years. 
These applications have caused some reactions in public and work force. Sometimes 
these reactions may be very negative and cause distrustfulness in government 
economic policies.  Distrustful work force is not productive in job. Furthermore work 
force may resist privatization particularly in the organizations under privatization 
program. In this article the approaches of doctors were tested in privatization in 
public health organizations. The groups of doctors are separated in managerial title 
and total experience period.

Various education programs and campaigns can be arranged in the light of the 
determinations in this article.

Key Words: Privatization, Health Sector, Economy Education, Public Economics
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri en genel ayrımla amaçlarına göre, koruyucu ve tedavi edici 
özellikte faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilecektir. Bu yaygın ayrımın yanında 
Sağlık Hizmetlerinin konularına göre bölümlendirilmesi ve kademelerine göre 
sınıflandırılması da yapılmaktadır (Karafakıoğlu, 1998: 108-109). Konularına göre 
bölümlendirme ortopedi, beyin cerrahi, doğum v.b branş bazında ayrıma göre 
yapılmaktadır. Kademe bazında ayrım ise, sağlık hizmetlerinin kurumlar bazında 
görev dağılımı yapması sonucunda en yaygın haliyle 1.-2.-3. basamak kurumlar 
olarak ortaya çıkmaktadır. Biz burada sağlık hizmetlerinin kapsama alanından 
ziyade bu hizmetlerin sunumunda ortaya çıkan iktisadi davranışları ortaya koymaya 
çalışmaktayız. Sağlık hizmetleri doktorların yönetim ve gözetiminde olmak üzere 
geniş bir kadro tarafından üretilmektedir. Sağlık kurumlarının ve bürokrasisinin tepe 
kadroları ve birçok departmanın başı özellikle kamuda olmak üzere tıp eğitimi almış 
doktorlar tarafından doldurulmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin GSMH’dan aldığı pay sürekli artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin 
içinde bulunulan iktisadi sistem içindeki yerinin belirlenmesi ve piyasadaki işletme 
kurallarına uyumlaştırılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması çalışmaları ve 
sürdürülebilir bir iyileştirme açısından hayati önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin 
üretilmesi ve halka arzında istihdam edilen kadro, genellikle işletme teknikleri 
açısından eğitim almamış kişilerden oluşmaktadır. Bu kadro iktisadi politikalarda 
yapılan değişikliklere ve işletme tekniklerinde ortaya atılan yeni fikirlere karşı 
direnç göstermektedir. Sağlık hizmetleri üretiminde alternatif politikalar ve iktisadi 
bütünlüğe uyumlaştırma programlarını tasarlayabilmek asgari düzeyde ekonomi ve 
işletme bilgisini gerektirmektedir.

Aslında sağlık hizmeti çalışanlarının kendi mesleki faaliyetleri sırasında uyguladıkları 
tedavi programları yoluyla sürekli risk aldıklarından ve meslekleri gereği risk 
almaya alışık olduklarından bahsedebiliriz. Zira uygulanan birçok tedavi yönteminin 
ve ilaç kullanımının yan etkileri mevcut olup bunlar uygulanmadan önce basit 
bir fayda maliyet ya da maliyet etkinlik analizi yapılmaktadır. Doktorlar ve diğer 
sağlık çalışanları kendi çalışma hayatlarında bir refleks halini alan bu analizleri belki 
de çoğu zaman farkında olmadan ya da ismini koymadan yapmaktadırlar. Ancak 
kendi mesleklerinde sık sık bu analizleri yapmak durumunda kalan doktor ve diğer 
sağlık çalışanlarının daha sayısal verilerin ve istatistiklerin işlediği iktisadi hayattaki 
olaylara dair analiz yapmada farklı davranabilmektedirler. Bu tür analizlerde zaman 
zaman çekingen oldukları ya da bu analizleri tümden reddeder pozisyonda oldukları 
görülebilmektedir.

Gözlemlerimize göre hasta karşısında, daha önceden belirlenmiş bir tedavi şeklini 
ya da ilaç kullanımı konusunda kısa sürede karar vermek zorunda kalan sağlık 
çalışanlarının bu mesleki refleksle diğer olaylar hakkında da kısa sürede ve kesine yakın 
ifadelerle hüküm verebilmektedir. Ancak nasıl ki tıbbi veri ve tetkikleri yorumlamada 
mesleki tecrübe ve birtakım teknik bilgiler gerekli ise ekonomik veri ve istatistiklerin 
yorumlanmasında ve politika değişikliklerinin kısa-orta ve uzun vadedeki etkilerinin 



160

değerlendirilmesinde de bir takım teknik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sağlık kurumlarının yöneticileri genellikle doktorlar olmaktadır. Yapılan bir çalışmada 
(Hayran, Tablo2) yöneticilik ve doktorluk için belirginleşen farklılıkların ortaya 
konmasına çalışılmıştır.

Tablo 1. Yöneticiler ve hekimler arasındaki farklar
Yöneticiler Hekimler
Pek çok alanı bilirler Uzmandırlar
Bireyleri denetlerler Denetime gelmezler
Kural koyarlar Kuralları sevmezler
Çok çeşitli insan grupları ile ilgilenirler Hastalarla ilgilenirler
Kararları uzlaşma ile oluştururlar Bireysel karar verirler

Gerçekçidirler İdealisttirler

Kuruluşu temsil ederler Kendilerini temsil ederler
Maliyet kontrolünü ön planda tutarlar Maliyet kontrolünü sevmezler

1.1. Doktorların İş Tatmin Düzeyleriyle İlgili Mevcut Araştırmalar

Doktorların ekonomik olaylara ve özelleştirme uygulamalarına bakışında önemli baskı 
unsurlarından biri de onların dahil oldukları meslek grubu ve taşımak durumunda 
oldukları statüleri ile ilgilidir. Doktorluk statüsünün etkileri ile literatürde de bir takım 
çalışmalar bulunmaktadır. 2001 tarihli bir çalışmada İstanbul’da Devlet ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu Hastanelerinde çalışan bir grup uzman ve asistan hekimin mesleki 
doyumları ve çalışma karakteristikleri ve bunun depresyonla ilişkileri incelenmiştir. 
Uzman hekimlerin dışsal doyum sonuçları, içsel doyum sonuçları ve genel doyum 
sonuçları, asistanların aynı kategorilerdeki sonuçlarından istatistiki olarak anlamlı 
yüksek bulunmuştur (Kocabaşoğlu vd., 2001: 168-173).

Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi çalışanlarını temsil eden bir 
örneklem grubunda yürütülen kesitsel araştırmada, sağlık çalışanlarının genel 
iş doyumu düzeyi, genel iş doyumunu etkileyen etmenler ve bunlarla etkileşen 
sosyodemografik özellikler incelenmiştir. 81 doktorun da kesit içinde yer 
aldığı araştırma Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yönetsel sorumluluk temelinde 
oluşturulan gruplar arasında, beklenenin aksine istatistiksel anlamda önemli 
farklılık saptanmamıştır. Ekip çalışması, işin kendisi, kuruma bağlılık ve güven ile 
bilgilendirme ve iletişim başlıkları altında tanımlanan etmenlerin ortalama puanları 
en çok, ücret ve ödül sistemi, birimler arası ilişkiler ve örgüt kültürü ise en azdır 
(Piyal(1) vd., 2002: 45-46).

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin iş tatmin düzeyleri 
konulu bir araştırmada da Şubat-97/Ekim-98 arası için Ümraniye Sağlık Grup 
Başkanlığı ve Güngören Sağlık Grup Başkanlığı’nda çalışan 263 sağlık personeli 
(%30.4 ü doktor) üzerinde yapılan kesitsel çalışmada çalışma koşulları, gelişme, işin 
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içeriği ve iş süresi boyutlarında sağlık memurlarının tatmin düzeyleri ölçülmüştür. 
Çalışma koşulları, gelişme, işin içeriği ve iş süresi boyutlarında sağlık memurlarının 
en fazla ve doktorların en az tatmin oldukları bulunmuştur (Gürbüz vd., 1998).

SSK Göztepe Eğitim Hastanesinde çalışan personelin iş doyumunun değerlendirmek 
ve iş doyumuna etki edebileceği düşünülen bazı faktörleri belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada çalışan personelin iş doyum puanı ortalaması bulunmuştur. Doktorların, 
hemşirelerin, hizmetli personel ve idari personelin iş doyumlarına ilişkin veriler elde 
edilmiştir.  İdari personelin, dahili ve cerrahi personele göre iş doyumu daha yüksek 
olduğu, dahili ve cerrahi personel arasında ise iş doyumu puanı açısından anlamlı 
bir fark olmadığı,.hemşirelerin daha düşük olmak üzere hemşire ve doktorların 
iş doyumunun idari personelden; daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. İş 
doyumunun aynı zamanda yaş, çocuk sayısı ve meslekte çalışma süresi ile ilişkisi 
saptanmıştır (Sur vd., ).

Kesitsel nitelikte bir diğer bir araştırma da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
(AÜTFH), Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi (SSKAEH) ve TC Sağlık 
Bakanlığı Ankara Onkoloji Eğitim Hastanesi (AOEH) çalışanlarının oluşturduğu evreni 
(N=6250) temsil eden 1000 kişilik bir örneklem grubunda (n=1000) yürütülmüştür. 
Araştırmada sırasıyla teknik hizmetlilerin, genel idari hizmetlilerin ve yardımcı 
hizmetlilerin en yüksek “genel iş doyumu puan ortalama”larına sahip olmaları, sağlık 
bakımında asıl işten uzaklaşıldıkça, beklentilerin azaldığını ve sorunun hafiflediği 
şeklinde yorumlanmıştır (Piyal(2) vd.).

Araştırmalarda hemşireler ve sonrasında doktorların özellikle de genç doktorların 
işlerinde memnuniyetsiz oldukları, bu memnuniyetsizlikte doktorluk statüsünün 
kafalarda oluşturduğu imajla mesleğe girdikten sonra yaşananlar arasında 
farklılıktan kaynaklandığı ifade edilebilmektedir. Özellikle, sağlık hizmetlerinin para 
ile alınıp satılabilen, genel işletme esaslarına göre hizmet sunanın satıcı tanımıyla 
hizmet alanın müşteri tanımıyla algılanmasının öngörülen imajın yıkılmasında 
önemli bir unsur olduğu düşünülmektedir (Uzun, 2007: 16). Aslında bu şekilde ki 
bir yaklaşım doktorların mesleğe ilişkin bakış açılarında doktorluk öncesi beklenti 
ve öngörüler ile mesleğin sürdürülmesi sırasında yaşananla arasında bir iç çatışma 
yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Yani bu mesleğin piyasa şartlarında arz ve talebine 
dair altyapının oluştuğundan bahsedebiliriz. Diğer bir ifadeyle doktorların piyasa 
ekonomisi içerisinde bir yandan arzulanan bir konumları varken doktorluk mesleğini 
sürdürenlerin içinde yaşadıkları sistemle çoğu zaman barışık olmadıklarından 
bahsedebiliriz.

Bu meslek kolunun, içerisinde faaliyet gösterdiği ekonomik sistemle, kendisini 
barışık hissetmemesi, bunun yanında ise mesleğini bu sistemde sürdürmeye mecbur 
hissetmesi gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Bu durum doktorların iş doyumlarını 
ve verimliliklerini etkileyecektir. Doktorların kendini bu durumdan kurtarmalarının 
yolu, içerisinde bulundukları ekonomik sistemle ilgili farkındalıklarının arttırılmasıyla 
mümkün olacaktır. Sistemle ilgili daha fazla teknik detaya sahip olan çalışanların 
kendilerine olan güvenlerinin artacağı, daha yapıcı eleştirilerde bulunacağı ve sistemde 
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uygulamaya dönük olumlu iyileştirmelere gidebileceklerini varsaymaktayız.

2. ALAN ARAŞTIRMASI

2.1. Çalışmanın Amacı

Bu bölümde yer verdiğimiz alan araştırmasının amacı, doktor unvanlı sağlık 
çalışanlarının özelleştirme ile ilgili ekonomi politikalarına ve sağlık kurumlarında 
özelleştirme fikrine bakış açılarını tespit etmektir. Böyle bir tespit sağlık hizmetlerinin 
yönetilmesinde ve yürütülmesinde en önemli role sahip çalışan gurubuna dairdir. 
Çalışma bu grubun özelleştirme konusuna yaklaşımı ile birlikte direnç seviyelerini 
de ortaya koymaktadır. Çalışanların gerek diğer kurumlar gerekse de sağlık 
kurumlarının özelleştirilmesine bakış açılarının tespiti kalite arttırıcı politikalar 
belirlenirken kullanılacak doğru yöntemlerin tespiti açısından önemlidir. Kalite ve 
verimin arttırılması çalışmalarında özelleştirme ya da öncesinde dış kaynak kullanımı 
yöntemlerinin etkilerine dair veriler sağlayacaktır.

2.2. Çalışmanın Yöntemi

Araştırmamızda İstanbul’daki çeşitli hastanelerden çeşitli unvanlarda ve çeşitli idari 
görevlerde bulunan sağlık personeline 3,5 aylık 40 saatlik ekonomi eğitimi verilmiş 
ve bu eğitimin çalışanlar üzerindeki etkileri farklı başlıklarda ölçülmeye çalışılmıştır. 
Sağlık çalışanlarının özelleştirme uygulamalarına bakışını tespit etmek amacıyla 
hazırladığımız sorularda, katılımcının soruda belirtilen hüküm cümlesine yakınlığı 
ölçülmektedir. Anket doldurulmaya başlamadan önce kurallar açıklanmıştır. Her bir 
soru okunduktan sonra bu ifadeye katılma derecelerini, eğitim öncesi ve eğitim sonrası 
ayrı ayrı olmak üzere, 0-10 arası belirlenmiş kutucuklara işaretlemeleri istenmiştir. 
Çalışmada 11 seçenekli “Likert Ölçeği” kullanılmıştır. Bu işaretlemelerin neyi ifade 
edeceğine dair kural “0-Hiç Katılmıyorum Aksini Düşünüyorum, 5-%50 Katılıyorum, 
10-%100 Katılıyorum” örneğiyle anket metninde ve sözlü açıklamalarımızda ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Analizlerde 
Exel 2007 ve SPSS 17.0 programları kullanılmıştır.

2.2.1. Anket Uygulaması ve SPSS Bulguları

Uyguladığımız anketin her bir grup bazında eş zamanlı olarak doldurulması 
sağlanmıştır. Her bir grupta katılanların aynı anlama düzeyiyle soruları cevaplamasını 
sağlamak için anket sorularının tek tek sesli olarak okunması sağlanmış, oluşabilecek 
anlama farklarının giderilmesine çalışılmıştır.

Özelleştirme uygulamaları kapsamında katılımcılara on hüküm cümlesi sunulmuştur. 
Hüküm cümleleri seçilirken toplumda sıklıkla ifade edilebilen görüşler seçilmeye 
çalışılmıştır. Birbirinden farklı görüşleri ifade eden hüküm cümleleri de belirlenmiş 
ve çapraz hüküm cümleleri oluşturulmuştur.

Doktorlardan bu ifadelere katılım yüzdelerini belirtirken, her bir ifade için iki adet 
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değer işaretlemeleri istenmiştir. Bunlardan biri “önce”, diğeri ise “sonra-şu an” 
başlığını taşımıştır. Katılımcıların “Önce” başlığıyla belirtilen kutuya eğitimi almadan 
önce, “sonra-şu an” başlığını taşıyan kutuya ise eğitim sonrasında ifadeye katılım 
yüzdelerini yazmaları istenmiştir.

Bu testteki soruların da dahil olduğu 98 sorudan oluşan ana testin güvenilirlik 
katsayısı (Cronbach’s alpha)=0.86 olup test soruları uygundur. Bu testte ele alınan 
20(10 eğitim öncesi, 10 eğitim sonrası) soruya ilişkin katsayı ayrıca hesaplanmış ve 
70 doktorun cevapları için alpha=0,72 olarak bulunmuştur. Biz bu çalışmada 10 soru 
çiftini ele almış bulunuyoruz. Bu soruların her biri eğitim öncesi ve sonrası için olmak 
üzere 2 kere sorulmuştur. Her bir soru çifti için SPSS-17.0 programında “t” testi 
uygulanarak soru çiftlerinde önce ve sonra değerleri için çıkan ortalama farklılıklarının 
anlamalılığı test edilmiştir. “t” testi sonrasında ilk 8 soru çiftinde farklılıkların %95 
güven aralığında p- değeri Sig(2-Tailed)=0,00’dan daha küçük çıkmıştır. Dokuz ve 
onuncu sorularda ise bu değerler sırasıyla 0,113 ve 0,075 çıkmıştır. Bu sorularda 
eğitim öncesi ve sonrası için verilen cevaplarda, aşağıda soru bazında analizde de 
ifade edildiği üzere önemli bir değişiklik tespit edilmemiştir. İlk sekiz soruda eğitim 
sonrası için ortaya çıkan farklılık ise istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur. Ankete 
katılanların unvan dağılımına göre sıklık tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 2. Unvanlara göre dağılım
Sıklık Yüzde

Diş Hekimi 2 2,9
Doç. Dr. 3 4,3
Dr. 45 64,3
Uz. Dr. 19 27,1
Prof. Dr. 1 1,4
Total 70 100,0

Doktorlar değerlendirme aşamasında aşağıdaki alt gruplar bazında ayrıca 
değerlendirilmiş ve verdikleri cevapların ortalamaları alınmıştır. Bu grupların sıklık 
tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 3. İdari görev bazında doktorlar
İdari Görev Grubu Sıklık Yüzde
Başhekimler (12 Kişi)/ 11 Kişi İstanbul Devlet, EAH, Dal Hastaneleri 
Bşhk. ve 1 Tıp Merkezi Başhekimi

12 17,1

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı Yöneticiler-Dr. (11 Kişi) 11 15,7
Hastane İçi Doktor Yönetici Yardımcısı(13 Kişi) 12 Bşhk. Yrd. 
1 Kalite Sorumlusu 

13 18,6

İdari Görev Belirtmeyen Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 Kişi) 34 48,6
Toplam 70 100
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Tablo 4. Hizmet ya da meslekteki tecrübe süreleri bazında doktorlar
Yıl Bazında Ayırım (Süre Bilgisi Olan 48 Kişi) Sıklık Yüzde
Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan Doktorlar 18 37,5
Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan Doktorlar 15 31,25
Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla Olan Doktorlar 15 31,25
Toplam 48 100

2.2.2. Eğitime Katılan ve Araştırmaya Dahil Olan Gruplar

Yetmiş doktorun anketimize verdiği cevaplar bu çalışmada analiz edilecektir. Anket 
uyguladığımız doktorlar 4 farklı grup içerisinde diğer sağlık çalışanları ile birlikte 
eğitim almışlardır. Eğitim 2 yarı dönemde verilmiştir. Birinci yarı dönem 3 grup 
ikinci yarı dönem diğer 1 grup eğitim almıştır. Bu gruplardaki katılımcıların derslere 
katılım yüzdeleri de ölçülmüştür. Ortalamalar aşağıdaki gibidir.

Tablo 5. Ders katılım ortalamaları
Ortalama/ 1.Grup 76
Ortalama/ 2.Grup 87
Ortalama/ 3.Grup 86
Ortalama/ 4.Grup 90
Genel Ortalama 85

2.2.3. Eğitimin İçeriği

Eğitimin amacı katılımcıların;
Özellikle ekonomi literatürüne hâkimiyetlerini arttırmak,•	
Uygulanan üretim modellerini ve ekonomik sistemleri tanıtmak,•	
Özellikle sağlık piyasasının işleyişine ve arz- talep fonksiyonlarına ilişkin •	
bilgi seviyesini arttırmak, olmuştur.

Eğitim ana disiplinde ekonomi eğitimidir. Ortalama 14 hafta süren ve toplamda 40 
ders saatini bulan eğitimde içerik zengin tutulmaya çalışılmıştır. Makro ve mikro 
ekonomiye ilişkin kavramların çoğu müfredata dahil edilmiştir. Eğitim sırasında 
özelleştirme uygulamaları ve sebepleri üzerinde de özellikle durulmuş ülke 
ekonomik sistemi çerçevesinde çalışanlara, lehte yada aleyhte önyargılardan uzak, 
bağımsız bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Katılımcıların eğilimlerini belirlemeye yönelik çalışmada her bir ifade bazında toplu 
ortalamalar ve alt grup ortalamaları analiz edilecektir.

3.1. “Özelleştirme uygulamaları sadece bir peşkeş mekanizmasından 
ibarettir.”

Araştırma, doktor sağlık çalışanlarının özelleştirme karşıtı söylemlerin önemli bir 
temsilcisi olan bu ifadeye eğitim öncesi için %51 katıldığını göstermektedir. Dolayısıyla 
özelleştirme karşısında önemli bir direnç potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz.
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Çalışanlara verilen eğitimin ve uygulanan müfredatın etkisinin özelleştirme ile ilgili 
olumsuz görüş beyan eden bu genellemeye olan katılımı önemli oranda düşürdüğünü 
görüyoruz. Eğitim sonrasını ifade eden dağılımda çalışanların ifadeye katılma 
ortalaması %29’a gerilemiştir.

Doktor unvanlı sağlık çalışanlarında idari görevin olup olmamasının ve idari 
görevin türünün dağılımı farklılaştırdığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesi özelleştirme 
hakkındaki, söz konusu olumsuz görüşe katılım ortalaması en fazla olan doktor 
unvanlılar Başhekim Yardımcıları (%58) olurken, bu olumsuz görüşe en az katılan 
doktor unvanlılar Başhekimler (%38) olmuştur. Ancak eğitim sonrasında Başhekim 
Yardımcılarının görüşlerinin büyük oranda değişerek ortalamanın oldukça altına 
inmesi dikkat çekicidir. Bu grubun ifadeye katılımı %36 azalışla %22’ye düşmüştür 
Eğitim en fazla Bşhk. Yrd.’larının görüşlerini etkilemiştir.

Hizmet yılını beyan eden doktorların dağılımında eğitim öncesi görüşler için dağılım 
hemen hemen eşittir. Eğitimden etkilenme noktasında ise hizmet yılı en fazla olan 
grubun en fazla etkilenmesi dikkat çekicidir. İfadeye katılımları % 55’ten %23’e 
inmiştir. Bu grup 15 kişiden oluşmaktadır ve kanımızca anlamlılık teşkil etmektedir. 
Bu grup içerisinde hizmet yılını beyan etmediği için 8 Başhekim bulunmamaktadır. 15 
kişinin idari görev dağılımına bakıldığında da genel dağılıma uygundur. 15 kişinin 7’si 
idari görev belirtmeyen doktorlar, 2’si Başhekim, 5’i Hastane İçi Yönetici Yardımcısı, 
2’si Hastane dışı teşkilatta yönetici kadrosundadır.

3.2. “Özelleştirme ile toplamda fayda artışı söz konusu değildir.”

Özelleştirme uygulamalarıyla ilgili olumsuz bir yaklaşım sergileyen bu ifadeye, 
doktor sağlık çalışanlarının ekonomi eğitimi öncesi için %46 ortalamayla sahip çıktığı 
görülmektedir. Eğitim öncesi için çıkan ortalama sağlık çalışanlarının özelleştirmenin 
en önemli gerekçelerinden biri olduğu kabul edilen “fayda artışı”na sağlık çalışanların 
önemli oranda kuşkuyla baktığını ortaya koymaktadır.

Eğitim sonrasını ifade eden dağılımda çalışanların ifadeye katılma ortalaması üçte 
bir oranında azalarak %31’e gerilemektedir.

Doktor unvanlı sağlık çalışanlarında, idari görevin olup olmamasının ve idari 
görevin türünün, dağılımı farklılaştırdığı tespit edilmiştir. Özelleştirme hakkındaki, 
söz konusu olumsuz görüşe eğitim öncesi katılım ortalaması en fazla olan doktor 
unvanlılar, %54’le idari görevi olmayan doktorlar olurken, bu olumsuz görüşe en 
az katılan doktor unvanlılar %31’le yine Başhekimler olmuştur. Eğitim sonrasında 
Başhekim Yardımcılarının görüşlerinin büyük oranda değişerek ortalamanın oldukça 
altına inmesi dikkat çekicidir (%17’lik azalışla %40’tan %23’e inmiştir). Bir önceki 
soruda da ortaya çıktığı üzere eğitim Bşhk. Yrd.’larının görüşlerini önemli oranda 
etkilemektedir.
Hizmet yılına bağlı ayrımda bir önceki soruda olduğu gibi eğitim sonrası en fazla 
görüşleri değişen grup hizmet yılı 16 yıldan fazla olan doktorlar grubudur. Bu grup 
eğitim sonrası için görüşlerinde %21’lik değişim beyan etmektedir.
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3.3. “Sağlık kurumları özelleştirilmemeli.”

Sağlık kurumlarının özelleştirmesi ile ilgili özelleştirme karşıtı bu ifadeye, doktor 
unvanlı sağlık çalışanlarının ekonomi eğitimi öncesi için %60 ortalamayla sahip 
çıktığı görülmektedir. Eğitim öncesi için çıkan bu ortalama doktorların, kurumlarının 
özelleştirmesi ile ilgili önemli bir dirence sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Eğitim sonrasını ifade eden dağılımda doktor unvanlı çalışanların ifadeye katılma 
ortalaması %47’ye gerilemiştir. Eğitim öncesinde bu ifadeye %100 katıldığını ifade 
eden 15 kişi varken, eğitim sonrası için 10’a düşmektedir.  Özelleştirme karşıtı bu 
ifadeye eğitim öncesi için hiç katılmadığını belirten 7 kişi, eğitim sonrası için 10 
kişiye yükselmektedir.

İdari görev ayrımında diğer sorularda olduğu gibi Başhekimler grubu özelleştirme 
karşıtı görüşü en az sahiplenen grup olmuştur. Eğitim sonrasında bu grupta ifadeye 
katılım oranı %46’dan %18’lik düşüşle %28’e inmektedir. Başhekimlerin eğitim 
sonrası için en fazla görüş değişikliği ifade eden grup olması dikkat çekicidir. Bu 
ifadeyi en fazla sahiplenen Başhekim Yardımcıları (%68) grubu ise eğitim sonrasında 
yine önemli sayılabilecek düzeyde etkilenmekte, ifadeye desteğini genel ortalama 
düzeylerine çekmektedir (%52’ye düşürmüştür).

Hizmet yılı ayrımında bir önceki soruya benzer şekilde özelleştirme karşıtı ifadeyi 
eğitim öncesi için en az kabullenen grup %46 ile 11-16 yıl arası hizmet yılı olan 
doktorlar olmuştur. Eğitimden oransal olarak en fazla etkilenen grup yine 16 yıldan 
fazla hizmeti olan doktorlar grubudur. Bu grup %66 olan ifadeye katılım oranını 
%29’luk düşüşle %37’ye çekmiştir. Ayrıca genç denebilecek doktor grubunun 
bu ifadeyi kabullenişini eğitim sonrasında da büyük oranda sürdürmesi dikkat 
çekmektedir. Eğitim öncesi için %66 beyan edilen katılım % eğitim sonrası için 
sadece %4’lük düşüşle %62’ye gerilemiştir. Bu grupta diğer gruplara göre daha 
fazla özelleştirme karşıtı dirençten bahsedilebilecektir.

3.4. “Sağlık kurumları özelleştirilemez (yapısı gereği)”

Sağlık piyasalarının işleme kuralları ve sağlık hizmetlerinin arz ve talebine ilişkin 
özellikli durumlardan dolayı özelleştirilmenin yapılamayacağını savunan görüşü 
temsil eden bu ifadeye doktor unvanlı sağlık çalışanlarının katılımı bir önceki sorudaki 
“özelleştirilmemeli” hükmüne katılımdan biraz farklı olmuştur. Bir önceki soruda 
bu kurumların özelleştirilmemesi gerektiğini ifade eden görüşün eğitim öncesi 
katılımı % 60 iken yapısı gereği özelleştirilemez hükmüne katılım %56 olmaktadır. 
Eğitim sonrasında da özelleştirilmemeli hükmüne katılım %47 iken özelleştirilemez 
hükmüne katılım %39’a inmektedir. Bu durum kanaatimizce şunu göstermektedir. 
Sağlık kurumlarının özelleştirilmemesi gereğini savunan doktorların bir kısmı 
sağlık kurumlarının ve piyasalarının işleyişi açısında özelleştirmenin önünde engel 
görmemektedir.

Bu hüküm için verilen cevaplarda eğitim sonrası için bariz bir farklılık göze çarpmaktadır. 
Eğitim öncesi için bu hükmü %100 sahiplenen kişi sayısı 12 iken eğitim sonrasında 
6’ya düşmüştür. Hiç katılmıyorum diyenlerin sayısı ise 7’den 13’e yükselmiştir.
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Bu soruda da idari görev türünün özelleştirme ile ilgili görüşe katılımı farklılaştırdığı 
tespit edilmiştir. Sağlık kurumlarının yapısı gereği özelleştirilemeyeceğini savunan 
görüşü en fazla Hastane Dışı Sağlık Bürokrasisi Yöneticileri (%62) ve İdari Görev 
Dışı Doktorlar (%61) savunurken, en az Başhekimler (%42) savunmuştur. Hastane 
dışı sağlık bürokrasisi eğitim sonrasında görüşü en fazla etkilenen grup olmuştur. 
%62 olan katılımları %21’lik düşüşle %41’e gerilemiştir.

Eğitim sonrasında da Başhekim(%25) ve Başhekim Yardımcılarının(%32) ifadeyi 
kabulü, genel ortalamanın oldukça altında gerçekleşmektedir. Bu durum grubun 
diğer sorulardaki durumuyla da paralellik izlemektedir.

Hizmet yılı ayrımında sağlık kurumlarının yapısı gereği özelleştirilemeyeceğine dair 
görüşte genel ortalamadan en büyük sapma yine 16 yıldan fazla hizmeti bulunan 
doktorlar grubunda eğitim sonrasında oluşmuştur. %63 olan katılımları %34’lük 
düşüşle %29’a gerilemiştir. Bu grup yine eğitimden en fazla etkilenenler grubunu 
oluşturmuştur. Özelleştirme karşıtı ifadeyi eğitim sonrası için en fazla olarak yine 
genç diyebileceğimiz doktorların sahiplenmesi (%49) dikkat çekicidir.

3.5. “Özelleştirme sağlık çalışanları için toplamda mutlak refah azalışı 
meydana getirir”

Özelleştirmenin sağlık çalışanları için refah azalışı getireceğini ifade eden bu hükme 
doktor unvanlı çalışanların bakış açısı farklı gruplarda farklı şekillerde kendinin 
göstermektedir. Tüm doktorların yer aldığı grupta çıkan ortalamaya göre eğitim 
öncesi katılım %52 iken bu oran eğitim sonrasında %11’ lik düşüşle %41’e 
gerilemektedir.

İfadeye eğitim öncesinde %100 katılan 8 kişi varken bunun karşısında hiç 
katılmıyorum aksini düşünüyorum diyen 7 kişi bulunmaktadır. Eğitim sonrasında 
ise %100 katılanların sayısı 6’ya düşerken Hiç katılmıyorum, aksini düşünüyorum 
diyenlerin sayısı 11’e çıkmıştır.

Özelleştirmenin çalışanlar için refah azalışı getireceğine ilişkin hükme idari görev 
ayrımında en fazla katılım “idari görevi olmayanlar” alt gurubunda oluşmuştur. Bu 
grup eğitim sonrası için de yüksek katılımını korumuş (%61 ve %55) ve genel 
ortalamanın oldukça üstünde bir yüzdeyle hükmü desteklemişlerdir. Başhekimler ise 
bu görüşe en az katılan (%38 ve %25) doktor grubu olmuştur. Başhekim yardımcıları 
eğitim sonrası için yine en fazla görüş değişikliği (%19’luk düşüşle %46’dan %27’ye) 
ifade eden grup olmuştur.

Özellikle idari görevi olmayan doktorlarda özelleştirmenin “peşkeş mekanizması 
olduğu” ve “fayda artışı olmayacağı” yönündeki görüşlere katılımdan daha fazla bir 
katılım çıkması dikkat çekicidir. Bu grubun çalışanların refahının azalacağı noktasında 
ciddi kaygıları bulunmaktadır.

Hizmet yılına dayalı doktor ayrımında eğitim sonrası hükme katılım 1-10 yıl ve 16 
yıl fazlası gruplarda hemen hemen aynı oranda düşerken 10-16 yıl arası grubunda 
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azalış olmaması hatta yükseliş olması(%56’dan %57’ye) dikkat çekicidir.

3.6. “Sağlıkta özelleştirme verimlilik artışına sebep olur.”

Sağlıkta özelleştirmenin verimliliği arttıracağını söyleyen görüşe eğitim öncesinde 
katılım ortalaması %55 civarında gerçekleşmiştir. Özelleştirme ile fayda artışının 
sağlanmayacağını savunan görüş 4 soru önce sorulmuş ve bu görüşe %46 kabul 
ortalaması gelmişti. Çapraz soru diyebileceğimiz bu sorularda çıkan %101 toplamla 
sadece %1’lik sapma 70 kişinin katıldığı ve her bir kişinin 92 cevap verdiği anketin, 
yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarında yüksek geçerlilik ve güvenilirlik düzeyini 
yakaladığını göstermektedir.

Doktor unvanlı sağlık çalışanları özelleştirmenin verimlilik artışı getireceğini savunan 
görüşü %55 ortalama ile kabul etmektedirler. Bu durum %55’lik bir kabulle 
“Doktorların mevcut durumda verimsizlik tespit ettiği” şeklinde okunabilir. Alınan 
ekonomi eğitimi sonrası için verimlilik artışı düşüncesi ortalaması %17’lik artışla 
%72’ye yükselmektedir.

Diğer sorularda ortaya çıkan ilişkiyi bu ifadedeki durum da desteklemektedir. 
Özelleştirme için olumlu görüşe en fazla katılan grup Başhekimler(%65 ve %84), 
en az katılan grup idari görevi olmayan doktorlar (%50 ve %64) olmuştur. Eğitimin 
en fazla etkilediği grup ise yine Başhekim Yardımcıları (%23’lük artışla %59’dan 
%82’ye çıkmıştır) grubu olmuştur.

Eğitim öncesinde ise bu ifadeyi en az destekleyen grup %44’le 16 yıldan fazla hizmeti 
olan doktorlar grubu olmuştur. En fazla değişim de yine bu grupta gerçekleşmiştir 
(%27’lik artışla %71’e çıkmıştır). Özelleştirmenin verimlilik artışına sebep olacağını 
ifade eden görüşü eğitim sonrası her üç grup ta %71 oranında desteklemiştir.

3.7. “Sağlık kurumları haricindeki kurumlar özelleştirilebilir ama sağlık 
kurumları özelleştirilmemeli”

Temelde özelleştirmeye karşı çıkmaksızın sağlık kurumlarının özelleştirmenin dışında 
bırakılmasını savunan bu görüşü eğitim öncesinde %52 civarında destekleyen 
doktorlar eğitim sonrasında bu görüşe desteğini %41’e çekmiştir.

Bu görüşe %100 katılıyorum diyenlerin sayısı eğitim öncesi 8 kişi iken eğitim 
sonrasında 5’e düşmüştür. Hiç katılmıyorum, aksini düşünüyorum diyenlerin sayısı 
ise eğitim öncesinde 6 iken eğitim sonrasında 13’e yükselmiştir.

Daha önceki sorularda ortaya çıkan ilişki desteklenmiştir. Başhekimler özelleştirme 
karşıtı ifadeye en az katılımı (%36) göstermiş, idari görevi olmayanlar ise en 
fazla katılımı (%62) sağlamışlardır. Eğitimin, görüşlerini en fazla değiştirdiği grup 
Başhekim Yardımcıları olmuştur (%15’lik düşüşle %48’den %33’e gerilemiştir).

Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi karşısındaki görüşe eğitim öncesi ortalamalarda, 
en fazla katılım 16 yıldan fazla hizmeti olan doktorlar grubundan gelmiş (%63) 
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ancak eğitimden de yine en fazla bu grup etkilenmiş ve görüşünü önemli oranda 
değiştirdiğini ifade etmiştir (%19’luk düşüşle %44’e gerilemiştir).

3.8. “Sağlık kurumları dahil özelleştirilebilecek bütün kurumlar 
özelleştirilmeli.”

Özelleştirmenin sağlık kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini savunan 
bu görüşe eğitim öncesi katılım ortalaması %44 iken eğitim sonrasında %56’ya 
yükselmiştir. Bu ifade sağlık kurumlarıyla beraber, tam kamusal mal ve hizmet 
haricindeki mal ve hizmetleri üreten kurumları da kapsayan özelleştirme yanlısı 
bir görüşü ifade etmektedir. Doktor unvanlı sağlık çalışanları daha önceki, sadece 
sağlık kuruluşlarını kapsayan bir soruda bu kurumların özelleştirilmemesi noktasında 
eğitim öncesi %60 katılım gerçekleştirmişti. Ancak bu soruda şu ortaya çıkmaktadır; 
sağlık kurumlarının özelleştirilmesine karşı çıkan %60 ortalamanın bir kısmı genel 
özelleştirme politikasına karşı değil. Zaten bu korelasyon “sağlık kurumları haricindeki 
kurumlar özelleştirilse bile bu kurumların özelleştirilememesi gerektiğini” savunan 
görüşe verilen destekte de ortaya çıkmıştır. Bu soru korelasyonu güçlendirmiştir.

Bu görüşe %100 katılıyorum diyenlerin sayısı eğitim öncesi 6 kişi iken eğitim 
sonrasında 11’e yükselmiştir. Hiç katılmıyorum, aksini düşünüyorum diyenlerin sayısı 
ise eğitim öncesinde 15 iken eğitim sonrasında 8’e düşmüştür.

Doktorların idari görev durumuna göre dağılımında daha önceki sorularda ortaya 
çıkan durum bu soruda desteklenmektedir. Başhekimler özelleştirme fikrine en 
sıcak bakan alt grubu (%59) oluşturmaktalar. Başhekimlerin eğitim sonrası bu fikre 
katılımı %74’ü bulmaktadır.

Özelleştirilebilecek bütün kurumların özelleştirilmesi gerektiğini ifade eden görüşe 
bu grupta en fazla katılım 11-16 yıl hizmeti olan doktorlar alt grubunda (%48) 
oluşmuştur. Eğitim sonrasında da en fazla bu grubun yaklaşımı kuvvetlenmiştir 
(%17’lik artışla %65’e çıkmıştır).

3.9. “Reel politiği de dikkate alarak; bir devlet kurumunun da uzun süreli 
olarak en az özel sektör kadar verimli çalışabileceğine inancım vardır.”

Kamuda çalışan sağlık çalışanlarının kurumlarını ve de dolaylı olarak kendilerini de 
sorgulamaya yönelik bir ifade de eğitim öncesi katılım ortalaması %50’nin biraz 
üzerinde %53 düzeyinde gerçekleşmiştir. Cevap veren çalışanlar açısından, objektif 
davranılması diğer sorulara göre biraz daha zor olan bu soruda sağlık çalışanlarının 
çok büyük bir kabul ortalaması ortaya koymamaları önemlidir. Bu sonuç, çalışanların 
içinde çalıştıkları sistemin verimli çalışabileceğine olan inançlarının sadece 
%53 düzeyinde olduğunu ifade etmektedir. Eğitim sonrasında bu oran %49’a 
gerilemektedir.

Sistemin yönetici ve yürütücüsü konumunda olan başhekimlerin içinde bulundukları 
sistemin verimli olabileceğine olan inançlarının eğitim öncesi %41 ve sonrası için 
%31’de kalması önemlidir. En düşük katılımın Başhekimlerde çıkması çalışmamızda 
ortaya çıkan genel trende de uygundur. Başhekimler bu sonuçla yönettikleri 
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kurumlarda verimin elde edilmesi ve sürdürülmesi noktasında sıkıntı olduğunu ifade 
etmektedir. Verimin elde edilmesi ve sürdürülmesi noktasında en fazla inancı olan 
grup hastane dışı yönetici doktorlar (%65 ve %57) ve idari görevi olmayan doktorlar 
(%56 ve yine %56) grubunda görülmektedir.

İçinde bulundukları sistemin verimli olabileceğine dair en büyük inancı olan kesim 
genç doktorlar da diyebileceğimiz 1-10 yıl tecrübeliler (%62 ve yine %62) olmuştur. 
Bu durum bu grubun yaş itibariyle diğer gruplara göre daha idealist olmasıyla da 
açıklanabilecektir. Kamu kurumunun özel sektör kadar verimli çalışabileceğine 
inancı en az olan grup %47 ile hizmet yılı 11-16 yıl arası olanlar olmuştur. Eğitim 
sonrasında bu oran %42’ye düşmüştür. Eğitim sonrası görüşe katılım ortalaması %7 
düşüşle %47’ye gerileyen 16 yıldan fazla hizmeti olanlar grubu, düşünceye katılım 
açısından iki grubun arasında bir ortalama vermiştir. Eğitimden en fazla etkilenen 
grup ta yine bu grup olmuştur.

3.10. “Bir sağlık çalışanı olarak kamuda çalışırken özel sektördeki 
muadilime oranla daha verimli çalışırım.”

Bu ifade, katılımcıların biri hariç hepsinin kamu görevlisi olduğu bir araştırmada 
çalışanların objektif cevap vermesini güçlendiren ve kişisellik içeren bir soru olarak 
değerlendirilebilir. Doktorların bu düşünceye katılımı eğitim öncesi için %52, eğitim 
sonrası için ise %48 olarak gerçekleşmiştir. Bir farklı açıdan değerlendirildiğinde 
bu oranlar kişilerin sistem içerisindeki özgüvenleri olarak ta algılanabilecektir. 
Çalışanların daha verimli ve mutlu olabilmeleri açısından özgüvenlerini yükseltecek 
kurumlara ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.

Başhekimler, bir başka ifadeyle çalıştıkları ortamın özel sektöre göre kendilerini 
daha verimli kıldıkları fikrine %50’nin altında (%46) yakınlık göstermiştir. Başhekim 
yardımcıları için de benzer oranlar ortaya çıkmıştır. Bu fikre en fazla katılım ise 
%50’nin biraz üstüyle “idari görevi olmayan doktorlar” (%56 ve %53)grubunda 
olmuştur.

Çalışanların kamu kurumunda kendini verimli hissetmesi noktasında çıkan 
ortalamalarla hizmet yılı arasında yıl artışına bağlı ters bir ilişki ortaya çıkmıştır. Hizmet 
yıl arttıkça doktorların kendini kamuda verimli hissetme oranları düşmektedir.

4. SONUÇ

4.1. Cevapların Tutarlılığı

Katılımcıların kanaatlerini tam yansıtıp yansıtmadığını ölçmek amacıyla birbirine 
büyük oranda zıt olan soru gruplarına verdikleri cevapların ortalamaları yan yana 
getirilmiştir. Bu sayede çalışma sırasında ve anketi cevaplarken katılımcıların soruları 
anlayıp anlamadıkları ve tutarlı cevap verip vermedikleri de ölçülmüştür. Sorular bire 
bir karşıt ifadelerden oluşmamaktadır. Dolayısıyla katılımcıların tamamen birbirini 
tamamlayan cevaplar vermesi beklenemez. Ancak yapılan hesaplamayla birbirine 
büyük oranda zıt soru gruplarına verilen cevapların ortalamalarının toplamının 
%100 yakın değerlerden oluştuğu görülmüştür. Bu sonuç araştırmanın ve anketin 
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güvenilirlik ve tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu aynı zamanda da katılımcıların 
çok büyük oranda sorulara bilinçli cevap verdiklerini göstermektedir. Aşağıda her bir 
grupta eğitimden önce ve sonra özelleştirme karşıtı ve özelleştirme yanlısı ifadelere 
katılım yüzdeleri ve bunların toplamları verilmiştir. Toplamın %100’e yakınlığı bize 
göre;

grubun cevaplarında tutarlılığı,•	
kanaatlerin tam olarak yansıtılması ve•	
soruların anlaşılırlık seviyelerini göstermektedir.•	

Tablo 6. Cevapların tutarlılığı tablosu
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

Grup Özell. 
Karşıtı 

Ort.

Özell. 
Yanlısı 

Ort.

Toplam 
Kanaat

Özell. 
Karşıtı 

Ort.

Özell. 
Yanlısı 

Ort.

Toplam 
Kanaat

Dr.Grubu Genel Ortalamalar(70 
Kişi- Prof.Dr.Uz.Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi 
Dahil)

53 49 102 38 64 102

Kamuda Doktor Alt Grupları - İdari Görev

Başhekimler 12 Adet/ 11 İstanbul 
Devlet, EAH, Dal Hastaneleri ve 1 
Tıp Merkezi Başhekimi

39 62 101 25 79 104

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı 
Yöneticiler-Dr. 11 Kişi

51 45 96 35 62 97

Hastane İçi Doktor Yönetici 
Yardımcısı 12 Bşhkm. Yrd. 1 Kalite 
Sorumlusu 13 Kişi

53 50 103 31 68 100

İdari Görev Belirtmeyen 
Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 Kişi)

59 46 104 45 58 104

Kamuda Doktor Alt Grupları - Hizmet Yılı

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe 
Yılı 1-10 Yıl Olan Doktorlar(Görev 
Ayrımı Olmaksızın 18 Kişi)

58 46 104 45 59 104

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe 
Yılı 11-16 Yıl Olan Doktorlar(Görev 
Ayrımı Olmaksızın 15 Kişi)

51 52 103 42 68 110

Hizmet ya da Meslekteki 
Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla Olan 
Doktorlar(Görev Ayrımı Olmaksızın 
15 Kişi)

59 42 101 33 61 93

4.2. Özelleştirme Karşıtı İfadeler

Eğitim alan gruplarla yapılan araştırmada özelleştirme uygulamalarıyla yakından ilintili 
olan 10 hüküm cümlesine katılımları bir önceki bölümde inceledik. Bu 10 ifadeden 
doğrudan “özelleştirme karşıtı” olarak tanımlayabileceğimiz ilk beş ifadenin gruplar 
bazında katılım ortalamalarını ayrıca hesapladık. Bu ortalamalara göre “Tüm Doktor 
Unvanlı Sağlık Çalışanları”nın özelleştirme karşıtı ifadelere katılım ortalaması eğitim 
öncesi için %53 düzeyinde çıkmıştır. Bu durum doktorlar arasında özelleştirmeye 
karşı azımsanmayacak bir direnç olduğunu göstermektedir. Eğitim sonrasında ise bu 
ifadelere katılım %38 düzeyine inmektedir. Bu durum bize göre ekonomi eğitiminin 
sağlık çalışanlarının ekonomik olaylara ve özelleştirme uygulamalarına bakışının 
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değişmesinde önemli bir potansiyel taşıdığını göstermektedir.

Tablo 7. Özelleştirme karşıtı ifadelere katılım ortalaması
Grup Önce Sonra Fark
Dr.Grubu Genel Ortalamalar(70 Kişi- Prof.Dr.Uz.Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi Dahil) 53 38 -15

Kamuda Doktor Alt Grupları - İdari Görev

Başhekimler 12 Adet/ 11 İstanbul Devlet, EAH, Dal Hastaneleri ve 1 Tıp 
Merkezi Başhekimi

39 25 -14

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı Yöneticiler-Dr. 11 Kişi 51 35 -16

Hastane İçi Doktor Yönetici Yardımcısı 12 Bşhkm. Yrd. 1 Kalite Sorumlusu 13 
Kişi

53 31 -22

İdari Görev Belirtmeyen Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 Kişi) 59 45 -14

Kamuda Doktor Alt Grupları - Hizmet Yılı

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 18 Kişi)

58 45 -13

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi)

51 42 -9

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla Olan Doktorlar(Görev 
Ayrımı Olmaksızın 15 Kişi)

59 33 -26

“Kamuda doktor alt grupları” ayrımımızda özelleştirme karşıtı ifadelere en fazla 
katılım %59’la “İdari Görevi Olmayan Doktorlar” grubunda olmuştur. En az katılım 
ise %39 ile Başhekimler grubunda olmuştur. Merkezi teşkilat yöneticileri ve 
başhekim yardımcıları gruplarında ise katılım %51 ve %53 olarak ortaya çıkmıştır. 
Eğitim sonrası olumsuz görüşlere, başhekimlerin katılım ortalamaları %25’e kadar 
düşmüştür. Katılım ortalaması tüm doktorlarda %15 gerilemiştir. Burada ilgi çeken bir 
başka nokta, ifadeye katılım ortalaması en çok düşen grubun Başhekim Yardımcıları 
olmasıdır. %22’lik düşüşle, eğitim en çok Başhekim Yardımcılarının görüşlerini 
etkilemiştir.

Hizmet yılı bazında doktor alt gruplarında eğitim öncesi için özelleştirme karşıtı 
ifadelerin en fazla destekçisi hizmet yılı 1-10 yıl ve 16 yıldan fazla grupları olmuştur. 
Ancak dikkat çeken bir başka nokta eğitim sonrası dağılımla ilgilidir. 16 yıldan 
fazla hizmeti olan doktorlar grubu eğitim sonrasında görüşlerini büyük oranda 
değiştirmektedir. Eğitim öncesi özelleştirme karşıtı ifadelere en büyük katılım gösteren 
grup eğitim sonrasında en düşük katılımı gösteren grup olmaktadır. %26’lık değişim 
ayrıca ayırdığımız toplam 7 grup içerisinde en büyük değişim gösteren gruptur. Bu 
grup eğitimden en fazla etkilenen grup olmuştur.

Özelleştirme karşıtı görüşler için hesaplanan grup ortalamalarından şöyle bir çıkarım 
yapmamızın da mümkün olduğunu düşünüyoruz. İdari görevi olmayan personel idari 
görevi olan personele göre özelleştirme karşıtı görüşlere daha fazla katılmaktadır. 
Hiyerarşi sıralamasında alt kademe idari unvanlı grup daha üst kademe idari unvanlı 
çalışanlara göre özelleştirme karşıtı ifadelere daha fazla katılmaktadır.
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4.3. Özelleştirme Yanlısı İfadeler

Eğitim alan gruplarla yapılan araştırmada özelleştirme uygulamalarıyla yakından 
ilintili olan 10 hüküm cümlesinden doğrudan “özelleştirme yanlısı” olarak 
tanımlayabileceğimiz altıncı ve sekizinci ifadelerin gruplar bazında katılım 
ortalamalarını ayrıca hesapladık. Bu ortalamalara göre “Tüm Doktor Unvanlı 
Sağlık Çalışanları”nın özelleştirme yanlısı ifadelere katılım ortalaması eğitim öncesi 
için %49 düzeyinde gerçekleşirken eğitim sonrasında %64 düzeyine çıkmaktadır. 
Bize göre ekonomi eğitimi sağlık çalışanlarının ekonomik olaylara ve özelleştirme 
uygulamalarına bakışının değişmesinde önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Tablo 8. Özelleştirme yanlısı ifadelere katılım ortalaması
Grup Önce Sonra Fark
Dr.Grubu Genel Ortalamalar(70 Kişi- Prof.Dr.Uz.Dr.Doç.Dr.Diş Hekimi Dahil) 49 64 15

Kamuda Doktor Alt Grupları - İdari Görev

Başhekimler 12 Adet/ 11 İstanbul Devlet, EAH, Dal Hastaneleri ve 1 Tıp 
Merkezi Başhekimi

62 79 17

Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı Yöneticiler-Dr. 11 Kişi 45 62 17

Hastane İçi Doktor Yönetici Yardımcısı 12 Bşhkm. Yrd. 1 Kalite Sorumlusu 13 
Kişi

50 68 18

İdari Görev Belirtmeyen Doktorlar(Uzmanlar Dahil-34 Kişi) 46 58 12

Kamuda Doktor Alt Grupları - Hizmet Yılı

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 1-10 Yıl Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 18 Kişi)

46 59 13

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 11-16 Yıl Olan Doktorlar(Görev Ayrımı 
Olmaksızın 15 Kişi)

52 68 16

Hizmet ya da Meslekteki Tecrübe Yılı 16 Yıldan Fazla Olan Doktorlar(Görev 
Ayrımı Olmaksızın 15 Kişi)

42 61 19

“Kamuda doktor alt grupları”  ayrımımızda özelleştirme yanlısı ifadelere en düşük 
katılım “İdari Görevi Olmayan Doktorlar” ve “Sağlık Bürokrasisi Hastane Dışı 
Yöneticiler” gruplarında olmuştur. En fazla katılım ise %62 ile Başhekimler grubunda 
olmuştur. Eğitim sonrasında %18’lik değişimle, eğitim yine en çok Başhekim 
Yardımcılarının görüşlerini etkilemiştir.

Hizmet yılı bazında doktor alt gruplarında eğitim öncesi için özelleştirme yanlısı 
ifadelerin en fazla destekçisi hizmet yılı 10-16 yıl grubu olmuştur. 16 yıldan fazla 
hizmeti olan doktorlar grubu eğitim sonrasında görüşlerini yine büyük oranda 
değiştirmiş ve katılım ortalamasını %61’e çıkarmıştır. Bu grup yine eğitimden en 
fazla etkilenen grup olmuştur.

Özelleştirme yanlısı görüşler için hesaplanan grup ortalamalarından şöyle bir 
çıkarım yapmamızın da mümkün olduğunu düşünüyoruz. İdari görevi olan personel 
idari görevi olmayan personele göre özelleştirme yanlısı görüşlere daha fazla 
katılmaktadır. Hiyerarşi sırlamasında üst kademe idari unvanlı daha alt kademe idari 
unvanlı çalışanlara göre özelleştirme yanlısı ifadelere daha fazla katılmaktadır.
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Katılımı ölçülen ifadelerin bir kısmında, görülen hizmetlerde verimlilik olgusu 
üzerinde durulmuştur. Çalışanlar eğitim sonrasında ekonomik olaylara ve 
özelleştirme uygulamalarına bakarken verim ilkesini de göz önünde tutmaktadır. 
Bu durum özelleştirme olsun veya olmasın çalışanların, kurumlarının ve kendilerinin 
verimliliğini ölçüp değerlendirebilir hale gelmesi açısından önemlidir.

5. KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

Araştırmada kullanılan anket formu ve sorular bizzat yazar tarafından oluşturulmuştur. 
Katılımcıların bilgileri ve verdikleri cevaplar önce bilgisayar programına aktarılmış, 
analize uygun gruplamalar yapılmıştır. Çalışmada kullanılacak tablo sütunları 
oluşturulmuş, biçimlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Diğer gruplamalar ve anketlere 
ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Araştırma süreci 2008 yılı mart ayından 
itibaren http://www.ferhatsayim.net/Ekonomi%20Egitiminin%20Etkisi.htm 
adresinden duyurulmaktadır.

Verilen ekonomi eğitiminde ağırlıklı olarak iktisada giriş derslerinin müfredatı 
uygulanmış, sağlık ekonomisine ilişkin özellikli konular bu müfredata entegre 
edilmiştir. İlerleyen haftalarda makro iktisadi konular dahil edilmiştir. Verilen eğitimde 
ve hazırlanan slâytlarda aşağıdaki kaynaklar başlıca olmak üzere, birçok ekonomi 
kitabı ve makale kaynak olarak kullanılmıştır.

AKTAN, Coşkun Can, IŞIK Abdulkadir, “Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü”, 
http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/devlet-rolu.
pdf
BEGG, David, Economics, 8th edition, Berkshire, Mc Graw Hill Education, 2005 
(Ağırlıklı olarak ekonomi literatürünün aktarılmasında faydalanılmıştır.)
MUTLU Ayşegül, IŞIK Abdulkadir; Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, 2. Baskı, 
Bursa, Ekin Yayınları, 2005(Ders Kitabı Olarak Kullanılmıştır)
YILDIRIM H.Hüseyin, “Piyasa, Sağlık Bakımı ve Piyasa Başarısızlıkları”Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı:1, http://www.absaglik.com/hhy_piyasa.pdf
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SAĞLIK BAKIMI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR 
KARŞILAŞTIRMA ARACI ÖNERİSİ VE TÜRKİYE SAĞLIK BAKIM 

SİSTEMİNE UYGULANMASI

Oya Deniz Koçgil31, Timur Beyan32, Nazife Baykal33

Özet

Sağlık bakımı alanında performans ölçütlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde 
kabul görmüş genelgeçer bir model bulunmamaktadır. Her ülke kendi sağlık sunum 
sistemlerinin farklı kısımlarını farklı amaçlarla izlemektedir. Ayrıca, birbirinden oldukça 
ayrımlaşmış sağlık sunumu sistemlerinde uygulanan performans ölçüm çalışmalarını 
karşılaştırmayı sağlayan teorik bir çerçeve de bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
farklı bireysel ve kurumsal performans modellerini karşılaştırmak için özgün bir teorik 
çerçeve önermektir. Araştırma kapsamında sağlık bakım sistemlerinde performans 
ölçümü alanında 2000 yılı ve sonrasında yayımlanan 229 makale incelenmiştir. 
Seçilen makaleler, çalışmaların veri kaynağı, kesintisiz sağlık bakımı zincirindeki 
konumu, sağlık sisteminde hedef aldığı organizasyonel düzey , uygulandığı bakım 
durumları ve hastalıklar, sağlık sunumcusunda ölçümün odaklandığı katman, 
hedeflenen iyileştirmeler, ölçülen göstergeler ve göstergelerinin türleri açısından 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, performans ölçümü çalışmaları, uygulandıkları sağlık bakım 
sunumu sisteminin nitelikleri ve paydaşları açısından da ele alınmıştır. Çalışmanın 
sonucunda, farklı performans ölçüm yöntemlerini dünyadaki benzer örneklerle 
karşılaştırma imkanı sağlayan çok boyutlu bir araç geliştirilmiştir. Bu araç Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen performans ölçüm çalışmalarına uygulanmış ve 
dünya örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, dünyadaki çalışmaları yakalayan 
boyutları tespit edilmiş ve dünyadaki örneklere referansla geliştirilebilecek yeni 
boyutlar önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans Ölçümü, Sağlık Bakımı, Karşılaştırma Aracı

Abstract

The global health care domain is currently lacking accepted performance 
measurement models in both measurement indicators and assessment methods. 
Many countries monitor different aspects of national health care delivery systems 
for dissimilar purposes. Moreover, there is no accepted framework to compare the 
studies, as applied, in various delivery systems. The purpose of this study is to 
propose an original theoretical framework to compare individual and institutional 
performance measurement models. This study reviews 229 health care performance 
articles published after 2000. The articles are classified with respect to the article 

31 ODTU Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı, oyadeniz@metu.edu.tr
32 Bilişim Sistemleri Uzmanı, tbeyan@yahoo.com
33 ODTU Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı, baykal@metu.edu.tr
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data source; position in the continuum of care; organizational entities; health care 
conditions and disease types; measured entity; target improvements; indicators 
and indicator types. The articles are also classified by health care delivery system 
characteristics and stakeholders involved. As a result of this study, a multi-
dimensional tool has been developed that compares the diverse performance 
measurement methods. In this study, the tool has been applied to the Turkish 
performance measurement model and world examples. Equivalent dimensions and 
potential development opportunities have been stated.

Key Words: Performance Measurement, Health Care, Comparison Tool

1. GİRİŞ

Sağlık bakım sistemlerinde, maliyeti kontrol etmeyi ve bakım kalitesini artırmayı 
hedefleyen performans ölçüm çalışmaları, 1990’lı yılların ikinci yarısında ivme 
kazanmaya başlamıştır. Önceleri ABD’de geliştirilen performans ölçüm sistemleri, 
daha sonra Kanada, Avrupa, Avustralya ve çeşitli Asya ülkelerinde uygulanmış, çeşitli 
uluslararası kuruluş ve girişimler tarafından, sağlık bakım sistemlerinde kalite ve 
performans ölçümlerine ilişkin kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu noktada, 
performans ölçümüne ilişkin çalışma yapan ülkelerden elde edilen sonuçların, sağlık 
bakım sistemi, dokümantasyon ve raporlama yöntemleri farklı olan diğer ülkelerin 
çalışmalarıyla ne şekilde karşılaştırılabileceği hususu kritik önem taşımaktadır 
(Kazandjian ve Lied, 2002:10; Pandey ve Cursio, 2006: 224).

Halen, sağlık bakım sistemlerinde bireysel ve kurumsal performans ölçümü 
amacıyla, yapılan akademik çalışmaları, farklı düzey, boyut ve perspektiflerden 
birbirleri ile karşılaştırarak, benzer çalışmalardan sonuçlar çıkarılmasını mümkün 
kılacak bir çerçeve geliştirilmemiştir. Bu çerçevenin geliştirilebilmesi için, performans 
ölçümünden sağlık bakım sisteminin paydaşlarına kadar, sürecin tüm unsurlarını 
içerecek kapsamlı ve çok boyutlu bir inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

1.1. Sağlık Bakım Sisteminde Performans Ölçümü

Sağlık bakım sisteminde performans kavramı, sistemin işlevlerinin, çok boyutlu, 
tanımlanabilir ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda iyileştirilmesini kapsamaktadır 
(Arah vd, 2006:8). Bunun için, karar vericilerin, sistemlerin istenen sonuçlara erişmeye 
katkısını ölçebilmesi, daha iyi kazanımları sağlamaya etkili etmenleri belirlemesi ve 
daha iyi sonuçlar elde etmeye yönelik politikalar geliştirmesi gerekmektedir (Evans 
vd, 2001: 439).

1.1.1. Performans Ölçümünde Hedeflenen Boyutlar

Performans ölçümü ile iyileştirilmesi hedeflenen boyutlarla ilgili olarak, OECD’nin 
“The Health Care Quality Indicator” (HCQI) projesinde geliştirilen çerçeve çalışması 
temel olarak alınabilir. Bu proje kapsamında, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya 
gibi çeşitli ülkeler, WHO ve OECD gibi uluslararası örgütler ve European Community 
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Health Indicators (ECHI) Project ve The Commonwealth Fund’s International 
Health Indicators Project gibi uluslararası projelerde kullanılan performans boyutları 
incelenerek raporlanmıştır. Farklı ülke, kurum ve projeler tarafından ortak olarak 
kullanılan performans hedef boyutları arasında kabul edilebilirlik (acceptability), 
erişebilirlik (accessibility), uygunluk (appropriateness), bakım ortamı (care 
environment and amenities), süreklilik (continuity), yeterlilik ve yapabilirlik 
(competence or capability), etkililik (effectiveness), sağlığın iyileştirilmesi ve klinik 
odaklılık (ımproving health or clinical focus), gider ve maliyet (expenditure or cost), 
verimlilik (efficiency), eşitlik (equity), yönetişim (governance), hasta merkezlilik 
yada duyarlılık (patient centeredness or patient focus or responsiveness), güvenlik 
(safety), sürdürülebilirlik (sustainability), zamanındalık (timeliness) sayılabilir (Arah 
vd, 2006: 8-9; Kelley ve Hurst, 2006: 12-14).

1.1.2. Performans Ölçüm Aracı Geliştirme

Performans ölçüm araçları, sürekli geliştirme, uygulama ve gereksinimlere göre 
güncellemeyi içeren dinamik bir oluşum sürecine sahiptir. Bir performans ölçüm 
aracının yaşam döngüsü, planlanlama, geliştirme, test, değerlendirme, uygulama, 
tekrar değerlendirme, gerekirse geliştirme aşamasına geri dönülerek genişletme 
ve güncelleme, uygulama sonrası gereksinimlere göre düzenleme ve işlevselliğini 
yitiren ölçütlerin yerine yenilerini koymayı içermektedir (Kazandjian ve Lied, 1999: 
14). Geliştirme/ genişletme, ölçüm ve değerlendirme süreçleri arasındaki ilişki kısaca 
Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Performans ölçüm araçları geliştirme-uygulama-genişletme 
döngüsü

Performans ölçümü alanında dünyada, yaygın olarak kabul görmüş genel bir 
model bulunmamaktadır. Her ülke, sistem ve paydaş kendi sağlık bakım sisteminin 
gereksinimlerine göre farklı modeller geliştirip uygulayabilmektedir (Jones, 
2006:327).

1.1.3. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, belirlenmiş süreç ve çıktılara göre sağlık bakım sisteminin 
performansının belirlenmesini sağlayan kantitatif ölçütlerdir (Koss vd, 2002: 83). 
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Donabedian’a göre, göstergeler yapı, süreç ve sonuç göstergeleri olarak üç kısımda 
sınıflanmaktadır. Yapı göstergeleri sağlık hizmetinin üretimi sırasında kullanılan araç 
ve kaynaklara karşılık gelir. Bu kapsamda personelin nitelik, nicelik ve dağılımı, 
malzeme ve tesislerin coğrafi dağılımı ve hizmet sunumunun düzenlenmesine yönelik 
programlar yer almaktadır. Süreç göstergeleri  hizmet sunumcuları ve hizmeti alanlar 
arasındaki etkileşimin teknik ve iletişimsel özelliklerini, sonuç göstergeleri sağlık 
bakım süreçlerinin sonunda elde edilen fayda ve zararları kapsamaktadır. Hizmeti 
alanın sağlık durumundaki değişim, aldığı hizmetten memnuniyeti, sağlığa ilişkin elde 
ettiği bilgi ve sağlıkla ilgili konulardaki davranış değişiklikleri sonuç göstergelerinde 
ele alınmaktadır (Chen vd, 2007: 345).

1.1.4. Performans Ölçümünde Veri Kaynak ve Tipleri

Performans ölçüm sistemlerinin temelleri, yapı ve mimarisi, performans ölçümünde 
kullanılan üç çeşit  veri kategorisi ile doğrudan ilişkilidir. Bunlar tıbbi veriler, idari veriler 
ve hastadan elde edilen veriler olarak sıralanabilir. Tıbbi veriler kapsamında tıbbi 
kayıtlardan yada diğer ilişkili veri kaynaklarından elde edilen veriler bulunmaktadır. 
İdari veriler özellikle faturalamada kullanılan bilgilerden elde edilmektedir. Hastaya 
dayalı veriler ise doğrudan hastadan anket ve görüşmeler ile elde edilen, hasta 
tatmini yada sağlık durumuna ilişkin verilerdir (Kazandjian ve Lied, 2002: 97-100). 
Bu veriler doğrudan üretildiği yada çeşitli gerekçelerle aktarıldığı kaynaklardan 
elde edilebileceği gibi, sağlık teşkillerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak, çeşitli 
maksatlarla yapılan raporlamalardan (doktor raporları, JCAHO raporları, medicare 
raporları gibi) yada sağlık teşkillerinde gerçekleştirilen işlemlerin istatistiksel ve takip 
maksatlı olarak toplandığı sistemlerden (olgu kayıt sistemleri, veri ambarları gibi) 
elde edilebilmektedir (Perrin vd., 1999: 84-91).

1.2. Sağlık Bakım Sistemi ve Paydaşlar

Sağlık bakım sistemlerindeki paydaşların birbirinden farklı ve bazen çatışan hedefleri 
bulunabildiğinden, bir performans ölçümü, çatışan amaçları olan çeşitli paydaşların 
karmaşık etkileşim sürecinin kısmi bir resmini sağlayabilmektedir (Jones, 2006: 
327-332). Sağlık bakım sistemi, hasta ve hekimlerle, ödeme kurumları ve sağlık 
hizmeti sağlayıcıları arasında ve düzenleyici (kural koyucu) unsurlarla uygulayıcılar 
arasında bulunan iç içe ilişkilerle doludur ve paydaşlar arasındaki bu yapılanma 
ve etkileşimlerin farklılığı, farklı sağlık bakım sistemlerinin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Culyer, 2005: 150; Jones, 2006: 317). Şekil 2’de sağlık bakım sisteminde 
paydaşların ilişkisi gösterilmektedir (Albrecht vd., 2000: 494).
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Şekil 2. Sağlık bakım sisteminde paydaşlar

Her sağlık bakım sisteminde, sağlık hizmet sağlayıcı kurumların iç işleyişi, hastaların 
bu kurumlardan yararlanma şekli, kurumların birbirleriyle ilişkileri, bu kurumlarda 
uygulanacak politika, program ve uygulamalar, sağlık hizmet sağlayıcı kurumlarla 
geri ödeme kurumlarının yada geri ödeme kurumları ile bireylerin ilişkileri farklı 
olabilmektedir (Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 123).

1.2.1. Hizmet Alan- Hizmet Sağlayan İlişkisi

Sağlık bakım sisteminde çeşitli kişi ve tesisler, farklı görev ve yetkilere sahip oldukları 
birincil, ikincil ve üçüncül basamaklardaki sağlık hizmet sağlayıcılara atanmıştır. 
İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (British National Health Service, NHS) ve ABD’nin bazı 
geniş bütünleşik sunum sistemlerinde hasta akışı düzenli olarak birincil basamaktan 
üçüncül basamağa doğru (Dawson modeli) gerçekleşmektedir. Genel olarak ABD 
sağlık sisteminde ise hastalar basamaklar arasında serbestçe dolaşabilmektedir 
(serbest akış modeli). Sağlık hizmet sağlayıcıların organizasyonu her iki modele 
ait unsurların beraberce bulunduğu karma modellerden de oluşabilmektedir 
(Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 44).

Sağlık hizmet sağlayıcıları ülkeden ülkeye değişen içerik ve nitelikte olabilmektedir. 
Sağlık bakım endüstrileri ile ilgili olarak ülkelere özel planlama mekanizmalarının 
tanımlanmasında çeşitli sınıflamalar da (ICHA-health provider gibi) kullanılabilmektedir 
(OECD; 2000: 54).

Sağlık hizmet sağlayıcısı, sağlık bakım sistemi ile ilişkisinden kaynaklanan uygulama 
ve kurallar çerçevesinde, organizasyonel yapısı ile bakım hizmeti üretir ve bireylere 
sunar. Sağlık hizmet sağlayıcısının organizasyonel yapısı, hizmet verilen kişilerin 
sağlık durumundaki değişikliklerle yakından ilişkilidir. Bu yapının unsurları, personel, 
teknoloji (hizmet verilen kitlenin tanı ve tedavisine yönelik malzeme, ilaç, alt yapı 
ve kolaylık tesisleri vs.) ve süreçlerdir. Süreç kavramı içerisinde, kalite güvence 
programları, toplam kalite yönetimi programları, klinik uygulama kılavuzları gibi, 
verilen hizmetin nasıl organize edildiğine yönelik programlı çalışmalar da yer 
almaktadır (Şekil 3) (Oleske, 2002: 18-19).
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Şekil 3. Sağlık kurumunun iç organizasyonu

Sağlık bakım sisteminde, farklı hastalık ve olgular için farklı düzeylerde bakım 
verecek sağlık hizmet sağlayıcılarının bütünleşik olarak organizasyonu, kesintisiz 
sağlık bakımı (continuum of care) olarak tanımlanmaktadır. Kesintisiz sağlık bakım 
yelpazesi koruyucu sağlık hizmetlerinden uzun süreli bakıma kadar farklı bakım 
türlerinin entegrasyonu olarak kavramsallaştırmıştır (Şekil 4) (Aday vd., 2004: 7).

Şekil 4. Kesintisiz sağlık bakımı

Olgu nitelikleri açısından, sistemin performansını ölçerken en yaygın kullanılan 
ayrım akut, kronik, acil ve evde bakım ayrımıdır. Ancak sağlık bakım süreçleri gelişip 
uzmanlaştıkça, bunların dışında subakut, konvalesan, meskende bakım ve yardımlı 
yaşam gibi yeni bakım türleri ortaya çıkmakta ve bu farklılaşan türler için farklı 
performans programları ve ayrımlaşmış politikalar uygulanmaktadır (Penney ve 
Henry, 2008: 31).

Son yıllarda, kesintisiz sağlık bakımı sürecinin bütününde, bilinen en iyi bakım 
uygulamalarının, en az çeşitlilik gösterecek şekilde uygulanmasını hedefleyen 
hastalık yönetimi (disease management) temel çalışma alanlarından birisi haline 
gelmiştir (Bernard, 2000: 23). ABD’de hastalık yönetimi alanındaki çalışmalar 
bulaşıcı hastalık yönetiminden kronik hastalık yönetimine kaymış, kronik hastalıkları 
daha iyi yönetebilmek için, bakım süreci ve sonuçlarına yönelik performans 
ölçütleri geliştirilmiştir (Akıncı vd., 2004: 285). Bu kapsamda, Disease Management 
Association of America (DMAA)’nın, American Healthways ve Improving Chronic 
Illness Care, JCAHO’nun Disease-Specific Care (DSC) sertifikasyon programları 
bulunmaktadır (Mowll, 2003:547). Ayrıca iskemik kalp hastalıkları, astım, diabet ve 
kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) yönelik hastalık yönetimi programları 
da bulunmaktadır (Zajac, 2004: 212).
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1.2.2. Ödeme Sistemleri

Klinik belirsizlik ortamında, bireylerin aldığı bakımın nitelik ve niceliği finansal 
etmenlerden etkilenmektedir ve finansmandan tamamen bağımsız karar verme 
iddiası gerçeklerle uyuşmamaktadır (Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 123). Bu 
kapsamda, sağlık bakım sistemlerinde, ödeme ile ilgili özellikler de performans 
ölçüm ve değerlendirmelerini etkilemektedir.

Ülkelere göre sağlık hizmet satın alıcısı kurumlar, bireyler, işverenler ya da hükümettir 
(Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 18). Farklı sağlık bakım sistemlerinde, 
düzenleyici, ödeme yapan ve hizmet sağlayan kurum fonksiyonları aynı paydaşlarda 
birleştirilebilmekte yada daha da ayrışabilmektedir. Hizmeti satın alan kurumlar 
(purchaser) ile sigorta şirketleri (insurer) ayrı ayrı yapılar halinde ise, hizmeti satın 
alan kurumlar, sigorta şirketlerine ve sigorta şirketleri de hizmet sağlayıcılara ödeme 
yaparlar (Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 193). ABD’deki medicare ve medicaid 
ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bazı durumlarda ise sigortacılık ile 
hizmeti satın alma işlevi aynı kurum üzerinde birleşir ve bu durumda paydaş ödeme 
kurumu (payer) olarak anılır.

Sağlık bakım sisteminde, ödeme yöntemleri, en basit işlemden en karmaşık işlemlere 
kadar belirli bir süreklilikte devam etmekte ve en basitten (verilen bir hizmet için 
hizmet başı ödeme) en karmaşığa (verilen pek çok hizmet için bir ödeme) kadar 
çeşitlilikler göstermektedir (Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 32).

Ayrıca, kaliteyi artırabilmek maksadıyla, son yıllarda tüm dünyada, raporlamaya 
dayalı ödeme (pay for reporting) ve performansa dayalı ödeme (pay for performance) 
programları ön plana çıkmaya başlamıştır. Raporlamaya dayalı ödemede, hekim 
ve hastaneler talep edilen konularda raporlama yaptıklarında, performansa dayalı 
ödemede ise hekim ve hastaneler belirlenen bazı ölçümlerin üzerine çıktıklarında 
ya da bu ölçümlerde zaman içinde iyileşme sağlandığında ek ücretlendirme 
yapılmaktadır (Bodenheimer ve Grumbach, 2009: 122-124).

1.3. Türkiye’de Sağlık Bakım Sistemi Performans Ölçümü Çalışmaları

Ülkemize özgü bir model olarak geliştirilen performansa dayalı ek ödeme uygulaması, 
bireysel performansı ölçerek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, başarı seviyesinin 
artırılması, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi amacıyla, 2003 
yılında 10 ilde pilot olarak uygulanmış, burada elde edilen sonuçlar ışığında 
gerekli düzenlemeler yapılarak, 2004 yılı başından itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı 
tüm sağlık kuruluşlarında uygulamaya konmuştur. 2005 yılının ikinci yarısında 
bireysel performansla entegre olacak şekilde, kurumsal performansın ölçülmesi 
uygulamaları başlatılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2008: 9-10). Kurumsal performans 
ölçümü kapsamında, muayeneye erişim, hastane alt yapısının ve bazı süreçlerinin 
denetimi, hasta memnuniyetinin ölçümü, kurum verimliliğinin değerlendirilmesi ve 
kurumsal hedef ölçümü ile hastane kalite kriterleri değerlendirilmektedir (Aydın ve 
Demir, 2007: 46-49).
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1.4. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, sağlık bakım sisteminde bireysel ve kurumsal performans 
ölçümü amacıyla,yapılan akademik çalışmaların incelenmesi için özgün bir teorik 
çerçeve önermek ve bu çerçeve aracılığıyla Türkiye’deki performans ölçümü 
çalışmalarını dünyadaki akademik alanda yapılan çalışmalarla karşılaştırmaktır.

2. YÖNTEM

Sağlık bakım sisteminde performans ölçümüne ilişkin dünya genelinde yapılan 
akademik çalışmaları incelemek maksadıyla, en kapsamlı akademik arama motoru 
olan ve tıbbi veri tabanı Medline’ın tamamını da içeren Scopus’ta “performance 
measurement” ve “health care” veya “healthcare” anahtar kelimeleri ile tarama 
yapılmıştır. Tarama sonucunda, elde edilen dokümanlar, çeşitlerine göre 
sınıflandırılarak, yapılacak çalışmanın yapısına uygunluğu nedeniyle, makale 
tarzı dokümanlar seçilmiştir. Makaleler, basım yıllarına göre sıralanarak 2000 yılı 
ve sonrasında yapılan çalışmaların incelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu 
makalelerden bulunabilenler, içeriklerine göre ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Makaleler ön değerlendirmede, kapsam dışı (tamamen ayrı bir alana ait), sağlık 
sistemi politika ve programları ile ilgili olanlar, teorik düzeydeki çerçeve çalışmaları 
ve performans ölçümüne ait olanlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Ardından, 
performans ölçümü çalışmaları seçilerek, farklı performans ölçüm ve değerlendirme 
çalışmalarını dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırabilmek maksadıyla geliştirilen 
dört katmanlı bir çerçeveye göre (Tablo 1) incelenmiştir.
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Tablo 1. Makale değerlendirmede kullanılan çerçeve

Ülke adı
Çalışma yayım tarihi

Paydaş 
katmanı

HİZMET ALAN / HİZMET SAĞLAYAN KONULARI
   Sağlık bakım 
basamağı Birincil, ikincil, üçüncül basamak

   Sağlık hizmet 
sağlayıcı Hastane, aile hekimi, klinik vs.

   Sağlık hizmet 
sağlayıcının  
ölçülen alt unsurları

Personel, malzeme, tesis ve alt yapı, programlı 
çalışmalar, verilen hizmetler

  Bakım sürekliliği

Tedavi edici, koruyucu sağlık bakımı 

Akut, kronik bakım

Ayaktan, yatan hasta sağlık bakımı
   Hastalık Hastalığın tanısı
GERİ ÖDEME KONULARI

   Ödeme kurumu
Ödeme yapan kurum  

(Medicare, medicaid, hükümet gibi )
 Geri ödeme şekli Bakım yönetimi, servis başı ödeme
 Diğer finansal 
özellikler Performansa dayalı ödeme

Veri 
katmanı

Veri tipleri

İdari veriler (Nüfus bilgileri, muhasebe bilgileri, 
provizyon bilgileri)

Tıbbi veriler ( Tanısal kayıtlar- laboratuar, muayene 
kayıtları-, reçete verileri, taburcu bilgileri)

Hasta kaynaklı veriler (Sorgu formları, mülakatlar)

Veri kaynakları

Doğrudan veriler

Raporlamalar (Doktor raporları, JCAHO raporları, 
Medicare raporları)

Toplu veriler (Olgu kayıt sistemleri, Veri ambarları)

Gösterge 
katmanı

Tanım Tanımlı standart kümeler kullanılmışsa
Gösterge tipi Donabedian’a göre yapı, süreç, sonuç göstergeleri
Göstergeler Kullanılan göstergelerin açıklaması.

Hedef 
katmanı

Ölçülen hedef

Kabul edilebilirlik, erişebilirlik, uygunluk, bakım 
ortamı, süreklilik, yeterlilik ve yapabilirlik, 
etkililik, sağlığın iyileştirilmesi ve klinik odaklılık, 
gider ve maliyet, verimlilik, eşitlik, yönetişim, 
hasta merkezlilik yada duyarlılık,  güvenlik, 
sürdürülebilirlik, zamanındalık 

Ölçen paydaş Hizmet alan, hizmet sağlayan, ödeme kurumu, 
kural koyucu

Çalışma çeşidi Performans ölçüm sistemi geliştirme ve genişletme, 
değerlendirme, ölçüm
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Ardından Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire 
Başkanlığı’nın çalışmalarından, performansa göre ek ödeme uygulaması Ek Ödeme 
Yönetmeliği, Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Ek Ödeme Yönetmeliği, Toplum 
Sağlığı Merkezleri Performans Değerlendirme Kılavuzu, Girişimsel İşlemler Listesi, 
Laboratuvar Performans Kriterleri Uygulama Kılavuzu ve ilgili genelge, Verem Savaş 
Dispanserleri için Performans Değerlendirme Kılavuzu kullanılarak, kurumsal kaliteyi 
geliştirme ve performans değerlendirme uygulamaları Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi ve ekleri kullanılarak, Tablo 1’deki çerçeve ile incelenmiş, sağlık bakım 
basamağı, sağlık hizmet sağlayıcı, sağlık hizmet sağlayıcının ölçülen alt unsurları, 
gösterge tipi ve ölçülen hedef açısından sınıflandırılarak, dünyadaki diğer akademik 
çalışmalarla karşılaştırması yapılmıştır.

Çalışma yönteminin, güçlendirilmesi gereken kısımları bulunduğu 
değerlendirilmektedir. Öncelikle, performans ölçümüne ilişkin makalelerin, belirtilen 
anahtar kelimelerle tespit edilememiş olma riski vardır. Ayrıca, 2000 yılı öncesindeki 
makalelerin incelenmemiş olması ve halihazırda üzerinde akademik yayın yapılmayan 
uygulamaların mevcut oluşu yöntemin zayıf yanları olarak kabul edilebilir. Yine 
bazı çalışmalar mükerrer, yada aynı birimin tamamlayıcı çalışmalarıdır. Mükerrer 
çalışmaların ayıklanması, birbirini bütünleyen çalışmaların ilgili birim ya da yazarlara 
göre tarihsel süreçleri ile beraber bütünleştirilmesi çalışmayı güçlendirecektir.

3. SONUÇLAR

3.1. Değerlendirilecek Çalışmaların Seçimi

Scopus’ta “performance measurement” ve “health care” anahtar kelimeleri ile 
yapılan tarama sonucu, 436 farklı dergide yayımlanan 815 çalışma belirlenmiştir.

Yayım tiplerine göre çalışmalar sınıflandırıldığında, 523’ünün makale, •	
45’inin konferans yayını, 28’inin başyazı, 7’sinin mektup, 18’inin not, birinin 
rapor, 168’inin derleme, 23’ünün kısa inceleme, 2’sinin tipi belirsiz çalışma 
olduğu,

523 adet makaleden, 1970’lerde 2, 1980’lerde 8, 1990-1994 arasında 21, •	
1995-1999 arasında 106, 2000’de 42, 2001’de 26, 2002’de 33, 2003’de 26, 
2004’de 31, 2005’de 42, 2006’da 47, 2007’de 74 ve 2008’de 65 adedinin 
yayımlandığı tespit edilmiştir.

2000 sonrası 386 makaleden 229 adedinin tam metni bulunarak bunlar üzerinde 
ön değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Ön değerlendirme sonucunda, performans 
ölçümü kapsamında olduğu tespit edilen 122 makale çalışma kapsamına alınmıştır.

3.2. Makalelerin Değerlendirme Sonuçları

Tablo 1’e göre yapılan değerlendirme sonucu, çok sayıda veriye ulaşılmıştır. Ancak 
yer kısıtlılığından dolayı bu verilerin tamamı bu makaleye alınmamış, yalnızca 
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Türkiye’deki çalışmaların değerlendirilmesinde kullanılabilecek seçilmiş verilere yer 
verilmiştir. Bu kapsamda, seçilen makalelere göre, sağlık bakım sistemi performansı 
çalışmalarında;

Ölçülen hedefler (hedef katmanı) Şekil 5’te•	

Ölçülen hedefler ile sağlık bakım sistemi ilişkisi (hedef katmanı-paydaş •	
katmanı) Tablo 2’de

Ölçülen hedefler ile sağlık hizmet sağlayıcı ölçülen alt unsurları ilişkisi (hedef •	
katmanı-paydaş katmanı) Şekil 6’da

Gösterge tipleri ile sağlık hizmet sağlayıcı ölçülen alt unsurları ilişkisi •	
(gösterge katmanı-paydaş katmanı) Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 5. Sağlık performansı ölçüm çalışmalarında kullanılan boyutlar ve 
sıklıkları
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Tablo 2. Sağlık hizmetinin basamaklarına ve hastanın ayaktan ya da 
yatılı olmasına göre sıklıkla ölçülen performans boyutları

Yatılı Hasta Bakımı Ayaktan Hasta Bakımı
Ölçülen Boyutlar (%) Ölçülen Boyutlar (%)

Birinci 
Basamak

Etkililik

Sağlığın İyileştirilmesi ve Klinik 
Odaklılık

Verimlilik

Hasta Merkezlilik ya da Duyarlılık

Erişebilirlik

%26

%23

%15

%13

%11

İkinci 
Basamak

Etkililik

Sağlığın İyileştirilmesi ve 
Klinik Odaklılık

Verimlilik

Kabul Edilebilirlik

Hasta Merkezlilik ya da 
Duyarlılık

%22

%21

%10

%9

%7

Etkililik

Sağlığın İyileştirilmesi ve Klinik 
Odaklılık

Verimlilik

Hasta Merkezlilik ya da Duyarlılık 

Bakım Ortamı

%21

%13

%13

%13

%8
Üçüncü 
Basamak

Etkililik

Hasta Merkezlilik ya da 
Duyarlılık 

Verimlilik

Gider ve Maliyet

Bakım Ortamı

%26

%18

%15

%11

%11

Hasta Merkezlilik ya da Duyarlılık 

Etkililik

Gider ve Maliyet

Bakım Ortamı

%31

%23

%23

%15
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Şekil 6. Organizasyonel ölçüm odaklarının performansın boyutlarına 
göre dağılımı
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Tablo 3. İncelenen performans ölçüm çalışmalarının ölçüm odakları ve 
gösterge tiplerine göre dağılımı

Bağlam Süreç İmkan 
Altyapı

Malzeme Personel Hizmet

Yapı 0 9 4 3 4 3
Süreç 3 50 3 3 3 8
Sonuç 2 10 5 4 5 4

Ek olarak, ölçülen hedefler ile hastalıklar arası ilişki  (hedef katmanı-paydaş katmanı) 
de değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 69 çalışmada hastalıklarla ilgili ölçümler 
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 69 çalışmanın 32 adedinde etkililik, 25 adedinde 
sağlığın iyileştirilmesi hedeflerinin ölçüldüğü tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda 
diabet, alerjik hastalıklar, ortopedik problemler, ilaç bağımlılığı, hipertansiyon, 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut solunum yolu enfeksiyonları, konjestif kalp 
yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları, pnömoni, kanser, tüberküloz, yağ aldırma 
(liposuction), depresyon, şizofreni, disk fıtığı ameliyatı gibi çeşitli durumlara ilişkin 
performans ölçüm araçları geliştirilip kullanıldığı görülmüştür.

3.3. Türkiye’deki Çalışmaların Değerlendirme Sonuçları

Türkiye’de performans ölçümleri, sağlık bakım basamağı, sağlık hizmet sağlayıcı, 
sağlık hizmet sağlayıcının ölçülen alt unsurları, gösterge tipi ve ölçülen hedef 
açısından sınıflandırılmıştır. Bireysel performans değerlendirme çalışmalarının analizi 
Tablo 4’te, kurumsal performans değerlendirme çalışmalarının analizi ise Tablo 
5’tedir.
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Tablo 4. Bireysel performans değerlendirme çalışmalarının analizi

Sağlık Hizmet 
Sağlayıcı 
Özellikleri

Ölçülen hedef Sağlık Hizmet Sağlayıcının 
Ölçülen Alt Unsurları

Gösterge 
Tipi

Birinci Basamak Erişebilirlik / Etkililik Kolaylık Tesisi ve Altyapı /

Personel / Hizmetler

Yapı

Süreç
İkinci Basamak Erişebilirlik / Yeterlilik 

ve Yapabilirlik 
Kolaylık Tesisi ve Altyapı / 
Personel

Yapı

Süreç
Üçüncü Basamak Erişebilirlik / Yeterlilik 

ve Yapabilirlik 
Kolaylık Tesisi ve Altyapı / 
Personel

Yapı

Süreç
Laboratuvar Bakım Ortamı / 

Verimlilik / Güvenlik / 
Zamanındalık

Kolaylık Tesisi ve Altyapı / 
Malzeme

Yapı

Süreç
Biyokimya ve 
Mikrobiyoloji 

Güvenlik Süreç / Kolaylık Tesisi ve 
Altyapı

Süreç

Verem Savaş 
Dispanserleri

Etkililik Süreç / Hizmetler Süreç

Toplum Sağlığı 
Merkezleri

Hizmetler Süreç

Tablo 5. Kurumsal performans değerlendirme çalışmalarının analizi

Sağlık Hizmet 
Sağlayıcı 
Özellikleri

Ölçülen hedef Sağlık Hizmet Sağlayıcının 
Ölçülen Alt Unsurları

Gösterge 
Tipi

Birinci Basamak Erişebilirlik / Bakım 
Ortamı / Yeterlilik ve 
Yapabilirlik / Etkililik  
/ Verimlilik  / Hasta 
Merkezlilik / Güvenlik

Süreç / Kolaylık Tesisi ve 
Altyapı / Malzeme  /

Hizmetler

Yapı

Süreç

İkinci ve Üçüncü 
Basamak

Erişebilirlik / Kabul 
Edilebilirlik  / Bakım 
Ortamı / Verimlilik 
/ Gider ve Maliyet / 
Sağlığın İyileştirilmesi ve 
Klinik Odaklılık / Hasta 
Merkezlilik / Güvenlik / 
Zamanındalık

Süreç / Kolaylık Tesisi ve 
Altyapı / Malzeme / Hizmetler

Yapı

Süreç

Entegre İlçe 
Hastaneleri

Bakım Ortamı  / Etkililik 
/ Güvenlik /

Erişebilirlik

Kolaylık Tesisi ve Altyapı /  
Süreç /Hizmetler

Yapı

Süreç

Aile Hekimliği 
Uygulanan 
Kuruluşlar

Erişebilirlik / Yeterlilik 
ve Yapabilirlik  / Bakım 
Ortamı / Etkililik / 
Verimlilik / Hasta 
Merkezlilik / Güvenlik

Süreç  / Kolaylık Tesisi ve 
Altyapı / Malzeme  /Hizmetler

Yapı

Süreç
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Entegre İlçe 
Hastaneleri 
(Aile Hekimliği 
Uygulanan 
İllerde)

Bakım Ortamı Kolaylık Tesisi ve Altyapı Yapı

Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezleri

Erişebilirlik / Kabul 
Edilebilirlik

Bakım Ortamı / Verimlilik 
/ Gider ve Maliyet / 
Hasta Merkezlilik / 
Güvenlik / Zamanındalık

Kolaylık Tesisi ve Altyapı / 
Malzeme / Hizmetler

Yapı

Süreç

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

İncelenen çalışmalarda, dünyada genel olarak, üzerinde en fazla çalışma yapılan 
performans boyutlarının etkililik, sağlığın iyileştirilmesi ve klinik odaklılık, hasta 
merkezlilik ve verimlilik olduğu görülmüştür. Farklı sağlık bakım düzeyleri açısından 
değerlendirildiğinde, tüm düzeylerde etkililik, sağlığın iyileştirilmesi, verimlilik ve 
hasta merkezlilik boyutlarına ilişkin yoğun çalışmalar olduğu, ek olarak, birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik boyutunun, ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık hizmetlerinde bakım ortamı boyutunun ölçüldüğü görülmektedir.

Sağlık hizmet sağlayıcının alt unsurları açısından ölçülen performans hedefleri 
ele alındığında, etkililik, sağlığın iyileştirilmesi ve klinik odaklılık boyutları için 
süreçlerin, hasta merkezlilik boyutu için süreç ve hizmetlerin, erişilebilirlik boyutu 
için hizmetlerin, bakım ortamı ve verimlilik için genel olarak tüm alt unsurların 
ölçümlendiği tespit edilmiştir. Organizasyonun alt unsurları açısından bakıldığında 
ise, personel ölçümlerinin bakım ortamı boyutunda,  malzeme bileşeninin verimlilik 
ile gider ve maliyet boyutlarında,  kolaylık tesisleri ve altyapının verimlilik ve bakım 
ortamı boyutlarında, tıbbi süreçleri iyileştirmeye yönelik programlı çalışmaların, 
performansın yeterlilik ve yapabilirlik, etkililik, sağlığın iyileştirilmesi, güvenlik ve 
zamanındalık boyutlarında, hizmet üretme koşullarını belirleyen politika, program 
ve ödeme birimleri (sağlık planları) ile ilgili konuların erişilebilirlik, zamanındalık ve 
uygunluk boyutlarında, hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerin süreklilik, 
erişilebilirlik ve uygunluk boyutlarında performans ölçümlerine ilişkin çalışmalarda 
kullanıldığı tespit edilmiştir.

Gösterge tipleri ile sağlık hizmet sağlayıcının ölçülen alt unsurları ilişkisi incelendiğinde,  
sağlık hizmet sağlayısının  süreçlerinin ve verdiği hizmetlerin performansını ölçen 
göstergelerin ağırlıklı olarak süreç göstergeleri olduğu belirlenmiştir. Bunun 
dışında sağlık hizmet sağlayıcının kolaylık tesisi ve altyapısı, malzeme ve personel 
performansını ölçen çalışmalarda her üç tip gösterge de kullanılmıştır. Elde edilmesi 
zor olan sonuç göstergeleri, incelenen çalışmalarda diğer göstergeler ile aynı 
oranda kullanılmıştır. Sağlık hizmet sağlayıcısını etkileyen politika ve uygulamaların 
performans ölçümlerinde yalnız süreç ve sonuç gösterge tipleri kullanılmıştır.
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İncelenen çalışmalarda, sağlık bakım sistemlerinin etkililik ve sağlığın iyileştirilmesi 
boyutlarının ölçümünün hastalık bazında yapıldığı tespit edilmiştir.

Türkiye’de, bireysel performans değerlendirme çalışmalarında birinci, ikinci ve 
üçüncü basamakta temel hedef erişilebilirlik olmuştur. Kullanılan göstergeler sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının sahip oldukları personel, kolaylık tesisi ve altyapı öğelerini 
ölçmektedir. Kullanılan göstergeler ise Donabedian sınıflandırmasına göre yapı ve 
süreç tipindedir.

Kurumsal performans alanında ölçülen boyutlar çeşitlenmiştir. Tüm basamaklar için 
ağırlıklı olarak bakım ortamını ölçen göstergeler geliştirilmiş, memnuniyet anketleri 
ile hasta merkezlilik boyuta da değerlendirme çalışmalarına eklenmiştir. Ölçüm 
odağı olarak personel, kolaylık tesisi ve altyapı öğelerine kısmen malzeme ve süreç 
ile ilgili göstergeler de eklenmiştir. Donabedian sınıflandırmasına göre ise kullanılan 
göstergeler yapı ve süreç tipi ile sınırlı kalmıştır.

Türkiye uygulaması inceleme kapsamındaki akademik çalışmalara göre 
karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir:

Türkiye’deki bireysel performans uygulamaları ağırlıklı olarak erişilebilirlik •	
boyutunu ölçmektedir. Akademik çalışmalarda erişebilirlik hedefi genellikle 
birinci basamak hizmetlerinde bir hedef olmakta, uzmanlaşmış sağlık 
hizmetlerinde etkililik, sağlığın iyileştirmesi, verimlilik, hasta merkezlilik ve 
duyarlılık hedefleri ön plana çıkmaktadır.

Kurumsal performans uygulamasında ikinci basamak hizmetlerinin •	
değerlendirilmesinde etkililik boyutu ele alınmamış, sağlığın iyileştirilmesi 
alanındaki göstergeler ise çok sınırlı kalmıştır. Oysa etkililik ve sağlığın 
iyileştirilmesi hedefleri dünyada ikinci ve üçüncü basamakta hem ayaktan hem 
de yatılı hasta bakımında en önemli hedefler olarak ortaya çıkmaktadır.

Performans ölçümünde kullanılan gösterge tipleri incelendiğinde, Türkiye •	
uygulamasının yapı ve süreç göstergelerinin kullanımı ile sınırlı olduğunu 
görülmektedir. Ancak akademik çalışmalarda süreç tabanlı sonuca yönelik 
göstergeler (outcome linked process indicators) ve sonuç göstergeleri 
(outcome indicators) kullanılmaktadır.

Türkiye sisteminde performans çalışmalarında ağırlıklı olarak kolaylık tesisleri •	
ve altyapı ile personel bileşenleri ölçülmektedir. Akademik çalışmalarda ise 
ağırlıklı olarak süreçler ölçülmektedir.

Dünyada hastalık yönetimi önem kazanmış, hastalık bazında göstergeler •	
geliştirilmiştir. Özellikle kronik hastalıklar, hem yaygınlıkları hem de yüksek 
maliyetleri nedeni ile önem kazanmıştır. Türkiye de bu alanda verem savaş 
birimleri dışında bir çalışma tespit edilememiştir.
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GELECEK ÇALIŞMALARI

Bu makale ODTÜ Tıp Bilişimi Anabilim Dalında, doktora tezi düzeyinde gerçekleştirilen 
bir çalışmanın ön inceleme sonuçlarıdır. Söz konusu doktora çalışmasının amacı, 
sağlık bakım sistemlerinde performans ölçümüne yönelik makalelerin incelenmesi 
maksadıyla, çok katmanlı bir çerçeve oluşturulması ve buna dayanan bir sorgulama 
aracı geliştirerek, uygun göstergelerin seçiminde çalışanlara ve uygulayacılara 
kolaylık sağlayabilmektir. Bu çalışmada müteakip olarak, konuya ilişkin diğer 
makaleler de incelenerek sonuçları mevcut çalışmaya ilave edilecek, yöntemle ilgili 
zafiyetleri ortadan kaldıracak şekilde ilave düzenlemeler gerçekleştirilecek (yazar 
ya da ilgili birimler üzerinden yapılan çalışmaların ilişkilendirilmesi), belirlenen 
çerçeve üzerinden gerekli parametreler de kullanılarak araştırıcıların bu konuda 
yararlanabilecekleri web tabanlı bir sorgulama aracı ortaya konulacaktır.
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GELECEĞİN HASTANELERİNDE VE HEMŞİRELİK 
HİZMETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ

Bilge Topuksak34, Prof. Dr. Gülümser Kublay35

Özet

Sağlık hizmetlerinden beklenen kalite kapsamında sağlıkta yetişmiş insan gücü 
çok önemli bir yere sahiptir. Gerek bireysel, gerekse örgütsel etkinliği ve verimliliği 
arttırma amacını güden, her kesim tarafından kabul edilen ve destek verilen bir 
performans yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi çok önemlidir. Performans, 
örgütlerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve çalışanın çalışma davranışının 
bir sonucudur. Hemşirelerin hastane içerisindeki görevleri ve yetkileri dikkate 
alındığında küresel boyutta hastane yönetim ve hasta tedavi hizmetlerinde 
hemşirelerin performansı son yıllarda çok daha fazla önem kazanmaktadır. 
Hastanelerdeki klinik bakım kalitesinin önemli ve belirleyici ölçütlerden biri yatak 
başına düşen hemşire sayısıdır. Türkiye’de yatak başına 0,5 hemşire düşmekte iken, 
bu oran Tayvan’da 0.62, (9), Japonya’da 7,9 dur. Bu ülkelerle karşılaştırıldığı zaman 
ülkemizde görev yapan hemşirelerin ne derece az sayıda olduğu görülebilmektedir. 
Bu oran, hastaların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, istenen kalitede bir sağlık 
hizmeti verilebilmesi etkinliklerinin tartışılması gerekliliğini göstermektedir. Bu 
bağlamda etkin bir performans ve kalite yönetiminin oluşması hizmet sunucular ve 
hizmeti alıcılar açısından oldukça önemlidir.

Küresel boyutta çeşitli ülkelerin hastanelerinde görev yapan hemşirelerin performans 
analizleri ve hastane performans kriterleri ölçümleri detaylı olarak incelenerek 
çalışmada ortaya konmuştur. Çalışmada niteliksel modele dayalı olarak SWOT 
analizleri uygulanmış ve tüm paydaşların durumu ortaya konmuştur.

Yapılan SWOT analizinde hemşirelerin performans sisteminin kişisel ilişkilerden uzak 
ve çalışma esaslı uygulanması durumunda performanslarını olumlu etkilerken sistemin 
hatalı olarak yönetilmesi ile hemşirelerin performanslarının düştüğü belirlenmiştir. 
Hemşire her birey için en kaliteli bakımı sağlamaktan, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinden birinci derecede sorumludur. Hemşirelerin mesleklerinin uygulama 
alanına özgü bilgi ve becerileri kazanması yanında sağlık hizmetlerinde kalite 
güvencesinin sağlanabilmesi ve istenen kaliteye ulaşabilmek için performans kriter 
ve araçlarının etkin bir şekilde uygulanması hemşirelere ulaştırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Hemşirelik Hizmetleri, Hastaneler
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Abstract

Growing power of human in health has the very important place within the expected 
quality from health services. Establishing and working a management system 
accepted and supported by all population and nourished not only the purpose 
of increasing individual activity and efficiency, but also organizational activity 
and efficiency is very important. Performance is an important subject in terms of 
administrator in organizations and is a solution of employee’s working behaviour. 
Considering nurse’s mission and authority in hospital, nurse’s performance comes 
into question at patient treatment services and hospital management at global 
dimension in recent years. Number of nurses per bed is one of the important and 
determining criterions of clinical care quality in hospitals. In Turkey, there is 0.5 
nurse per ped, on the other hand this rate is 0.62 in Tayvan, 7,9 in Japan. It has 
seen that nurses working in our cuntry is very few when comparing these countries. 
This rate demonstrates patients’ health protection and promotion and requirement 
of disscussing necessity of a health service wanted quality activities. In this concept 
occuring an effective performance and quality management is quite important in 
terms of service given and service taker.

In the study it is presented hospital performance criterions and nurse’s performance 
analysis investigating in detail who is working various countries hospitals in global 
dimension. In the study depending on qualitative model, made SWOT analysis and 
exhibited all partners’ conditions.

As a result of SWOT analysis, nurses performance systems, far away the idividual 
relationships and practice of working condition, affecting their performance positively, 
with administrating the system with fault, it is stated nurses performance decrease. 
Nurse is responsible to ensure the most quality care, health protection and health 
promotion for every person. To get information and ability in peculiar to nurses 
practice areas, also ensuring quality guarantee at health services and establishing 
wanted quality, practicing performance criterion and equipments efficiently and 
bringing these to nurses is important.

Key words: Performance Management, Nursing Services, Hospitals

1. GİRİŞ

Hemşirelik mesleğinin oldukça zengin bir geçmişi vardır. Modern hemşirelik 19. yy. 
ortalarında Florence Nightingale ile başlamıştır. Toplumsal gelişmelere parelel olarak 
hemşirelerin sağlık sistemindeki yeri giderek önem kazanacaktır.

Sağlık hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin 
de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sağlık hizmetleri, sunumu, finansmanı, 
tedavi süreçleri ve paydaşları ile ayrı ayrı analiz edilmesi gereken çok boyutlu ve 
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kapsamlı süreçlerden oluşmaktadır. Bu bakımdan, sağlık kurumlarının verdikleri 
hizmetlerin kalitesinin ölçülebilmesi, bu süreçlerin bütünsel bir yaklaşımla ele 
alınmasını gerektirmektedir.

Sağlık hizmetlerinden beklenen kalite kapsamında sağlıkta yetişmiş insan gücü 
çok önemli bir yere sahiptir. Gerek bireysel, gerekse örgütsel etkinliği ve verimliliği 
arttırma amacını güden, her kesim tarafından kabul edilen ve destek verilen bir 
performans yönetim sisteminin modern hastanelerde ve yakın gelecekte tüm 
hastanelerde kurulması ve işletilmesi çok önemlidir. Performans, günümüzde, 
hastanelerde her açıdan önemli bir konudur ve çalışanın çalışma davranışının bir 
sonucudur.

Bu çalışmada gelecekte ve küreselleşen dünyada, geleceğin hastanelerinde 
hemşirelik hizmetlerindeki performans yönetim sistem ve değerleri tartışılmaktadır.

1.1.Sağlıkta Performans Yönetimi

Günümüzün artan rekabet koşullarında özel ve devlet hastaneleri varolabilmek için 
hastaların ve çalışanlarının sesine kulak vermek ve performans kriterlerini ön planda 
tutmak durumundadırlar. Günümüzde hasta memnuniyeti daha iyi bir işletme 
performansı saglamak ve hastaya daha fazla deger yaratmak açısından en önemli 
kriterlerden birisi olarak kabul edilmektedir (Scneider ve Bowen, 1999: 39, Raju vd., 
1998: 37).

Performans kayıtları geleceğin hastanelerinde çok önemli bir yere sahip olcaktır. 
Gerek sağlık personeli gerekse de uzman kadronun performans kayıtları yöneticilere 
bilgisayar ortamında elektronik posta, raporlama sistemleri vb, ile gönderilerek 
performans yönetimi sürecinde zaman tasarrufu, kolaylık, şeffaflık sağlayacaktır.

Ödül ve ceza bilgileri ile oluşturulacak performans sistemleri sürekli olarak 
çalışanları motive edecek şekilde düzenlenecek ve çalışanların gelişimleri rahatlıkla 
izlenebilecektir. Performans değerlendirmesi tüm kurum (çalışan, yönetici, insan 
kaynakları, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doğru uygulandığı takdirde 
kurum içinde verimliliği artıran bir unsurdur.

Performansın biçim yönünden farklılık gösterse de amaç ve içerik yönünden benzerlik 
taşıyan birçok tanımlaması bulunmaktadır (Erdoğan, 1991: 264; Baş ve Artar, 
1991: 420). Performans genel olarak, iş görenin veya grubun, bağlı bulundukları 
birimin ya da örgütün amaçlarına, nitel ve nicel katkılarının toplam ölçüsü olarak 
tanımlanabilir. Dolayısıyla; sağlık çalışanının görevini gerçekleştirmek için yaptığı her 
işlem ve eylem aynı zamanda bir performans davranışı olarak görülmektedir (Argon 
ve Eren, 2004: 290). Bu nedenle, bireysel iş performansı, örgüt açısından oldukça 
önemli bir konudur.

Kurum içerisinde rol alan kişilerin tek tek performansları kurumun amaçlarına 
sağlık personelinin ne ölçüde katkı sağladığını göstermekle birlikte, hasta refahını 
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etkilemekte ve kurumun görevlerini yerine getirme ve amaçlarına ulaşma durumunu 
tanımlamaktadır. Bu açılardan bakıldığında daha iyi sağlık çıktısına ulaşabilmek için 
performans yönetiminin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Performans yönetim sisteminin amacı, sadece bireylerin ve kurumun geçmişte 
gösterdiği performansın seviyesini ortaya çıkarmak değil, kişi ve kurumların 
geleceğe yönelik potansiyel performanslarını da belirleyerek, uygun ve gerekli olan 
motivasyon ve yönlendirmelerle gelecekteki performans seviyelerini daha yükseğe 
çıkarmak olmalıdır.

Gelecekte Performans yönetimi anlayışı; daha az idareci, daha fazla giderlerden 
tasarruf, maksimum hasta memnuniyeti ve en önemlisi ise tam bir takım çalışması 
içerisinde çalışanın mutluluğu-bağlılığı kavramları ile açıklanacaktır. Şekil 1’de 
belirtildiği gibi hemşire, performans yönetiminde ana usurlardan biri olarak görev 
almakta, bilgisayar ve çeşitli motivasyon unsurları ile maksimum performans 
seviyesine ulaşmaktadır. Şekil1’deki unsurlar dinamik yapıda olup sitemden 
rahatlıkla uzaklaşıp yerlerini başka performans unsurlarına bırakabilmektedir. Ancak 
hasta memnuniyeti ve etkin kurum yönetimi açısından bütçe ve startejik plan ile 
kurum hedeflerine ulaşma gibi konularda da hemşireler katılımcılık ve demokratiklik 
anlayışı ile görev almalıdırlar.

Şekil 1. Performans yönetiminde hemşire ve tamamlayıcıları matrisi

Hemşirelerin hastane içerisindeki görevleri ve yetkileri dikkate alındığında küresel 
boyutta hastane yönetim ve hasta tedavi hizmetlerinde hemşirelerin performansı son 
yıllarda çok daha fazla önem kazanmaktadır. Hastanelerdeki klinik bakım kalitesinin 
önemli ve belirleyici ölçütlerden biri yatak başına düşen hemşire sayısıdır. Türkiye’de 
yatak başına 0,5 hemşire düşmekte iken, bu oran Tayvan’da 0.62, (9), Japonya’da 
7,9’dur. Bu ülkelerle karşılaştırıldığı zaman ülkemizde görev yapan hemşirelerin ne 
derece az sayıda olduğu görülebilmektedir. Bu oran, hastaların sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi, istenen kalitede bir sağlık hizmeti verilebilmesi etkinliklerinin 
tartışılması gerekliliğini göstermektedir.
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Yakın gelecekte dünyada örnekleri görülmekle birlikte; hemşirelik sınıflandırma 
sistemlerinde bilgisayar teknolojileri daha da gelişerek internet ve diğer iletişim 
araçları ile bilgisayar sistemi tarafından hastanın rahatlıkla kontrol edilebiliceği bir 
hale gelecektir. Gelecekte hasta kontrolü ve bakım planı oluşturulmasında barkod 
okuyucular el terminalleri ve küçük bilgisayarlar ile hatta cep telefonları vasıtasıyla 
uzaktan yönlendirmeler ile çeşitli kontroller ve uygulamalar yapılabilecektir. Barkod 
okuyucular ile hastanın laboratuar kayıtlaı günlük yaşam aktivieleri, bakım planları 
ve hasta öyküsü rahatlıkla kontrol edilebilen bir sistem haline gelecek, kontrol ve 
güvenilirlik artarak nöbet değişimleri veya hasta oda bakım şartları değişimleri 
rahatlıkla izlenerek performans artacaktır. Bilgisayarlı sistemler ile hasta konrol ve 
tetkik sonuçları tek bir merkezden rahatlıkla takip edilebilecektir. Veri toplamada 
oluşan bu rahatlık ile hemşire hastaya daha fazla vakit ayırabilecek çeşitli prosedür/
bürokratik ve kağıt işlerinden kurtulacaktır.

2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performansın değerlendirilmesi üç aşamadan oluşmakta ve herbir aşamada hemşire 
performans yönetiminin temelinde yer almaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Performans değerlendirmede hemşirenin görevleri

Kaynak: Ludeman, 2000:4 5; Pransky, 2001: 301.

Performans yönetiminin en etkin ve işlevsel boyutlarından birisi de hiç kuşkusuz 
performans değerlendirmedir. Yapılan değerlendirme sayesinde, çalışanların daha 
iyi tanınması sağlanmakla birlikte örgütler içerisinde çok yönlü iletişim sağlanarak 
kişisel gelişim ve kurumsal gelişime katkıda bulunulmaktadır. Bu yolla, çalışanları 
motive eden kaynaklar belirlenerek, bireylerin yaptıkları işe yönelik yaratıcılıklarını 
geliştirmeleri sağlanacaktır. Örgüt amaçlarını gerçekleştirmede ve amaçlara bireysel 
katkıların neler olduğunu belirlemede performans değerlendirmesi son derece 
önemlidir.
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2.1. Performans Değerlendirmenin Yararları ve Amaçları

Gelecekte bilgisayarların daha fazla hayata girmesiyle, etkin bir performans 
değerlendirmesi için yöneticiler performans değerlendirme sürecini gözlem ve 
hükümlere dayandırmak yerine daha bilimsel ve tüm hastane çalışanları tarafından 
kabul edilebilir, nesnel, adil, katılımcı, demokratik bir sistem üzerine kuracaklardır. 
Gelecekte performans yönetimi çalışanların yöneticileri, bölüm ve diğer bölümlerdeki 
iş/takım arkadaşları tarafından değerlendirilerek aldıkları geri bildirimler 
doğrultusunda liderlik özellik ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ve gelişmesi gereken 
yetkinliklerin ve güçlü yönlerin farklı açılardan değerlendirilmesine olanak tanıyan, 
finans giderlerini düşüren, kamu etkinliğini artıran ve dolayısıyla ülke refahını artıran 
bir yapıya kavuşacaktır.

Çalışanlar açısından önemli olduğu kadar, çalışanların bağlı bulunduğu kurum 
açısından da performans değerlendirmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Çünkü 
örgüt içerisinde yapılan performans değerlendirmesi yolu ile çalışanlara geri bildirimler 
verilerek, tüm bireylerin örgüt içerisindeki kendi etkinliklerini, yetersizliklerini ve 
yeterliliklerini görme, değerlendirme, gözden geçirme şansı verilmektedir. Bu yolla 
bireylere kendi eksikliklerini giderme ya da var olan yeteneklerini geliştirmeleri 
için fırsatlar sağlanarak, örgüt için bireysel katkılarının artırılması sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte dikkatli olarak planlanmış bir performans değerlendirmenin örgüt 
yöneticisine ve genel anlamda kuruma da sağlayacağı çeşitli yararlar bulunmaktadır. 
Bu yararları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Vinson, 1996: 11; Uyargil, 
1994: 98; Erdoğan, 1991: 264):

Performans değerlendirmesi, örgüt yöneticisine, yapılan iş ve o işi yapan •	
kişiler hakkında değerli bilgiler vermekle bir kaynak niteliği taşır. İşin ve işi 
yapan kişilerin örgüt yöneticisi tarafından gerçekten anlaşılmasına yardımcı 
olur.

İstenen sonuçlara ulaşmak konusunda hangi işlerin ne zaman kimler •	
tarafından ve nerede yapılacağı konularında net olunmasını ve takibini 
sağlar.

Çalışanların başarı artışlarının değerlendirilerek ödüllendirilmesi, yükseltme •	
kararlarının verilmesi, yeni görevler için nitelikli elemanların seçilmesi ve 
ücret standartlarının saptanmasının daha kolay ve objektif olmasını sağlar.

Performans değerlendirilmesi ile yapılan iş ve iş konusunda ulaşılması •	
gereken hedef, beklenti ve sonuçlar konusunda yönetici ve çalışanlar 
arasında etkili bir iletişim kurulması sağlanarak, geliştirilmiş yöntemler ve 
yeni fikirlerin gelişimi için fırsatlar yaratılır. 

Örgütün misyonunun gerçekleştirilmesine ve belirlenen hedeflere •	
ulaşılmasına yardımcı olur.
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2.2. Sağlık Hizmetlerinde Performans Ölçütleri

Geleceğin hastanelerinde kurulacak performans yönetimi ile çalışanlar hedefleri 
üzerine odaklanacak, performanslarını düşürecek problemlerin ortadan kaldırılmasına 
katılımcı bir şekilde katılacak ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına 
olanak sağlanacaktır. Otomasyon geleceğin hastanelerinde maksimum seviyeye 
ulaşacak, insan ilişkilerinden kaynaklanan performans düşüşleri ortadan kalkacaktır. 
Dolayısıyla doktorun ve hemşirenin etkin kullanılması ve en nihayetinde sağlık 
kurumlarının efektif kullanımı sağlanacaktır. Ancak geleceğin hastanelerinde 
oluşturulacak performans yönetiminde kültürlere özgü yöntemlerin belirlenmesi ve 
otomasyon sisteminde yer alması önemlidir.

Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan farklı sağlık hizmetlerini, 
hastanın istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle 
sunmaktır. Hızla değişen teknoloji, artan maliyetler, artan hasta şikâyetleri ve 
yaygınlaşan iyi bakım talepleri sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya 
bürünmesine neden olmuştur (Zerenler ve Öğüt, 2007: 509). Bu karmaşık yapı 
içerisinde, örgüt davranışlarına yön verecek birçok fırsat ve güçlü yönler ile birlikte, 
birçok tehdit unsuru ve zayıf yönler oluşabilmektedir.

Sağlık sisteminden istenen çıktılar ve sistemin amaçları dikkate alındığında, bir sağlık 
kurumunun çıktıları üzerinden performansı değerlendirebilmek oldukça zordur. Çünkü 
verimlilik, karlılık, maliyet oranları gibi birçok kavram sağlık sisteminin çıktılarını 
değerlendirmede ve ulaşmak istenilen hedefler açısından yeterli olmamaktadır. 
Sağlık sisteminin performansı, sağlık sisteminin karmaşık ve çok değişkenli yapısı, 
insanların sağlık alışkanlıkları, sağlık inanç ve uygulamaları, ekonomik, sosyal 
faktörler, iklim ve coğrafya gibi birçok etken tarafından etkilenebilmektedir. Bu 
yeterliliği sağlayabilmek ve sağlık sisteminin amacını gerçekleştirmek için farklı 
performans ölçütleri üzerinde durulmaktadır.

Performans ölçütü olarak kullanılan her bir ölçütün avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Bu ölçütlerin en başta gelenleri; iyi tanımlanmış kaliteli bir sağlık 
hizmet sunum sürecine uymak, hizmet sunulan insanların mutluluğunu sağlamak, 
daha iyi bir sağlık düzeyi elde etmek, bu hizmeti sunmak için kullanılan alt yapı, insan 
ve malzeme kaynaklarında tanımlanmış normları yerine getirmek olarak görülmekte 
ve kabul edilmektedir.  Hasta memnuniyetinin sağlanması, sağlık hizmet sunum 
alanlarında önemli göstergelerden birisi olmakla birlikte, kurum performansının 
artırılmasında önemli bir fırsat unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ölçütte önemli 
olan hizmeti alan birey üzerinde memnuniyetin nasıl oluşturulduğu değil, klinik 
bulguların ve yaratılan ortamın hastayı ne kadar memnun edebildiği üzerindedir ( 
Bayram, 2005: 45).

2.3.Hastanelerde Performans Yönetimi ve Performans Ölçümü

Geleceğin hastanelerinde kurumda çalışanların tüm iş tanımları tam ve kapsamlı olarak 
yapılmış olacak, iş zaman etütleri, iş analizleri, görevde yükselme kriterleri disiplinler 
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arası yaklaşımla ortaya konacaktır. İnsanların sağlık ihtiyaçlarının farkına varmaları 
ve sağlık hizmetlerinden hizmet sunumuna ve kalitesine yönelik beklentilerinin 
artmasıyla, sağlık kurumları beklentilere cevap verebilmek için kendilerini geliştirme 
ihtiyacı hissedeceklerdir ve kurumlarının kalitesinin artmasını sağlayan kurum içi 
performansı artırabilmek için çalışanların bireysel performanslarına ve kurumların 
performans yönetim politikasına daha fazla önem vereceklerdir.

Bugün uluslar arası düzeyde en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip olan ülkelerde, 
çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak performans değerlendirme görevini 
yürüten yönetici konumundaki tıbbi yöneticiler bulunmaktadır.

Örgütsel bütünleşmeyi sağlayan, multi disipliner sağlık ekibinden, sağlık fizik 
altyapısından sorumlu olan hastane başmüdürlerinin; takım çalışmasını oluşturan, 
liderlik yeteneğine sahip, bilgi, beceri ve potansiyellerinin kalite sağlamada, 
değerlendirme, kontrol ve müşteri memnuniyeti normlarının geliştirilmesinde, 
personel seçimi ve eğitiminde yeterli konuma gelmesi beklenecektir.

Aynı zamanda; hemşirelik hizmetleri, toplumsal değişim, ekonomik gelişimler ve sosyal 
sağlık politikalarda ki değişimden etkilenerek, hizmetin örgütsel bütünleşmedeki 
yeri yeniden yapılandırma süreci ile geliştirilecek ve bu durum hastanelerde önem 
kazanacaktır.

Hastalara verilen hemşirelik bakımı; her türlü hizmetin standartlarını, hastanenin 
amaç ve politikalarının gerçekleşmesine yönelik koordine hizmetlerini, alt boyut 
olarak ise hasta memnuniyetini hedef alan ve yöneten bir sistemden, hemşirelik 
direktöründen oluşacaktır.  Geleceğin hastanelerinde hasta, hastaneye başvurduğu 
andan itibaren asgari bakım standartlarının ve normlarının, ne kadar süre tedavi 
göreceğinin, hangi ilaçları kullanacağının ve yan etkisinin kendisine bildirildiği, en 
yüksek iletişimin sağlandığı ve insan ilişkilerini ön planda tutan güvenli ve dinamik 
bir şekilde hizmet alabilecektir.

Geleceğin hastanelerinde ve hemşirelik hizmetlerinde performans yönetiminde 
süpervisor un önemi artacaktır. Süpervisor performans kavramında hizmet 
etkinliği, kalite, verimlilik, çalışma yaşamının kalitesi, kurum imajı, iş hedeflerinin 
geliştirilmesi ve tüm hemşirelerin yüksek performansa ulaşmalarında yardımcı olan 
kurum karlılığı ve performans sistemi arasında çok yüksek bir korelasyon sağlayan 
kurumun etkinliğini artıran, performans sisteminin en iyi şekilde işlemesini sağlayan 
bir profesyonelden oluşacaktır. Tüm bu sistem, organizasyon etkinliği, yöneticiler ve 
çalışanlar için doyurucu çalışma koşulları sağlayan bir yapıya kavuşacaktır. Böylece, 
performans yönetimi sistemi çerçevesinde kurum hedefleri ile çalışanların kişisel 
hedeflerinin bütenleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, hastane başarısının 
artırılması, tüm çalışanların adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, 
çalışanların beklentilerinin belirlenerek hastaneye bağlılıklarının arttırılması ile işgücü 
verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.
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İnsanların sağlık ihtiyaçları konusunda daha bilinçli ve sağlık hizmet süreçlerinden 
beklentilerinin fazla olduğu ortamda hastanelerin, sağlık çıktılarını iyileştirmek 
ve hizmet maliyetlerini düşürmek zorunda oldukları bilinmektedir (Pakdil, 2002: 
167). Türkiye’de 2005 yılının başında “kurumsal kaliteyi geliştirme ve kurumsal 
performans” kavramı gündeme alınarak uygulamaya yeni bir boyut getirilmiştir. 
Bu çerçevede hastane hizmetleri iyileştirme çalışmalarının izlenmesi açısından 
“Hastane performansı nasıl ölçülür ve izlenir ?” sorusunun cevabı Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Ofisi raporları ve bunun uygulandığı ülke örnekleri analiz edilerek 
verilmeye çalışılmıştır.

Hastaneler insan sağlığı ile ilgilenmesi nedeniyle ayrıcalıklı bir yere sahip 
olmakla birlikte özel ya da kamu ayrımı yapmaksızın performansa önem vermek 
durumundadırlar. Başarının anahtarı, iyi tanımlanmış ölçülebilir hedefler çizerek yol 
almaktır. Ancak, çalışanların performans değerlendirilmesi ve ölçülmesi işlerinin, 
amirlerin gözlemi, inisiyatifi ve ön yargıları doğrultusunda sübjektif yöntemlerden 
ziyade bilimsel bazı kriterler ve ilkeler çerçevesinde yapılması doğrudur.

Değerlendirmek ve ölçmek için önceden objektif, ölçülebilir kriterler belirlenmelidir. 
Performans kriterleri olmaksızın, performansta iyileştirme beklenemez. Hastaların 
hizmet kalitesiyle ilgili algılamaları, hastaların tatmin elde etmelerindeki (Güllülü vd. 
2000: 103; Williams ve Calnan, 199: 711; Bolton ve Drew, 1991: 181) ve hastane 
kârlılığındaki etkisi nedeniyle, bir sağlık kurumunun başarısında kilit öneme sahip 
bir değişken özelliği taşımaktadır. Bu nedenle hastane organizasyonları kurumsal 
performanslarını iyileştirmek ve rekabette ayakta kalabilmek için “sürekli iyileştirme” 
felsefesinin temel ilkelerini uygulamalı, yönetim ve hizmet sunum süreçlerini bu 
felsefenin gereklerini yerine getirecek şekilde düzenlemelidirler.

Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerine büyük değişiklikler getiren yöntemlerin ortak 
noktası, hizmetin gereğinin yapılması ve hizmeti alanın sosyal, kültürel ve ekonomik 
açıdan tatmini konuları, kalite iyileştirme ve performans ölçümü gibi sistemlerin 
odaklandığı ortak noktayı oluşturmaktadır. Bu sistemlerin gelişmiş ülkelerin sağlık 
sistemlerinde büyük değişiklikler meydana getirdiği bilinen bir gerçekliktir. Kalite 
iyileştirme yaklaşımında süreklilik, sağlıkta kalitenin bugün ulaştığı yer durumundadır. 
Organizasyonel performansı değerlendirmeye yönelik olmak, bu amaçla ölçülen ve 
değerlendirilen aktiviteleri organizasyonun bütünüyle ilişkili olarak ele almak ve 
kalitenin sürekli geliştirilmesi zorunluluğunu benimsemek, bu alandaki uygulamaların 
başlıca özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıkta performans yönetimi konusunda farklı ülkelerde farklı modeller ve 
uygulamalar denenmektedir. Örneğin; Kanada, Ontario’da hastaneleri derecelemek 
ve birbiriyle karşılaştırmak üzere; finansal performans, hasta memnuniyeti, klinik 
uygulamalar ve çıktılar ile sistemin bütünlüğü ve değişkenliğini kapsayan dört alanda 
kapsamlı bir performans belirleyicileri seti hazırlanmıştır. Bu alanlarda performans 
ölçülerek yıllık raporlar hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu şekilde 
kurum olarak hastanelerin performans yönetimine geçmesi ve böylece organizasyon 
ve yönetim açısından iyileştirilmeleri hedeflenmektedir (newswire.ca, 2004).
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Performans ölçüm alanlarından finansal performans ölçütleri; birim maliyetler, 
hasta yatış günleri, işletme sermayesi ve hasta bakım saatlerinin maliyeti gibi 
hususları içermektedir. Hasta memnuniyeti ölçütleri arasında sağlık bakımının 
çıktıları ile servis bakımı, doktor bakımı, evde bakım ve destek bakım hizmetleri 
yer almaktadır. Klinik uygulama ve çıktıların ölçülmesinde koroner anjiyografiye 
erişim; akut myokard enfarktüsü nedeniyle tekrarlı başvurular, komplikasyonlar, 
günübirlik cerrahi oranı ve histerektomi sonrası başvurular ele alınmaktadır. Sistem 
bütünlüğünü gösteren performans ölçütleri olarak klinik bilgi teknolojileri, klinik 
veri toplanması, bilgi kullanılmasının yoğunluğu, bakım hizmetlerinin sürekliliği 
ve koordinasyonu, hastane dışındaki diğer hizmet sunucu ve kuruluşlarla iş birliği 
yeteneği gibi hususlar değerlendirilmektedir (newswire.ca, 2004; Marchildon, 2005: 
13, Fisher, 2003: 280).

Performans ölçme yöntemleri ile standartlar ve hedefler belirlenirken hastaların da 
sisteme sahil edilmesine dikkat edilmeli ve elde edilen sonuçların da halkın erişimine 
açık olması sağlanmalıdır.  Dolayısı ile asıl amaç, kurumsal hataları ortaya çıkarmak 
değil hastanelerin performanslarını iyileştirmek olmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 2003 yılında hastanelerin gönüllü oto-
değerlendirme ve diğerleriyle karşılaştırma yapabilmeleri için; klinik etkinlik, hasta 
merkezli hizmet, üretimde etkinlik,  güvenlik, personelin gelişimini sağlamak ve hesap 
verebilir yönetim alanlarında performans ölçütlerini belirlemeye başlamıştır (bsm.
gov.tr, 2005; Blendon, 2001: 12). Performans ölçümü için harici mekanizmaların 
dahili gelişmeye ve kamu sorumluluğuna nasıl katkıda bulunabileceğini inceleyen 
yakın tarihli Avustralya, İskoçya ve Amerika’daki raporlarda;

Sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar karşılıklı ve uyum için aktif biçimde •	
koordinasyonunun sağlanması,

Hastalar ve geri ödeme kuruluşlarının belirgin biçimde sisteme dahil •	
edilmesi,

Ulusal programların uluslararası olarak karşılaştırılabilir olmasının •	
sağlanması,

Harici değerlemelerin standart, süreç ve sonuçları şeffaf ve kamuya açık, •	
ulaşılabilir olması sonuçlarına ulaşılmıştır.

Türkiye’de performans ölçüm kavram ve metodlarının uygulanması için hükümleri 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları 
Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” hazırlanarak 
2007 yılında yürürlüğe girmiştir (saglik.gov.tr, 2007).
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2.4. Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Yönetimi

Tüm gelişmiş ülkelerde sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin sağlanması ve bu 
kalitenin sürdürülmesi, hastaneler tarafından oluşturulan komitelerin başarısı ile 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ise hastanenin güvenilirlik gösergesi olarak 
ele alınmaktadır. Örgütsel ve yönetimsel içerik açısından hemşirelik hizmetleri; işi 
planlama ve programlama, iş görevlerini ayırma, çalışanların eğitimi bireysel ve 
kurumsal performans, değerlendirme ile kalite kontrol izlemini yapan sorumlulardan 
oluşmaktadır (Şekil 3). Bu kurumsal yapılanma içerisinde geleneksel örgüt 
yapılarından farklı olarak kendi kendini yöneten takımlardan oluşan çalışma üniteleri 
ile profosyonel hemşireler kurumun gelişmişliğine katkıda bulunurlar.

Şekil 3. Hemşirelik hizmetleri ve maksimum performans

Türkiye’de hasta bakım kalitesini izlemek ve hemşirelik hizmetlerinin bakım 
kalitesini sağlamak görevlerini üstlenen, hemşirelerden oluşan ve başkanını 
hemşirelik müdürünün yaptığı Hemşirelik Hizmetlerinin Kalitesini Sağlama Komitesi 
bulunmaktadır. Bu şekilde hemşirelik performansı gözden geçirilmekte ve hemşireliğe 
bağlı destek servislerin incelenmesi sağlanmaktadır.

Hemşirelik hizmetleri ile ilgili standartları geliştirmekte bu komitenin görevleri 
arasında yer almaktadır. Bu standartların oluşturulabilmesi için uzmanlardan ve 
hemşirelerden veriler sağlanmaktadır. Oluşturulan bütün standartlar her yıl gözden 
geçirilmekte ve gerekli alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır (Harris vd.,1989:70; 
saglik.gov.tr, 2008).
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Şekil 4. Kendi kendini yöneten takımların örgütsel ve yönetimsel 
içerikleri

Sağlık çalışanlarının performansının istenilen düzeyde olabilmesi için, bireysel 
düzeyde yapılması gerekenlerle birlikte, çalışılan hastane ortamının, alt yapı ve fizik 
şartlarının belli kriterleri karşılayabiliyor olması, verilen hizmette belirli uluslararası 
kalite kriterlerinin yerine getirilmesi ve sağlık hizmetini alan kişilerin hizmetten 
memnuniyetlerinin sağlanmış olması gerekliliği de unutulmamalıdır.

Tüm bu koşullar, hastanelerin ve hemşirelerin performanslarına yönelik belirgin bir 
çerçeve çizmeyi gerekli hale getirmiştir. Bu şekilde kurumlar ve bireyler için fırsat 
ve tehditlerin farkına varılarak, yetersizliklerin giderilmesi ve var olan durumların 
güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu çerçeveyi çizmede et etkin yol ise SWOT 
analizidir. Dolayısıyla; mevcut makalede geleceğin hastanleri ve hemşirelerin 
performanslarına ilişkin sorgulama SWOT analizi kullanılarak yapılmıştır.

Bu sorgulama; aşağıdaki komponentler göz önüne alınarak yapılmıştır:

Örgütsel Yapı•	

Planlama •	

Koordinasyon •	

Personel Yerleştirme•	

Eğitim•	

Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS)•	

Teknik kapasite ve kalite•	

Finansman yeterlilikleri ve dış finansman kaynaklar•	
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2.5 SWOT Analizi

İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini 
belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan 
bir teknik olan SWOT analizi sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracı olarak 
görülmektedir.

Tablo 1. Geleceğin hastanelerinin ve hemşirelerin performanslarına 
ilişkin SWOT analizi

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER
Teknik bilimsel yaklaşımlar Yetişmiş insan 
gücü

Ekip ruhu

Kuruma bağlılık

Gelişen bilgisayar teknolojisi Liderlik

İletişim

Sinerji

Katılımcılık

İdari- mali destek hizmetleri

Finansman olanaklarının yetersizliği

Negatif kişisel ilişkiler

Ekip ruhu eksikliği

İlişkilerde sınırlılık

Kişisel ve sosyal problemler

Yetenek eksikliği

FIRSATLAR TEHDİTLER

Hasta memnuniyetinin artması Kalite için 
yapılanma

Kalite normları

Bilgi toplumu

Gelişmiş, stratejik plan uygulmaları

Ekip motivasyonu

Bireysel gelişim

Değişime açıklık

Kültürel uygulamalar

Yetersiz alt yapı

Misyon ve vizyondan sapmalar

Yeni değerlerin kontrolünde problemler

Kurumsallaşmama

Çatışmalar

Deneyimsiz ya da yaşlı personel

Düşük ücret

Hemşirelerin performansına yönelik yapılan SWOT analizinde; geliştirilmesi gereken 
zayıf yönler ile kurum ve çalışanlar için risk unsuru olabilecek faktörler tanımlanmıştır, 
bu durum eksiklik ve yetersizlikleri gidermek konusunda örgüt davranışlarına yön 
verici olması bakımından oldukça önemlidir (Tablo 1). Bunlarla birlikte, iyi yapılan 
güçlü yönlerde tanımlanarak performansın nasıl daha fazla artırılabileceğine yönelik 
fırsatlar tanımlanmıştır. Tüm bu güçlü, zayıf yönler ile tehdit ve fırsat durumları 
göz önüne alınarak hareket edildiğinde, bireylerin performnasında artış meydana 
gelecek, bu durum da kurumun çıktılarına yansıyacak ve kurum performansının 
gelişimini sağlayacaktır.
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Yapılan analizde görülen güçlü, zayıf yönler, tehdit ve fırsatlar değerlendirildiğinde 
diğer önemli bir konuda Temel itici güçler (main drivers) dir. Toplumun sağlığa olan 
zorunlu ihtiyacı sağlık sektörünün en temel itici gücü olarak karşımızdadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde sürekli artış gösteren personel kalitesi, hastane hizmetlerinin nitelik 
ve niceliği ve bu ihtiyaçların toplum tarafından aranması sağlık sektörü için bir 
itici güçtür. Bu güç, mevcut sistemdeki güçlü zayıf yönleri, tehdit ve fırsatlarıda 
etkileyebilmektedir.

3. SONUÇ

Yapılan SWOT analizinde hemşirelerin performans sisteminin kişisel ilişkilerden uzak 
ve çalışma esaslı uygulanması durumunda performanslarının olumlu etkilenirken, 
sistemin hatalı olarak yönetilmesi ile hemşirelerin performanslarının düşebileceği 
görülmektedir.

Hemşire her birey için en kaliteli bakımı sağlamaktan, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinden birinci derecede sorumludur. Hemşirelerin mesleklerinin 
uygulama alanına özgü bilgi ve becerileri kazanması yanında sağlık hizmetlerinde 
kalite güvencesinin sağlanabilmesi ve istenen kaliteye ulaşabilmek için klinik 
bakım rehberleri gibi destek araçlarının hemşirelere etkin bir şekilde ulaştırılması 
önemlidir.

Sürekli ve hızlı bir değişim içerisinde olduğumuz günümüzde, örgütler bu değişim 
sürecinde yeni gelişmelere kendilerini uydurmak, yenilikçi ve yaratıcı olmak ve eski 
klasik yöntem anlayışlarını değiştirmek, kaliteli bir hizmet vermek, sürekli gelişen 
değişen bir yönetimi benimsemek zorundadırlar. Bu yolla çevrelerindeki değişim 
sürecini etkileyebilir, başarıya ulaşabilir, iç pazarda ve dünya pazarında rekabet 
edebilme gücünü kendilerinde bulabilirler. Sürekli iyileşmek, ilerlemek için çaba 
göstermek örgüt açısından hayatını sürdürebilmekle eş anlamlıdır. Bunu sağlamanın 
yolu da etkili bir performans yönetim sisteminin kurulmasına bağlıdır. Etkin bir 
performans değerlendirme sistemi ise her zaman çok yönlü geri bildirimlerin alındığı 
dinamik bir örgüt yapısı ile mümkün olacaktır.

Sağlık işletmeleri yöneticileri, hasta beklentilerini doğru saptamaları durumunda, 
sundukları hizmetin performansını bu beklentiler doğrultusunda biçimlendirme ve 
dolayısıyla hasta beklentilerini karşılama olanağına sahip olabileceklerdir. Hasta 
beklentilerini karşılama ya da aşma biçiminde gerçekleştirilecek bir sağlık hizmeti, 
doğal olarak hastaların hizmetlere yönelik kalite algısını yükseltecek ve bu süreç 
sağlık işletmesinin genel performansı ve rekabet gücünü artıracaktır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI  STRATEJİK PLANI (2010-2014)

Kader Cengiz Kaya36, Dr. Hüseyin Demirel37, Atilla Durmaz38

Özet

Stratejik planlama çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nda stratejik yönetimin 
temel bileşenlerinin hayata geçirilmesi amacıyla Stratejik Planlama Yol Haritası 
hazırlanmıştır. İlk olarak Stratejik Planlama Ekibi üyeleri arasında ortak kavramsal 
bir dil birliği sağlayacak eğitim ve çalışma programları düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin 
ardından oluşturulan çalışma gruplarına, orta ve alt düzey diğer yöneticilere yönelik 
bilgilendirmeler ve eğitimler yapılmıştır. İç paydaş toplantılarında çalışan sağlık 
personelinin görüş ve önerileri ve yapılan dış paydaş anketi ile de dış paydaşların 
görüş ve önerileri alınmış ve analiz edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde misyon, 
vizyon, ilke, değer, stratejik amaç, hedef ve performans göstergesi önerileri elde 
edilmiştir.

Ortaya çıkan sonuçlar Stratejik Yönetim Koordinasyon Ekibi (SYKE) tarafından 
derlenip düzenlenmiş ve konsolide edilerek Strateji Geliştirme Üst Kurulu’na (SGÜK) 
sunulmuştur. Kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı misyonu, 
vizyonu, ilke ve değerleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri stratejik 
amaçları, stratejik hedefleri belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Üst Kurulu’nun 
incelemesinden geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı’nın stratejik amaç ve hedeflerini 
gerçekleştirecek birimlerin tespit edildiği hedef birim matrisi oluşturulmuştur. 
Sorumlu birimler tarafından, hedeflere yönelik stratejiler ve performans göstergeleri 
belirlenmiştir.

Bu süreç sonunda oluşturulan stratejik plan taslak metni üst yönetici (Müsteşar) 
tarafından incelenmiş, Bakan’ın onayına sunulmuş ve metne son hali verilmiştir. 
Böylece Sağlık Bakanlığı’nın Stratejik Plan Taslağı oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Sağlık Bakanlığı 
Stratejik Planı

1. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, Sağlık 
Bakanlığı 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planını hazırlamak için çalışmalarına 
başlamıştır. 5436 sayılı kanundaki düzenlemelere göre bakanlık bünyesinde stratejik 
plan hazırlık çalışmalarını koordine etme görevi Strateji Geliştirme Başkanlıklarına 
verilmiştir. Bu kapsamda stratejik planlama sürecinde birim çalışmalarını yönlendirmek 
ve yapılan çalışmaların üst yönetimle paylaşılmasını sağlamak ve önerilerin birimlere 
36 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamı, kaya.kader@gmail.com
37 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamı, hudemirel@yahoo.com
38 Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, atilladtercan@hotmail.com
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iletilmesi amacıyla Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nda 
stratejik yönetimin temel bileşenlerinin hayata geçirilmesi amacıyla Stratejik Planlama 
Yol Haritası hazırlanmıştır. Stratejik planlama sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla ilk 
olarak Stratejik Planlama Ekibi’ne yönelik üyeler arasında ortak kavramsal bir dil 
birliği sağlayacak ve uygulanabilecek yöntemler konusunda gelişimi destekleyecek 
eğitim ve çalışma programları düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin ardından oluşturulan 
alt çalışma gruplarına, orta ve alt düzey diğer yöneticilere yönelik bilgilendirmeler 
yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat yöneticileri ve stratejik planlama ekip 
üyeleri ile birlikte uygulamalı eğitimler ve atölye çalışmaları yapılmıştır. İç paydaş 
toplantılarında çalışan sağlık personelinin görüş ve önerileri alınmış ve analiz 
edilmiştir. Yapılan dış paydaş anketi ile de dış paydaşların görüş ve önerileri alınmış 
ve analiz edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığı personelinin görüş 
ve önerileri alınarak misyon, vizyon, ilke, değer, stratejik amaç, stratejik hedef ve 
performans göstergesi önerileri elde edilmiştir.

Ortaya çıkan sonuçlar Stratejik Yönetim Koordinasyon Ekibi (SYKE) tarafından 
derlenip düzenlenmiş ve konsolide edilerek Strateji Geliştirme Üst Kurulu’na (SGÜK) 
sunulmuştur. Kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı misyonu, 
vizyonu, ilke ve değerleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri stratejik 
amaçları, stratejik hedefleri belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Üst Kurulu’nun 
incelemesinden geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı’nın stratejik amaç ve hedeflerini 
gerçekleştirecek birimlerin tespit edildiği hedef birim matrisi oluşturulmuştur. Bu 
hedeflerin, hedefe yönelik stratejilerin ve performans göstergelerinin sorumluluk 
düzeyleri ortaya konmuştur. Bu sorumlu birimler tarafından, hedeflere yönelik 
stratejiler ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

Bu süreç sonunda oluşturulan stratejik plan taslak metni üst yönetici (müsteşar) 
tarafından incelenmiştir. Taslak metin üst yönetici tarafından Sayın Bakan’ın onayına 
sunulmuş ve metne son hali verilmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın Stratejik Plan 
Taslağı oluşturulmuştur.

2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

2.1. Ekipler ve Görevleri

2.1.1. Strateji Geliştirme Üst Kurulu (SGÜK)

Bu kurul, yapılacak çalışmaları yönlendirerek Bakanlığın amaç ve politikalarının 
belirlenmesini sağlamak olmak üzere Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve birim 
amirlerinden oluşmaktadır. Stratejik planlama ekibi tarafından yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve hazırlanan raporların incelenip onaylanmasından sorumludur. 
Bu süreçte haftalık birim amirleri toplantılarında rutin aralıklarla stratejik planlama 
çalışmaları gündeme alınmış ve sürecin ilerleme durumu değerlendirilerek yapılan 
çalışmalar denetlenmiştir.
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2.1.2. Stratejik Yönetim Koordinasyon Ekibi (SYKE)

Stratejik Yönetim Koordinasyon Ekibi, stratejik planlama sürecinde liderlik ve 
yönlendiricilik görevini sağlamak, birimlerin çalışmalarını yönlendirmek ve yapılan 
çalışmaların üst yönetimle paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. SYKE 
stratejik planlama çalışmaları ve faaliyetleri koordine etmek ve SPE üyelerine 
stratejik planlama çabalarının önemini bildirmek ve üst yönetimin önerilerinin 
birimlere iletilmesi ile görevlidir.

Sağlık Bakanlığını temsil eden tüm birimlerle birlikte misyon, vizyon, stratejik konular, 
stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, kurumsal ilke ve değerlerin tanımlanması, 
kritik başarı faktörlerinin tespiti, iç ve dış paydaşların tespiti, iç çevre tarama 
takımlarının oluşturulması ve çalışması, dış çevre anket formlarının oluşturulması 
ve bu çalışmalardan edilen sonuçların analizi ve gözden geçirilmesi gibi çalışmaları 
koordine etmiştir.

2.1.3. Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Stratejik Yönetim ve Planlama Daire 
Başkanlığı (SYPDB) kurulmuştur. Stratejik Planlama çalışmalarında; toplantıların 
organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması gibi destek hizmetler bu 
birim tarafından yapılmıştır.

2.1.4. Stratejik Planlama Ekibi (SPE)

Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi 
için birimler arası ve birim içi çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi amacıyla 
alanında yetkin, çeşitli yönetim kademelerinden ve değişime açık kişilerden Stratejik 
Planlama Ekibi (SPE) oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi (SPE) Müsteşar oluru 
ile belirlenmiş ve 70 kişiden oluşmuştur. Bu süreçte Müsteşar imzası ile yayımlanan 
bir genelge ile üst yönetici desteği sağlanmış ve ilgili taraflara duyurusu yapılmıştır.

Stratejik planlama ekibi kurulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak 
grubun niteliği, uyumu da göz önünde tutulmuştur. Ekibin oluşturulmasından sonra, 
çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin 
moral, motivasyonu ve ekip üyeleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılmıştır.

2.1.5. Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları (SPAÇG)

Stratejik planlama sürecinde tüm birimler bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi (SPE) 
ile ortaklaşa çalışan Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları (SPAÇG) oluşturuldu. 
Bu ekipler stratejik planlama sürecinde çalıştığı birimi temsil edebilecek ve grup 
çalışmalarına katkıda bulunabilecek bilgi ve birikime sahip birim çalışanlarından 
oluşturuldu.
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2.2. Stratejik Analiz

2.2.1. Sağlık Bakanlığı Paydaş Analizi

Stratejik planlamanın durum analizi aşamasının en önemli iki ayağını GZFT analizi 
ve paydaş analizi oluşturmaktadır. Paydaş Analizi, stratejik planın hazırlanmasında 
amaç, hedef ve stratejilerin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken kişi, kurum, 
kuruluş ya da gruplar hakkında sistematik bir şekilde bilgilerin toplanması ve analiz 
edilmesidir.

Paydaş Analizinde, paydaşların belirlenmesi ve paydaşların genel değerlendirmesi, 
kuruma göre durumları, paydaşların çıkarları, paydaşların çıkarlarının önemi, 
paydaşların finansal gücü ve etkisi/işlemleri başlatabilme yeteneği, sunulan hizmet 
konusunda paydaşın bilgi düzeyi, paydaşların girişime karşı alabileceği tavır, 
paydaşlara karşı izlenmesi gereken stratejiler değerlendirilmiştir.

SPE tarafından paydaş analizi eğitim ve atölye çalışmaları esnasında Sağlık Bakanlığı 
için kritik olan iç paydaşların görüşleri öncelikle dikkate alınmıştır. Bu toplantılarda 
kritik iç paydaşlarla anketler ve yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Beyin Fırtınası Tekniği 
ile yapılan paydaş analizinde sırası ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

Birinci adımda; Gruplar belirlenmiş ve bakanlığa özel olarak geliştirilmiş bir paydaş 
formu kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın paydaşlarının önce genel bir değerlendirilmesi 
yapılarak, dış ve iç paydaşlar olmak üzere iki genel gruba ayrılmıştır. İkinci adımda; 
oluşturulan gruplarda, üyeleri tarafından bu paydaş önerileri analiz edilmiştir. Grup 
üyeleri bu paydaşları önem ve etkisine göre birincil, ikincil ve üçüncül iç ya da dış 
paydaşlar olarak sınıflandırmıştır. Üçüncü adımda her bir paydaşın stratejik plan 
kapsamındaki çıkarları açısından değerlendirilmiştir. Dördüncü adımda yine her bir 
paydaşın çıkar/beklentilerinin önem derecesi değerlendirilmiştir. Beşinci adımda her 
bir paydaş sahip olduğu finansal güç ve etki açısından ve stratejik plan kapsamındaki 
herhangi bir girişimi başlatabilme yeteneği (liderlik) açısından değerlendirilerek üç 
gruba ayrılmıştır. Altıncı adımda paydaşlar, stratejik plan kapsamında sunulacak 
hizmetlere ilişkin sahip oldukları bilgi düzeyi açısından değerlendirilerek “az”, “orta” 
ve “yüksek” düzeyde gruplandırılmıştır. Yedinci adımda her bir paydaş stratejik plan 
kapsamında sunulacak girişimlere “destek”, “tarafsız” ve “karşı” olma durumları 
değerlendirilerek potansiyel ittifaklar araştırılmıştır. Son olarak her bir paydaşa karşı 
uygulanmak üzere uygun stratejiler geliştirilmiştir. Stratejik Planlama Ekibinin yaptığı 
analiz oturumlarında Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli iç ve dış paydaşları belirlenmiş, 
daha sonra da etkisine ve önemine göre paydaşlar gruplandırılmıştır.

Belirlenen bu dış paydaşlar bakanlık birimlerinin çalıştıkları kamu ve özel kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri olmak üzere 69 kurum belirlenmiş ve listelenmiştir. 
Açık ve kapalı uçlu 15 sorudan meydana gelen bir anket formu hazırlanmış ve bu 
anket 69 kurum, kuruluşa gönderilmiştir. 53 kurum ve kuruluş anketimizi doldurarak 
geri göndermiş ve %77 düzeyinde geri bildirim alınmıştır. Bazı sorulara verilen 
cevapların değerlendirmeleri aşağıda gösterilmiştir.
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Dış paydaş anketine katılan kurum ve kuruluşlar, “Sağlık Bakanlığı hakkındaki 
görüşlerinizi aşağıdaki ifadelere göre belirtiniz” sorusuna %22 oranında işbirliğine 
açık, %21 oranında değişime açık, %13 oranında klasik yöntemlerle çalışıyor, %11 
oranında dinamik olduğu ifade edilmiştir.

Ankete katılanların %80’i Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen görev ve sorumluluklarını 
yerine getirdiğini, %20’si yerine getirmediğini düşünmektedir. Ankete katılanların 
%84’ü Sağlık Bakanlığı’nın görevlerini yerine getirmedeki yetkilerini yeterli bulmakta, 
%16’sı yeterli bulmamaktadır. Ankete katılanların %63’ü Sağlık Bakanlığı ile 
ilişkilerinizde ve faaliyetlerinizde sorun yaşamadıklarını, %37’si sorun yaşadıklarını 
ifade etmiştir. Ama hangi konularda sorun yaşadıkları ifade edilmemiştir. Ankete 
katılanların %72’si Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı imkânlardan memnun olduklarını, 
%28’i memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.

2.2.2. İç Paydaşların Değerlendirilmesi

2.2.2.1. Birincil İç Paydaşlar

Birincil iç paydaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerde, stratejik plan 
hazırlık sürecinde, stratejik plan kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulanmasında, 
izlenmesinde, değerlendirilmesinde ve denetlenmesinde doğrudan görev yapacak 
kişi, birim, kurum, kuruluş ya da gruplardır. Bu grubun en önemli iç paydaşı 
Bakanlığın üst yönetimi ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarıdır.

Bakan1. 

Müsteşar2. 

Müsteşar Yardımcıları3. 

Merkez Teşkilat Birim Amirleri 4. 

Merkez Teşkilat Çalışanları5. 

Bağlı Kuruluşların (RSHMB ve HSSGM) Amirleri6. 

Bağlı Kuruluşların Çalışanları7. 

Taşra Teşkilatlarının Çalışanları8. 

İl Sağlık Müdürlükleri9. 

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları10. 

Aile Sağlığı Merkezleri11. 

Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleri12. 

Toplum Sağlığı Merkezleri13. 

AÇSAP Merkezleri14. 

Halk Sağlığı Laboratuarları15. 

Verem Savaş Dispanserleri16. 
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112 Acil S.H. Komuta Merkezleri17. 

112 Acil Yardım Merkezleri18. 

Devlet Hastaneleri19. 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 20. 

Dal Hastaneleri21. 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri22. 

Rehabilitasyon Merkezleri23. 

AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi)a. 

UMATEM (Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim b. 
Merkezi)

Doğumevleri24. 

KETEM (Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri)25. 

2.2.2.2. İkincil İç Paydaşlar

İkincil iç paydaşlar Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerde, stratejik 
plan kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulanmasında, izlenmesinde, 
değerlendirilmesinde ve denetlenmesinde doğrudan etkili olacak kişi, birim, kurum, 
kuruluş ya da gruplardır. Yapılan paydaş analizi sonucunda bu gruba giren dolaylı iç 
paydaşlar şunlardır:

Yüksek Sağlık Şurası1. 

İç Denetim Birimi 2. 

Müfettişler ve İç Denetçiler3. 

2.2.2.3. Üçüncül İç Paydaşlar

Üçüncül iç paydaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerde, stratejik 
plan kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulanmasında, izlenmesinde, 
değerlendirilmesinde ve denetlenmesinde doğrudan etkili olmayacak ancak 
hazırladıkları raporlar, aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamalar ile kurumu dolaylı 
olarak etkileyebilecek kişi, birim, kurum, kuruluş ya da gruplardır.

Valiler1. 

Kaymakamlar2. 

2.2.3. Dış Paydaşların Değerlendirilmesi

2.2.3.1. Birincil Dış Paydaşlar

Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerden, stratejik plan kapsamında 
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yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ve yürütülen bu 
faaliyetlere doğrudan izin, vize ya da onay veren, siyasal, hukuki, mali, finansal ve 
teknik destek sağlayan kurum, kuruluş ya da gruplardır.

Hizmet Alanlar (Vatandaşlar)1. 

TBMM2. 

Başbakanlık3. 

Anayasa Mahkemesi4. 

Danıştay5. 

Yargıtay6. 

Sayıştay7. 

Maliye Bakanlığı 8. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)9. 

Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT10. )

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı11. 

Üniversiteler 12. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)13. 

Devlet Personel Başkanlığı (DPB14. )

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ15. )

Özürlüler İdaresi Başkanlığı16. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 17. 
(SHÇEK)

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğ18. ü

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğ19. ü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğ20. ü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK21. )
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Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK)22. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği23. 

MSB Askeri Sağlık Kuruluşları  24. 

Türk Akreditasyon Kurumu 25. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)26. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı27. 

İçişleri Bakanlığı 28. 

Milli Eğitim Bakanlığı29. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı30. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı31. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı32. 

Çevre ve Orman Bakanlığı33. 

İl Özel İdareleri34. 

Belediyeler35. 

2.2.3.2. İkincil Dış Paydaşlar

Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerden, stratejik plan kapsamında yürüttüğü 
faaliyetlerden doğrudan/dolaylı olarak etkilenen ve yürütülen bu faaliyetlere dolaylı 
olarak izin, vize ya da onay veren, siyasal, hukuki, mali, finansal ve teknik destek 
sağlayan kurum, kuruluş ya da gruplardır.

Merkez Bankası1. 

Hazine Müsteşarlığı2. 

GAP3.  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM4. )

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)5. 

Denizcilik Müsteşarlığı6. 
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Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 7. 
(TODAİE)

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)8. 

Gümrük Müsteşarlığı9. 

Vakıflar Genel Müdürlüğ10. ü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK11. )

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)12. 

Adalet Bakanlığı13. 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı14. 

Milli Savunma Bakanlığı15. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)16. 

Emniyet Genel Müdürlüğü17. 

Dışişleri Bakanlığı18. 

Ulaştırma Bakanlığı 19. 

Karayolları Genel Müdürlüğü20. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 21. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)22. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ23. ı

2.2.3.3. Üçüncül Dış Paydaşlar

Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirdiği hizmetlerden, stratejik plan kapsamında 
yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan/dolaylı olarak etkilenen ancak aldıkları kararlar 
ve yaptıkları uygulamalar ile Bakanlığı dolaylı olarak olumlu veya olumsuz yönde 
etkileyebilecek ulusal/ uluslararası kurum, kuruluş ya da gruplardır.

Meslek Birlikleri1. 

Türk Tabipler Birliği•	

Türk Diş Hekimleri Birliği•	
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Türk Eczacılar Birliği vb.•	

Sendikalar2. 

Memur Sendikaları (Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri •	
Sendikası vb.)

İşçi Sendikaları (Sağlık-İş vb.)•	

İşveren Sendikaları •	

Dernekler3. 

Kızılay•	

Yeşilay•	

Türk Hemşireler Derneği•	

Sağlık Bakanlığının Uluslararası Paydaşları4. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi •	

Avrupa Birliği•	

BM UNICEF Türkiye Ofisi•	

BM UNESCO Türkiye Ofisi•	

BM UNDP Türkiye Ofisi•	

BM UNAIDS Türkiye Ofisi•	

BM UNFPA Türkiye Ofisi•	

Dünya Bankası Türkiye Ofisi•	

OECD Ülkeleri•	

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi•	

Diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Tüketici Birlikleri5. 
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2.2.4. Sağlık Bakanlığı GZFT Analizi

2.2.4.1. İç Çevre Analizi

İç tarama aşamasında, kurumu ve onun geleceğini etkileyebilecek iç çevredeki 
(kurumun kontrolündeki faktörler) durumları ve eğilimleri içeren verilerin gözden 
geçirilmesi üzerine odaklanılmıştır. Tarama; paydaşlar, kaynaklar, yetenekler, 
avantajlar, performans, tatmin, imaj ve kültürle alakalı olan durumları ve eğilimleri 
de kapsamıştır. İç taramalar sonucu tanımlanan faktörler şu hususlar dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir:

Ortaya çıkma ve sürebilme olasılığı,•	

Bunların kurum üzerindeki potansiyel etkileri ve önemi,•	

Kurum üzerinde onların etkisinin yönü – pozitif veya negatif,•	

Paydaşlar üzerindeki etkileri ve önemi, •	

Diğer kurumlarla mukayese.•	

2.2.4.2. Dış Çevre Analizi

Dış taramada, kurumu ve onun geleceğini etkileyebilecek dış çevredeki (kurumun 
ana kontrolünün dışındaki faktörler) durumları ve eğilimleri içeren verilerin gözden 
geçirilmesi üzerine odaklanılmıştır. Dış tarama: Sosyal, demografik, ekonomik, yasal/
politik, çevresel, teknolojik, rekabetçi durumları kapsamıştır. Tarama aynı zamanda 
tüm coğrafik seviyelerdeki lokal, ülkesel, bölgesel ve global durumları ve eğilimleri de 
içermektedir. Bu faktörler geniş bakış açısı ile kurumsal güçlü yönler ve zayıf yönler 
bakımından ve kurum dışı fırsatlar veya tehditler bakımından değerlendirilmiştir. Bu 
çalışmalarda kurumun sahip olduğu kaynak ve yeteneklerinden kaynaklanan “Güçlü 
Yönler ve Zayıf Yönler Profili” şeklinde güçlü yönlerden nasıl yararlanılacağı ve zayıf 
yönlerin nasıl giderileceğine ilişkin stratejiler ve eylemler geliştirilmiştir.

2.2.4.3. Üstünlükler

Sağlık mevzuatının oluşturulması, uygulanması ve yönlendirilmesinde •	
belirleyici olması,

Karar alma ve icra yetkisine sahip olması,•	

Merkezdeki bazı yetkilerin taşraya devredilmiş olması,•	

Köklü bir kurum kültürünün var olması ve kurumsallaşmış bir yapının •	
olması,

Köklü bir kurumsal yapıya, geçmişe dayanan bilgi birikimine ve deneyimine •	
sahip olunması,
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Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması,•	

Sağlıkta Dönüşüm Programının başarılı bir sağlık politikası olarak devam •	
etmesi

Sosyal güvenlik reformunun yapılmış olması,•	

Nitelikli, uzman, etik değerleri benimsemiş, dinamik ve özverili çalışanlara •	
sahip olması,

Bakanlık personelinin eğitim, kurs, kongre vb. etkinliklere katılımının teşvik •	
edilmesi,

Genel•	  bütçe kaynakları yanında doğrudan sağlık hizmetlerinde kullanılan 
döner sermaye kaynaklarının bulunması,

Çalışanlarına yönelik performansa dayalı ek ödeme uygulanması,•	

Bütün kamu/özel kamu kurum/kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar •	
ile işbirliği yapabilme imkânı,

Avrupa Birliği kaynaklarıyla proje hazırlanma imkânının bulunması ve •	
uluslararası iş birliği ile iyi uygulamaların takip edilmesi,

Yeniden yapılanma, stratejik planlama, kalite ve performans yönetimi •	
konularındaki isteklilik,

Sağlık hizmetlerinde teknolojik donanım seviyesinin yükseltilmesi,•	

Bilgi iletişim alt yapısının güçlenmesi ve teknolojik yeniliklere ulaşma •	
kolaylığının sağlanması,

Sağlık ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılıyor olması,•	

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderek azaltılması,•	

Gayri Safi Yurt İçi Hâsıladaki (GSYİH) sağlık harcamalarının payının •	
artması,

Yaygın hizmet ağı ve afetlere karşı süratli reaksiyon gösterme becerisi,•	

Ülke dışı sağlık hizmetlerinde yapılan başarılı hizmetler ve sağlık alanında •	
gelişen dış ilişkiler.

2.2.4.4. Zayıflıklar

Teşkilat•	  kanununun eski oluşu ve mevcut ihtiyaçlara yeterince cevap 
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verememesi,

Sağlık personeli •	 sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı 
karşılayamaması, hekimlerin yarı-zamanlı çalışması,

Yeniliklere ve değişime karşı zaman zaman direnç gösterilmesi,•	

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderek azaltılmasına rağmen iş ve işlemlerde •	
istenen hıza ulaşılamaması ve yetki devrindeki yetersizlikler,

Güncel olmayan, uyumsuz, karmaşık ve yetersizliği giderilememiş mevzuatın •	
varlığı

Taşra çalışanlarının karar alma süreçlerine etkisinin yetersiz kalması,•	

Bakanlık dışı kurum ve kuruluşların etkin işbirliğinde yetersizlikler •	
görülmesi,

Meslek örgütleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temel sağlık •	
politikalarına katkısının yeterli düzeyde olmaması,

Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişimler,•	

Merkez teşkilatın birimlerinin dağınık yerleşimi ile hizmet binalarının nitelik •	
ve kapasitesi yönünden yetersizliği,

Bakanlık merkez teşkilatının iş yükünün fazla olması,•	

Merkez ve taşra teşkilatı birimlerimiz arasında bilgi akışının ve koordinasyonun •	
yeterli seviyede olmaması,

Personel arasındaki yüksek lisans, doktora vb. eğitimlerini tamamlayanlardan •	
yeterince faydalanılmaması,

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde insan kaynakları açısından yetersiz •	
kalınması,

Yabancı dil eğitimi almış personel sayısının yetersizliği,•	

Kurum kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli hizmet içi eğitim açığının •	
olması ve eğitim alanların verimli kullanılamaması,

Kariyer Sağlık Uzmanı (sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, kamu yönetimi, •	
çalışma ekonomisi, işletme, iktisat, muhasebe vb.) istihdamının 
yapılamaması,

Personelin iş ve işlemlerinde bürokratik hantallık ve teknolojik yeniliklerin •	
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kullanımında uyum sorunu olması,

Biyo güvenliğin korunması amacıyla ileri teknolojik faaliyetlere yönelik risk •	
yönetimi planlarının olmaması.

2.2.4.5. Fırsatlar

Toplumda sağlık bilincinin yükselmesi neticesinde sağlık hizmetlerinin •	
doğru kullanımının artması,

Artan milli gelir ile sağlık hizmetlerine ayrılabilecek kaynakların da artması,•	

Türkiye’nin Hedef 21 Politikası (DSÖ 21.Yüzyılda 21 Hedef) doğrultusunda •	
yapılan çalışmalar sonucu, temel sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi,

“Genel Sağlık Sigortası Sistemi” uygulaması,•	

Sağlık turizminin gelişme potansiyeli,•	

Uluslararası işbirliği ve sağlık sektöründeki paydaşların destekleyici •	
politikaları,

Kamu yönetiminde iyileştirmeler,•	

Küreselleşme ve Teknolojik gelişmeler,•	

Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması,•	

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması,•	

Sağlık alanındaki İstihdam kalitesinin artması,•	

Gelişen bilgi teknolojisi ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim,•	

Tıp teknolojisindeki gelişmelerin sağlık hizmetleri sunumunu olumlu yönde •	
etkilemesi,

Stratejik yönetim kavramına ilginin artması,•	

AB sürecinde atılan adımlar,•	

Ekonomik ve siyasi istikrar.•	

2.2.4.6. Tehditler

Mevcut olan hastalıklardaki beklenmeyen değişimler ile yeni tanımlanan •	
veya öngörülemeyen hastalıkların risklerinin sağlık hizmet sunumunu 
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olumsuz yönde etkilemesi,

Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfus oranının •	
artması, sonucunda sağlık hizmet yükünün artması,

Nüfus hareketliliğinin artması ile salgın hastalıkların hızlı yayılabilmesi,•	

Küreselleşme ve küresel ısınmaya bağlı sağlık sorunlarının artması,•	

İlaç endüstrisindeki tekelleşme ve bu sektörde dışa bağımlılık,•	

Sağlık sektörünün istismara ve popülist politikalara açık olması,•	

Bölgesel savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar,•	

Küresel ve/veya bölgesel ekonomik krizler,•	

Komşu ve yakın çevre ülkelerden kaynaklanabilecek sağlığa yönelik •	
tehditler,

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden nükleer, kimyasal ve biyolojik •	
faaliyetler.

2.3. Stratejik Tasarım

2.3.1. Sağlık Bakanlığı’nın Misyonu

Türkiye’deki insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla
sağlık hizmetlerine yön veren

sağlık hizmetlerini planlayan,
izleyen ve değerlendiren bir yönetim anlayışıyla

politikalar üretmek, uygulamak, uygulatmak ve küresel sağlığa katkıda bulunmaktır.

2.3.2 Sağlık Bakanlığı’nın Vizyonu

Sağlıklı doğum,
Sağlıklı yaşam,

Sağlıklı nesiller,
Sağlıklı Türkiye için; 
kaliteli, güvenli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunumunu;

planlayan, düzenleyen, izleyen, değerlendiren ve denetleyen,  lider bir Sağlık Bakanlığı olmak.

2.3.3. Temel İlke ve Değerler

Sağlık Bakanlığı faaliyetlerinin yürütülmesinde ve stratejik planlama sürecinde 
rehber edinilen ve Bakanlığı’nı tanımlayan kurumsal değerlerimiz;
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2.3.4. Kritik Başarı Faktörleri

Sağlık Bakanlığının ülküsünü gerçekleştirmesi amacıyla kritik başarı faktörlerinin 
belirlenmesi için süreçte şu soruya cevap aranmıştır: “Sağlık Bakanlığı Yürüttüğü 
Hizmetlerde Başarılı Olmak için Nelere Odaklanacak?” Bu çalışma sonucuna 
göre Sağlık Bakanlığının Vizyonunu gerçekleştirmesi için odaklanacağı kritik başarı 
faktörleri şunlardır:

Yeterli ve Çağdaş Fiziki Altyapı•	

Nitelikli İnsan Gücü•	

Finansman•	

Mevzuat / Yasal Çerçeve•	

Etkili, Verimli Yönetim•	

2.3.5. Sağlık Bakanlığı’nın Stratejik Konuları

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, ülkemizdeki herkesin 
ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde sağlığının devamını 
sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına 
zarar veren amillerle mücadele etmek, halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak ve 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmektir. Bu amaç 
çerçevesinde yürütülen hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
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Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri•	

Teşhis ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri•	

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri•	

Sağlık Hizmetleri İçin Altyapı Sağlanması•	

Sağlık Yönetiminin Geliştirilmesi•	

Sağlık İle İlgili Ruhsatlandırma Faaliyetleri•	

Stratejik Planlama Ekibinin ortak görüşü ve uzlaşma yöntemiyle stratejik konular 
belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenmiş olan stratejik konular faaliyet alanlarına 
göre gruplandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı stratejik planlama çalışmaları kapsamında 
tespit edilen stratejik konular altı ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

2.3.5.1. Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri

Ana çocuk sağlığı•	

Koruyucu sağlık•	

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele•	

Üreme sağlığı•	

Aile hekimliği•	

Acil sağlık hizmetleri ve afet yönetimi, kriz yönetimi•	

Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları•	

Tütün, alkol ve uyuşturucu maddelerin kontrolü•	

Kanserle savaş•	

Çevre sağlığı hizmetleri•	

Özürlülere yönelik hizmetler•	

Sağlıklı beslenme•	

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve Kronik durumlar•	

Sağlıklı yaşlanma•	

Sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi•	

Sağlık turizmi ve turist sağlığı•	

Genç sağlığı•	

Ruh sağlığı•	

Ağız diş sağlığı•	

Kazalara karşı korunma•	
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2.3.5.2. Teşhis ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Tedavi hizmetleri•	

Tanı ve tedavi cihazlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi•	

Organ, doku ve hücre nakli•	

Eğitim hastaneleri•	

Laboratuar altyapısının güçlendirilmesi•	

2.3.5.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Ruh sağlığını koruyucu ve rehabilite edici hizmetler•	

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri•	

2.3.5.4. Sağlık Hizmetleri İçin Altyapı Sağlanması

Fiziki alt yapı ve planlama•	

Sağlık hizmeti altyapısının iyileştirilmesi •	

Makro ve mikro yatırımların uyumlaştırılması•	

2.3.5.5. Sağlık Yönetiminin Geliştirilmesi

Sağlık insan gücü, dağılımı, özlük hakları, motivasyonu ve göçü1. 

Sağlık personeli eğitimi2. 

Liderlik3. 

Sağlık bilgi sistemleri4. 

Birimler arası işbirliğinin güçlendirilmesi5. 

Kurumsal ve yönetsel gelişme6. 

Piyasa gözetim ve denetim sisteminin kurulması7. 

Tesis, ekipman ve tıbbi cihaz envanterlerinin oluşturulması8. 

Sağlık hizmeti ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği9. 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum10. 

Sağlıkta dış ilişkilerin güçlendirilmesi11. 

Ürün ve hizmet denetiminin ayrıştırılması12. 

Sağlık meslekleri tanım ve standartları13. 

Sağlık ekonomisi ve finansmanı14. 

Tıpta uzmanlık kurulu görev ve uygulamaları15. 

Yetki devri16. 

Sağlık kaynaklarının verimli kullanılması17. 
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2.3.5.6. Sağlık İle İlgili Ruhsatlandırma Faaliyetleri

Sağlık ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetleri•	

İlaç üretimini ve dağıtımını kontrol ve düzenleme ve akılcı ilaç kullanımı•	

Sağlık hizmetlerinin akreditasyonu•	

Bu konular dikkate alınarak, öncelikler belirlenmiş ve 2010-2014 yılları arasındaki 
stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. Sekiz adet stratejik Amaç, 43adet stratejik 
hedef, 68 adet alt hedef belirlenmiştir. Bu stratejik Amaçlar aşağıda yer almaktadır.

3. SONUÇ: STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Amaç 1 Halkımızın sağlığına yönelik riskleri azaltmak, sağlığı 
korumak ve geliştirmek.

Stratejik Amaç 2 Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
erişilebilirlik, etkililik, verimlilik, ölçülebilirlik ve 
hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamak. 

Stratejik Amaç 3  Sağlık hizmetlerinin performansını ve kalitesini 
artırmak, hesap verebilirlik, şeffaflık, hizmete 
erişimde eşitlik, etkinlik ve verimlilik sağlamak

Stratejik Amaç 4 Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının 
üretkenliğini, etkililiğini ve kapasitesini artırmak için 
merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılanmasını 
sağlamak; çağdaş bir yönetim anlayışı için gerekli 
olan sağlık insan gücü ihtiyacını planlamak.

Stratejik Amaç 5 Sağlıkta ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerini geliştirmek 
ve güvenli, erişilebilir, kaliteli bir şekilde sunumunu 
sağlamak.

Stratejik Amaç 6 Karar ve hizmet sunumu sürecinde etkili bilgiye 
erişim sağlayacak Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi/E-
Sağlık’ı kurmak, işletmek ve geliştirmek.

Stratejik Amaç 7 Tüm sektörlerin politika ve eylemlerinin sağlık üzerine 
etkilerinden sorumlu tutulmalarını sağlamak, çok 
sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirmek.

Stratejik Amaç 8 Sağlık Turizmi konusunda Türkiye’yi bölgesinde 
cazibe merkezi haline getirmek ve sınır ötesi sağlık 
hizmetleri sunum kapasitesini artırmak.



230

KAYNAKLAR

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Gerekçe Metni, 1961

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Metni, 1961

58. Hükümet Programı http://www.byegm.gov.tr/hukumetler/58hukumet

59. Hükümet Programı http://www.byegm.gov.tr/hukumetler/59hukumet

60. Hükümet Programı, http://www.byegm.gov.tr/hukumetler/60hukumet

Acil Eylem Planı, www.akparti.org.tr/acileylem.asp

Aile Hekimliği Türkiye Modeli. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2004

Akdağ Recep, Nereden Nereye, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, Ankara, Temmuz 
2007

Akdağ Recep, İlerleme Raporu, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, Ankara, Ağustos 
2008

Demirel, Hüseyin. 1946-1960 Arası Sağlık Politikaları ve Sağlıkta Planlama, 
Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları İstanbul, 2008

Dünya Sağlık Örgütü web sayfası www.who.int, (Erişim Tarihi: 25.08.2008)

Dünya Sağlık Örgütü. 21. Yüzyılda Herkese Sağlık. Copenhagen:,WHO Publications; 
1998

Dünya Sağlık Örgütü, Global Burden of Disease Studay, WHO Publication, Switzerland, 
2008

Fişek N, Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi Yayını, 1985

Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen Rolü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 
2007

Herkese Sağlık, Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri-Sağlık 21, Ankara: Sağlık Bakanlığı 
Yayınları; 2001

Improving Health Systems: The Contribution of Family Medicine. WONCA; 2002

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2.sürüm, DPT, Haziran 2006

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı. www.basbakanlik.gov.tr/
docs/kkgm/kanuntasarilari/101-1349.doc

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/
ss349m.htm



231

Küresel Tüberküloz Kontrolü 2008, DSÖ, 2008

OECD Health Data, OECD Publications, 2001

OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000, 
SB RSHMB, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 2004

Özsarı, S.H., Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Sağlıkta Yeniden Yapılanma, Türkiye 
Sorunlarına Çözüm Konferansı-II “Cumhuriyet’in Kazanımları” 26-28 Ekim 1998 Ankara

Roberts, Mark J., Hsiao, W. Getting Health Reform Right, 2008

Sağlık 2003, Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2004

Sağlık 2004, Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2005

Sağlık 2005, Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2006

Sağlık 2006, Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2007

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2003

Sağlıkta e-Dönüşüm, Sağlık Bakanlığı, Ankara 2007

Sağlıkta Performans Yönetimi ve Performansa Göre Ödeme Sistemi. Sağlık 
Bakanlığı, Ankara 2005

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 Ön Rapor Sonuçları, http://www.hips.
hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/tnsa-2008-on_rapor_metodoloji.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982

Türkiye Cumhuriyeti Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, DPT, Ankara, 2006

Türkiye Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması (UHY-ME), 2003

Türkiye’de Verem Savaşı, 2008 Raporu, Sağlık Bakanlığı, 24 Mart 2008

Ulusal Sağlık Hesapları, 2003 (Sağlık Bakanlığı Yayınlanmamış Rapor)



232

BİR HASTANEDE STRATEJİK PLAN BAZLI SÜREÇ ANALİZİ VE 
PERFORMANS YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Mehmet Ertek39, Prof. Dr. Hülya Güngel40

Özet

Stratejik plan bir organizasyonun mevcutta bulunduğu yeri tanımlayan ve gelecekte 
olmak istediği konumu şekillendiren bir yönetim sistemidir. Yaptığımız bu çalışma ile 
öncelikle Türkiye’deki sağlık kurumlarında üst yönetim süreçlerinin kurum stratejileri 
ve performans yönetim sistemi ile ilişkisel yapısı ortaya konulmuştur. Yönetim 
sisteminde karşılaşılan eksikler listelenerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 
Önerilen yeni bir model ile de yönetim sisteminin iyileştirilerek kurum katsayısının 
üst yönetimin kontrolünde belirlenmesi hedeflenmiştir. İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ 
(BPM)-PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (PYS) VE KURUM STRATEJİLERİNİN 
entegrasyonunun sağlanmasına katkı sağlamak temel hedeftir. Çalışma kapsamında, 
bir sağlık kurumunda pilot olarak bir klinik seçilmiş, organizasyonun kalite güvence 
sisteminin (ISO 9001-2000) hizmet dataları değerlendirilmiş, sözü geçen yapıların 
(BPM-SP-PYS) entegrasyon eksiklikleri belirlenmiştir. Sağlık hizmet kalitesinin 
artırılması için kurumsal sinerjinin oluşturulması gerekliliği bu kapsamda göz ardı 
edilemez bir gerçektir. Sonuç olarak sağlık kurumlarında uygun yönetim sistemi 
çevriminin temel unsurları olan SP-BPM-PYS yapılarının entegrasyonu ve iç-dış 
etkileri analiz edilmiş, mevcut yönetim sistemi için iyileştirme alanları belirlenerek 
iyileştirme önerileri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Sağlık Sistemleri, Performans Yönetim 
Sistemi

Abstract

Strategic Plan (SP) is a shaper management system; provides defining where the 
organization now is and where the organization wants tube in the future. In this 
study; the health service organizations’ first level management business processes, 
organizational strategies and performance management system relations are 
primarily determined and presented. Weaknesses on management system are 
listed and improvement suggestions are tried to emphasize. Suggested new model 
will provide an improvement on management system and organization so that the 
organizational coefficient of Turkish Health Ministry Hospitals will be completely 
controlled by 1st level management responsible, that also helps Business Process 
Management(BPM) – Performance Management System (PMS) and Organizational 
Strategies’ integration. In this scope; a health service organization has selected 
and a pilot application clinic is determined. Organizations’ quality insurance system 
(ISO 9001-2000) datas are reviewed; BPM-PMS-SP integration requirements are 
39 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mehmetertek@gmail.com
40 Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi, hulyagungel@msn.com



233

designated. In this perspective organizational synergy should be formed to increase 
health service quality. 

As a result in this study; the basic elements of management system cycle for health 
service organizations that are SP-BPM-PMS integration also interior-exterior factors 
are analyzed, improvement fields for existing management system are determined 
and at least improvement suggestions are declared.

Key Words: Strategic Plan, Healthcare Systems, Performance Management 
System

1. GİRİŞ

1.1. Stratejik Planlama

Bir yerlere ulaşmanın ilk adımı, olduğumuz yerde kalmayacağımıza dair bir karar 
oluşturmamızdır. Bireysel, kurumsal ve yönetsel açılardan parlak bir gelecek 
düşleyen kamu hizmetleri çalışanları, geleceğin belirsizliklerine stratejik planlama 
becerilerini geliştirerek ışık tutabilirler. Stratejik planlama bireysel bilinçlenmemize 
anlamlı katkılar sağladığı kadar, kurumsal hedef ve vizyonlarımızın gerçekleşmesinin 
de teminatı olabilecek bir kavramdır. Yine Devlet Planlama Teşkilatı’nca yayımlanan 
Ortak Değerlendirme Çerçevesinde; Kuruluşun sürekli iyileştirme sürecini başlatması 
için çok güçlü bir çerçeve oluşturmaktadır. Ortak Değerlendirme Çerçevesi aşağıda 
belirtilenleri sağlar;

Avrupa kamu sektöründe yaygın olarak kabul gören kriterleri temel alan •	
kanıtlara dayalı değerlendirme

İlerleme ve yüksek başarı düzeylerini belirleme fırsatları•	

Kuruluşun iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda tutarlılık ve •	
uzlaşım sağlanması

Ulaşılacak farklı sonuçlar ile destekleyici uygulamalar ya da girdiler arasında •	
bağlantı kurulması

Çalışanların iyileştirme sürecine dâhil edilmesi yoluyla motivasyonun •	
sağlanması

Kuruluşun farklı alanları arasında ve diğer kuruluşlarla iyi uygulamaların •	
paylaşılması bu uygulamaların teşvik edilmesi için fırsat sağlanması

Çeşitli kalite inisiyatiflerinin günlük faaliyetlerle bütünleştirilmesi,•	

Periyodik özdeğerlendirme uygulamasıyla zaman içinde ilerlemenin ölçülmesi •	
(sp.gov.tr, 2009)
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Strateji, belirli bir hedefe ulaşabilmek için kullandığımız yöntem ve taktiklerin bütünü 
şeklinde tanımlanır. Bir bireyin veya bir örgütün bulunduğu konum ile ulaşmak istediği 
hedef arasındaki en kısa ve güvenilir hat stratejik planlama noktasından geçmektedir. 
Bir başka ifade ile strateji, geleceği okuma becerisi doğrultusunda atılacak adımların 
yol haritasıdır. Mükemmellik modeline giden yolda atlama taşı konumundaki 
stratejik planlama EFQM mükemmellik modeli açısından değerlendirildiğinde; EFQM 
Mükemmellik Modeli dokuz ana kriter üzerine kurulmuş ve zorunluluk içermeyen bir 
model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriterlerden beşi ‘’Girdi’’ kriterlerini, dördü ise 
‘’Sonuç’’ kriterlerini oluşturur. Girdi kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içerir. 
Sonuç kriterleri ise o kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. Sonuçlar girdilerden 
kaynaklanır. (kalder.com.tr, 2009)

1.2.Stratejik Plan Bazlı Süreç Yönetimi

1.2.1. Süreç

Süreç; “Müşteri/Vatandaş “ için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi 
kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan; tekrarlanabilen, ölçülebilen, 
sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan, organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, 
fonksiyonlar (birimler) arasında gerçekleşen eylem ve işlemler dizisidir.

1.2.2.Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi; süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, 
müşterilerinin, vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler 
alınarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren 
faaliyetler bütünüdür. Avrupa Birliği üyeliği kapsamında ise (AB) bölgesel dengelerin 
sağlanması konusu önem taşıması (dpt.gov.tr, 2009) sağlık hizmetlerinin ne denli 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Süreç yönetiminin adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Süreçlerin tanımlanması,•	

Süreç sahiplerinin belirlenmesi,•	

Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi,•	

Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi•	

Süreç Yönetiminin sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi için bir dizi kriterleri içerisinde 
barındırıyor olması gerekmektedir.

Bu özellikler özetle;

Vatandaş odaklı•	

Katma Değer yaratan (gereksiz maliyet olmayan)•	

Sahibi ve sorumluları belirlenmiş •	
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Süreçte rol alanlar tarafından açıklıkla anlaşılır•	

Süreçler arası bağlantılar ve ilişkiler tanımlanmış•	

Performansı sağlıklı ve düzenli ölçülüp, izleniyor•	

Sürekli gözden geçirilip iyileştiriliyor olmalı •	

şeklinde sıralanabilir.

Önerilen modelin süreç yönetimi safhasının adımları:

Basamak: Süreç1.  tanımlama ve tasarlama

Faaliyet Kategorizasyonua. 

Süreç Akış Haritalarıb. 

Detaylı iş tanımlarıc. 

Süreçlerin performans göstergelerid. 

Basamak: Süreçlerin2.  İzlenmesi

Gantt Şemasıa. 

Raporlama Aralığıb. 

Data toplama ve madenciliğic. 

Değerlendirmed. 

Basamak: 3. Süreç İyileştirme

Karşılaştırma (Benchmarking)a. 

Trend Analizib. 

İyileştirme ve Değerlendirmec. 

Sağlık Kurumlarında süreç yönetimi kavramı tam anlamıyla kullanılmamakta olup, 
Kalite Güvence Sisteminin bir zorunluluğu şeklinde algılanması münasebetiyle, 
organizasyonel iyileştirmeler ve verilen sağlık hizmetleri konusunda kısmen dahi olsa 
esas olarak yönetsel (iç çevre) anlamda yeniden kurgulanması gereken iç yönetim 
sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetin veriliyor 
olması değil nasıl verildiği ve toplu (çalışan-hastalar) memnuniyeti de gözetmesi 
açısından süreç yönetimi yalnız Kalite Güvence Sisteminin bir parçası olmaktan öte 
değişimin ve iyileştirmenin kendisi olmaya aday bir yönetim sistemi olarak tüm 
dünya sağlık kurumlarında benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Bu anlamda sağlık 
kurumlarımızın performans değerlendirme sistemlerini; “Stratejik Plan – Süreç 
Yönetimi – Performans Yönetim Sistemi” kavramlarını interdisipliner modeller 
kapsamında değerlendirmeli ve yönetim çevrimini bu perspektifte kurgulamalıdır.
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2. STRATEJİK PLAN BAZLI SÜREÇ VE PERFORMANS YÖNETİM MODELİ

Stratejik Plan; kurumun mevcuttaki durumunu ve gelecekte hangi noktada olmak 
istediğini ifade eden vizyoner bir yaklaşım olduğuna göre kurumdaki iş süreçlerinin 
de en iyileme teknikleri ile değişen ve gelişen teknolojilerle sinerji gösteren bir 
yapı arz etmesi ayrıca sağlık yöneticilerinin bu yaklaşımda olmasını gerektiren bir 
yönetim yapısını öngörmektedir. Stratejik Plan ile belirlenen amaç ve hedefler ile 
performans hedeflerinin, iş süreçlerini güncelleyen ve sürekli iyileştiren karakteri 
bu tespiti doğrulamaktadır. Model bölümünde ele alınacak olan yapı bu yaklaşım 
itibariyle mevcut modellerde iyileştirme sağlayacak geniş spektrumlu bir reçete 
hükmüne geçmeyi hedeflemektedir.

Modelimizde; Stratejik Planını hazırlayan veya hazırlamış kurumlarımız için eşzamanlı 
olarak amaç ve hedeflerle paralellik gösteren süreçlerin tanımlanması, iş süreçlerinde 
sorumluluk sahiplerinin belirlenmesi ve sonrasında sorumluluk sahiplerine bağlanmış 
performans göstergeleri ile kurum performansının periyodik zaman dilimlerinde 
ölçümlenmesi hedeflenmiştir. Üçer (3) aylık kontrol dilimlerinde kliniklerden talep 
edilecek performans raporlarının, Kurumsal Süreç Performansı ve Kurumsal Stratejik 
Plandaki amaç ve hedeflere ulaşma başarısı için de veri girdisi olarak kullanılabileceği 
öngörülmüştür. Çevrim kavramı mevcutta; yılsonu performans gerçekleşmelerinin 
bir sonraki yıl için revize edilebilecek hedefler veya bir sonraki 5 yıllık Stratejik Plana 
altlık teşkil etmesi dolayısıyla kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin önerilen model Şekil 1’ 
de yer almaktadır.

Şekil 1. Sağlık kurumları için önerilen stratejik plan bazlı performans yönetim 
sistemi modeli

Modelde; Kurumsal Stratejik Planın hazırlanmasına müteakip Süreç Yönetimine 
geçilerek stratejik amaç ve hedeflerle uygun formdaki iş süreçlerinin tanımlanması 
söz konusudur. Yine Süreç Yönetiminin gerçekleştirilmeye başlanmasından 
sonra ortaya çıkan iş süreçleri ve iyileştirme alanları performans göstergelerinin 
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belirlenmesinde kullanılacak ayrıca eşzamanlı olarak temel girdiyi teşkil edecektir. 
Performans göstergelerinin tayininden sonra bu göstergelerin Stratejik Amaç ve 
Hedeflerin revizyonunda referans noktasını karşılaması söz konusu olacaktır. Kurum 
Performans Karnesinin de içeriğini oluşturacak olan Performans Göstergeleri, Süreç 
Yönetimi çalışmaları esnasında ortaya çıkacak olan iyileştirme alanları ile Performans 
Göstergelerini revize edilebilecektir. Modelde yer alan çevrim, yeni Stratejik Plan 
ve revize Performans Göstergeleri için en önemli girdiyi sağlamasına rağmen 
sağlık alanında yaşanabilecek yenilikler, modelin gelişime açık olması sebebiyle 
direkt olarak uygulanabilecektir. Karar vericiler bu anlamda katsayıların doğru 
belirlenmesi sürecinde yaşadıkları problemlerle yüzleşmek durumunda kalmaktan 
kurtulacaktır. Anahtar kavramın Performans Göstergeleri olduğu bu modelde 
çalışanların öneri ve görüşleri ayrıca memnuniyet araştırmalarının çıktı raporlarını 
kullanılarak doğru Performans Göstergelerinin belirlenmesi büyük ölçüde sağlanmış 
olacaktır. Memnuniyet araştırma sonuçları, Performans Göstergeleri açısından süreç 
yönetiminde ortaya çıkacak iyileştirme alanları içerisinde yer aldığından, model 
içerisinde yer verilmemiştir. Model Türk Sağlık Hizmetleri kapsamında mutlak suretle 
değerlendirilmesi gereken ve en sağlıklı Performans sonuçları ile kurum katsayılarının 
belirlenmesinde anahtar bir rol üstlenecektir.

2.1. Hastanelerde Performans Yönetim Sistemi

Sağlık Bakanlığımızca yayımlanan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde yer 
alan “Birim, her kurumda baştabip veya baştabibin görevlendireceği bir baştabip 
yardımcısının sorumluluğunda, hastane müdürü veya yardımcısı, başhemşire ile 
performans ve kalite temsilcisi olmak üzere en az dört kişiden oluşur. Baştabip 
tarafından sağlıkta performans ve kalite uygulamaları konusunda deneyimli bir 
personel, performans ve kalite temsilcisi olarak görevlendirilir.” ibaresi, bakanlığın 
bu görevi üst yönetime sorumluluk olarak vermesinin konunun önemine işaret 
etmesi olarak yorumlanabilir. Yine “İstikrarlı, dengeli ve etkin bir sağlık hizmetini 
devam ettirebilmek için kurum ve kuruluşlarımızın güçlü bir mali bünyeye sahip 
olmaları gerekir. Bu açıdan kurum ve kuruluşlarımızın gelir artırıcı çalışmalar yapıp 
gider azaltıcı tedbirler alarak, dengeli bir nakit giriş/çıkışı oluşturmaları büyük 
önem arz etmektedir” (saglik.gov.tr, 2009). Bu anlamda üst yönetimin, performans 
yönetim sistemini kurarak, takibinde etkin biçimde rol almasını gerektiren bir 
süreç zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  Muayene erişim katsayısı dışındaki hizmet 
performansını belirleyen hizmet kalite katsayısı, memnuniyet katsayısı ve kurum 
verimlilik katsayısı değişkenlerini de pozitif trende yönlendirecek modelimiz, 
kurumun Performans Yönetim Sistemine girdi oluşturması itibariyle geniş bir etki 
alanına sahip olacaktır.

2.2. Modele İlişkin Çözüm Önerileri ve Alternatif İyileştirme Alanları

Önerilen modele ilişkin mevcut sağlık kurumlarımızda modelin implementasyonu 
sürecinde dikkate alması üzerinde durulan çözüm önerileri ve alternatif iyileştirme 
alanları aşağıda sıralanmaktadır.
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Hizmet kalitesi için etkin ve değişmez bir tanımlama yapılması•	

Görev tanımlarının gözden geçirilerek Süreç Analizi sonucunda güncel •	
görev tanımlarının yapılması

Çalışmaya geniş çaplı katılımın sağlanması•	

İş Süreçleri çalıştaylarında, ilgili işte çalışanların katılımı mutlak surette •	
sağlanması

Stratejik Amaç ve Hedeflerde, hizmete esas faaliyet alanlarının •	
değerlendirilerek belirlenmesi

Performans gerçekleşme raporlarının düzenli olarak toplanması ve •	
değerlendirmeye tabi tutulması

Hedeflere ilişkin sapmaların gerçekleşmesi durumunda değerlendirme ve •	
önlem almanın sağlanması

Sahiplenmenin sağlanması ve dikey hiyerarşik dengenin kapsam dışında •	
tutulması

İyileştirme alanlarının hayata geçirilmesi konusunda istikrarlı olunması•	

Stratejik yönetimin, her şeyden önce, genel yönetimin sahip olduğu •	
özellikleri de ifade ettiğinin farkındalığının sağlanması

Stratejik yönetim sisteminin özellikle tepe yönetiminin bir fonksiyonu •	
olduğu noktasına dikkat edilmesi

Genel olarak sağlık kurumunun geleceğini ilgilendirmesi ve ona bir •	
istikamet belirleme olması itibari ile tüm sağlık çalışanlarına bu bilincin 
verilmesinin yanı sıra bu kapsamda tüm verilerin değerlendirilmesi

Model, gelecek yönelimli olduğu ve sağlık kurumunun uzun vadedeki •	
amaçları ile ilgisinin sindirilmesi 

Belirlenen zaman ufku içinde sağlık kurumunun hangi konumda olacağını •	
ve bu sonuçlan elde edebilmek için nelerin ve hangi yöntemle nasıl bir 
süreçten geçerek yapılması gerektiğinin belirlenmiş olması

Stratejik yönetim konseptinin, sağlık kurumunu bir sistem olarak •	
gördüğüne dikkat edilmesi

Kurumun, diğer kurumlarla etkileşim ve bağımlılık halindeki parçalardan •	
oluştuğunu ve bir bütün olarak tanımlandığının ve dolayısıyla stratejik 
yönetimin, bir bütün olarak kurumla ilgilenmesinin yanında onu oluşturan 
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parçalarla da ilgilendiği bilincinin taşınmasıdır. Bütüne veya parçalardan 
herhangi birine yönelik bir karar alındığı zaman, diğer parçaların üzerindeki 
etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Stratejik yönetim, kurumları açık sistem olarak tanımlar. Kurumlar içinde •	
bulunduğu çevre ile karşılıklı etkileşim ve bağımlılık içindedir. Çevrede 
meydana gelen her hangi bir değişiklik sağlık kurumunu da etkiler. Bu 
sebeple, stratejik yönetim çevreyi oldukça yakından takip eder.

Stratejik yönetim, sağlık kurumunun amaçlarıyla toplumun menfaatlerini •	
bir bütünlük içerisinde ele alır. Bu açıdan stratejik yönetim dış çevresine 
karşı sosyal sorumluk taşır.

Stratejik yönetim, alt kademe yöneticilerine rehberlik eder. Bir başka •	
ifadeyle stratejik yönetimin belirlediği amaçlar, karar ve faaliyetler 
kurum içinde en alt birimlere kadar herkesin ortak hareket noktasını 
oluşturmalıdır.

Stratejik yönetim, kurumun kaynaklarının en etkili bir şekilde dağıtımıyla •	
ilgilidir kurumun temel amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
kaynaklan hizmet / hasta sayısı bileşimlerine uygun bir şekilde dağılım 
gerçekleşmelidir.

Karar vermede kullandığı bilgilerin kaynak ve verileri farklıdır. Stratejik •	
yönetim, bir bütün olarak sağlık hizmetlerinin etkililiği ve verimliliği ile 
ilgili olduğu için konuya ait bilgi kaynakları ve verileri çok çeşitlidir. Birçok 
kurum klinik ve fonksiyonuna ait bilgileri ayrıca çevreye ait bilgi ve verileri 
zorunlu kılar. Bu bilgi ve verilerin sayısı da oldukça fazladır ve bu konuda 
yeterli altyapı konusundaki eksikler giderilmelidir

Hizmet kalite standartları gözden geçirilerek iyileştirme ihtiyaçları açısından •	
değerlendirilmelidir

Sağlık Bakanlığı yönergesinde de yer verildiği gibi kurumsal performans ölçüm 
yöntemleri dört başlık altında ifade edilerek bu kapsamda değerlendirilmelidir;

Poliklinik hizmetleri•	

Hastane kalite kriterleri•	

Fiziki mekân ve süreçlerin denetimi•	

Hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri•	

Kurumun değerlendirme sürecinde;

İlişkisellik•	

İnterdisipliner Bağlantılar•	
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Sistematik Yaklaşım•	

Matris Yöntemi•	

Matris Analizi•	

Çıktıların değerlendirilmesi akışı izlenmelidir.•	

Sağlık hizmetlerinde mesafe almış kurumlarla iletişim içerisine girilerek, SWOT 
Analizi kapsamında saptanacak tehditlerin fırsata dönüştürülmesi yönünde efor sarf 
edilecektir. Bu anlamda SWOT analizinin;

Yeni bir klinik hizmeti çalışmasına girerken hasta talepleri yapısının •	
çözümlenmesinde

Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında•	

İş süreçlerinin geliştirilmesinde•	

Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında•	

İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans yönetiminde•	

Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların •	
analizinde kullanılmaktadır.

SWOT Analizinde Güçlü Yönlerin Saptanması

Üstün noktalarım nelerdir?•	

Neleri iyi yaparım?•	

Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler?•	

Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum?•	

sorularına yanıt aranmalıdır.

SWOT Analizinde Zayıf Yönlerin Saptanması

Neleri kötü yapıyorum?•	

Neleri iyileştirmeye gereksinimim var?•	

Başkaları hangi konularda benden daha iyiler?•	

Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var?•	

bilinmezleri sorgulanmalıdır.

SWOT Analizinde Fırsatların Saptanması

Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor?•	
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Önümde duran fırsatlarım neler?•	

konuları araştırılmalıdır.

SWOT Analizinde Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir?

Sağlık hizmetlerinde teknoloji alanında oluşan değişimler•	

Hükümet politikalarındaki değişiklikler•	

Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler•	

Yerel olaylar•	

SWOT Analizinde Tehditlerin Saptanması

Önümüzde ne gibi engeller var?•	

Rakiplerimiz ne durumdalar?•	

İş, teknoloji veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu •	
mu?

Değişen teknoloji her hangi bir şekilde kurumumuzu tehdit ediyor mu?•	

Finansal sorunlarımız var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?•	

sorularına yanıt aranmalıdır.

3. SONUÇ

Önerilen modelin kullanımı ile;

Tüm değerleme işlemi rutinleşecek•	

Tek merkezden performans değerlemesini efektif olarak yapabilecek•	

Karar vericilerin minimum hata ile çalışmalarını sağlanacak•	

Otomasyona alınması durumunda değerlendirme sürecindeki veri kayıpları •	
minimize edilecek

Maliyetler optimizasyonu sağlanacak•	

Hasta ve çalışan memnuniyeti yükselecek•	

İmaj konusundaki yetersizlikler giderilebilecek•	

Kurum performansı en doğru biçimde değerlendirilecek•	

Rutin hale gelen işler için geniş zaman ve kaynak kullanımının önüne •	
geçilecek
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Çalışma ilişkileri iyileştirilerek etkin iletişim sistemi için zemin •	
hazırlanabilecek

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacak•	

Son dönemde birçok kamu kurum ve kuruluşunda kullanılmakta •	
olan Stratejik Yönetim Sistemini interdisipliner çalışmalar ile ilişkisel 
olarak modelleyen modelimiz, tekdüze sağlık hizmeti ile değil 
sürekli iyileştirmelerle karşımıza çıkacaktır. Zamanla Stratejik Planın 
profesyonelleşmesi ile daha detaylı analizlerin yolu açılacak ve sağlık 
hizmetlerindeki kalite düzeyini yükseltmek amaç haline gelecektir. 

Planlar hazırlanırken gerçekçi, katılımı sağlamış, üst yönetim tarafından •	
sahiplenilmiş bir Stratejik Plan ve beş (5) yıllık plan döneminin bitiminde 
kat edilen yolu gözler önüne sermesi açısından oldukça faydalı bir yöntem 
olduğu düşünülen yukarıdaki model, proaktif bir çalışmanın ürünüdür. 
Katılım esaslı yönetilen Stratejik Plan hazırlama süreçlerinden geçen uzun 
vadeli tecrübeler sonucu şekillenmiştir.

Günümüzde sağlık harcamalarının mevcut ulusal bütçedeki payı •	
düşünüldüğünde sadece 1999-2004 sağlık harcamalarının 430.511 milyon 
USD olması bağlamında (tuik.gov.tr, 2009) merkezi para politikaları için 
yeni bir model, ulusal ölçekte düşünüldüğünde de azımsanamayacak 
bir kaynak tasarrufunun yolunu açacaktır. Kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanımını amaçlayan mevzuat ve çabaların boşa çıkmasının önüne 
geçecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ İÇİN FİNANSAL 
PERFORMANS ve RİSK GÖSTERGELERİNİ BELİRLEYEN 

HASTANE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Doç. Dr. Nermin Özgülbaş41, Dr. Ali Serhan Koyuncugil42

Özet

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin finansal performans ve finansal 
risk göstergelerini otomasyona dayalı olarak, veri madenciliğinin kullanımıyla objektif 
biçimde belirlemek üzere geliştirilen Hastane Erken Uyarı Sistemi’ni (HEUS) sunmaktır. 
HEUS, ülkemizdeki kamu hastane yöneticilerinin, hastane birlikleri oluşturulması 
durumunda Hastane Birlikleri Sağlık Yöneticileri’nin, Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer 
ihtiyaç sahiplerinin finansal performans ölçümü, finansal risk tespiti ve hastane 
sınıflandırması için kullanacakları Veri Madenciliği’ne dayalı bir otomasyon sistemidir. 
HEUS, veri madenciliği yöntemlerinden CHAID Karar Ağaçları Algoritmasını temel 
alacak biçimde geliştirilmiştir. Çalışmada HEUS’un süreçleri ve HEUS’un başarısını 
göstermek amacıyla gerçekleştirilen uygulama sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal Risk, Hastane Erken Uyarı 
Sistemi, Veri Madenciliği, CHAID Karar Ağaçları, Hastane Otomasyon Yazılımı.

Abstract

The aim of this study is to present the Hospital Early Warning System (HEWS) that 
developed for determining financial performance and risk indicators of Ministry of 
Health Hospitals based on automation and in an objective manner with usage of 
data mining. HEWS is an automation system based on Data Mining that hospital 
manager, Hospital Unions Managers in case of the constitute of hospital unions, 
Ministry of Health and the other needing ones will use for measuring financial 
performance, detecting financial risk and classifying hospitals.  HEWS was developed 
by using one of the Data Mining Decision Tree method called CHAID. The process of 
HEWS and application results of a study made for showing the success of the HEWS 
were presented in this study.

Key Words: Financial Performance, Financial Risk, Hospital Early Warning System, 
Data Mining, CHAID Decision Tree, Hospital Automation Software.

1. GİRİŞ

Finansal performans, bir hastanenin finansal varlıklarını gelir ve nakit elde etmek için 
nasıl kullandığını gösterir. Finansal performans ölçümü karar vericilere hastanenin 
41 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ozgulbas@baskent.edu.tr
42 Sermaye Piyasası Kurulu, askoyuncugil@gmail.com
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mali durumu ve gelişimi ile ilgili gerekli bilgi aktarımını sağlamaktır. Ülkemizde kamu 
hastanelerinde kurumsal performans çalışmalarının temeli 2003 yılında başlatılan 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile atılmıştır. Finansal performans ve risk ölçümü ve 
değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları ise özellikle 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve buna bağlı uygulamalar ile 5018 sayılı “Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile uygulanacak olan “Performansa Dayalı Bütçeleme” 
uygulamaları hızlandırmıştır. Finansal performansın yüksek olmasının hastanelere 
sağlayacağı katkılar (Cleverly ve Harvey, 1992; Lilley, 1994; Mclean, 1997, Ozgulbas 
ve Koyuncugil, 2005; Ozgulbas ve Koyuncugil, 2007; Ozgulbas ve Koyuncugil, 
2008):

Finansal kaynakların etkin kullanma,•	

Finansal riski azaltmak,•	

Finansal başarı ve diğer hastanelere göre durumunu belirlemek, •	

Makro ve hastane bazında finansal planlara veri sağlamak,•	

Reform çalışmaları için veri sağlamak ve oluşturulacak politikalara ışık •	
tutmak,

Reform çalışmaları kapsamında mevzuatın şekillenmesi için veri sağlamak,•	

Hızlı değişime ve getirdiklerine karşı hazırlıklı olmak,•	

Gelecekte, alternatif finansman ve yatırım alternatifleri yaratabilecek finansal •	
güce sahip olmak

olarak özetlenebilir.

Finansal performansı ölçmek amacıyla geliştirilmiş birçok yöntem ve model mevcut 
olmasına rağmen, bunlardan sağlık sektöründe en yaygın olarak kullanılanı oran 
(rasyo) analizidir. Kolay hesaplanabilirlik avantajının yanında oran analizinin en 
önemli dezavantajı kıyaslamanın grup ortalamasına (standart oran) göre yapılmasıdır. 
Ortalama değer optimum olmadığı için etkin ya da iyi performans gösteren hastaneleri 
ayırt etmenin bir garantisi bulunmamaktadır. Bunun yanında tek girdi ile tek çıktıyı 
oranlaması nedeniyle tek boyutluluk, çok sayıda oran olması nedeni ile oranların 
yorumlanma güçlüğü yöntemin diğer zayıf yönlerini oluşturmaktadır (Ozgulbas ve 
Koyuncugil, 2007; Koyuncugil ve Ozgulbas, 2009).

Sağlık kurumlarında finansal yönetimin ve finansal performans ölçümünün önemi 
vurgulanırken, özellikle kamu sağlık yöneticilerinin sağlık kurumları işletmeciliği 
ve finansal yönetimi konusundaki eğitim ve bilgi düzeylerinin değerlendirme dışı 



245

bırakılmaması gerekmektedir. Çeşitli akademisyen ve araştırmacılar tarafından yapılan 
araştırmalar, sağlık yöneticilerinin sağlık kurumları işletmeciliği ve finansal yönetimi 
konusundaki eğitim ve bilgi düzeyinin de düşük olduğu sonuçlarını sunmaktadır. 
Ayrıca, ülkemizdeki hastanelerin finansal performanslarının ölçülmesine yönelik 
çalışmalar incelendiğinde başta kamu hastaneleri olmak üzere oldukça düşük 
performansla faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Özgülbaş (2003), 867 adet Sağlık 
Bakanlığı Hastanesin 1996-1998 yılları verileri ile Veri Zarflama Analizi (DEA) ile 
yaptığı çalışmada hastanelerin % 18,22’sinin (158 hastane) finansal performansını 
iyi; % 81,78’inin (709 hastane) finansal performansın kötü olduğunu tespit etmiştir 
(Özgülbaş, 2003). Özgülbaş ve Bayram (2002), Sağlık Bakanlığı’na ait Döner Sermaye 
İşletmesi olan hastanelerde 1996 yılı ve 2000 yılı verilerini kullanılarak çalışma 
sermayesinin finansal başarıya etkisini tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmada, 
araştırma kapsamındaki 2581 hastanenin % 59’unun finansal performansının iyi 
olmadığını ve çalışma sermayesi yönetimindeki başarısızlıkların finansal performansı 
etkilediğini tespit etmişlerdir. Özgülbaş ve Koyuncugil (2005), benchmarking 
tekniğinin hastanelerin finansal performans düzeyini artırmak için kullanımını 
açıkladıkları çalışmalarında 559 hastanenin finansal performansını Hastane Finansal 
Yaşam Endeksi ile ölmüşler ve hastanelerin % 38,46’sının (215 hastane) finansal 
performansının iyi olduğunu, buna karşılık % 61,54’ünün (344 hastane) finansal 
performansının kötü olduğu belirlenmişlerdir. Tarcan (2006), Sağlık Bakanlığı 
Hastanelerinde yaptığı çalışmasında çok değişkenli analiz yöntemleri ile hastanelerin 
finansal sıkıntılarını vurgulamış ve finansal performansı tanımlayan değişkenleri 
tespit etmiştir. Özgülbaş (2006), yine Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde trend analizi 
ile sektörel değerlendirme yapmış ve finansal olarak hastanelerin başarısız olduğunu 
yıllar itibarıyla karşılaştırmalar yaparak tespit etmiştir. Özgülbaş ve Koyuncugil (2007, 
2008), Veri Madenciliği Yöntemi ile hastaneleri finansal performans düzeylerine göre 
sınıflandırdıkları çalışmalarında, Sağlık Bakanlığına ait Döner Sermaye İşletmesi olan 
645 hastanenin 2004 yılı verilerini kullanmışlar ve finansal performanslarına göre 12 
farklı profilde sınıflandırdıkları hastanelerin % 90,85’inin finansal performansının 
kötü olduğu bulunmuşlardır.

Bu çerçevede ülkemizdeki kamu hastanelerindeki finansal tabloyu finansal yönetim 
uygulamaları açısından zayıf, finansal performanslarının oldukça düşük ve hastane 
yöneticilerinin finansal bilgi düzeyi açısından yetersiz olarak özetlemek mümkündür. 
Bu tablo finansal perspektiften değerlendirildiğinde, ülkemizdeki kamu hastanelerinde 
temel ihtiyaçlar:
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Bilimsel finansal yönetim uygulamalarının yaygınlaşması,•	

Hastane veya sağlık yöneticilerinin hastanelerin finansal başarı durumunu •	
önceden tahmin etmek ve finansal kriz riskini azaltmak için kullanabilecekleri 
bir araç,

Yöneticileri finansal oranlar içinde boğmayacak bir sistem,•	

Gerekli durumlarda hastanelerin finansal ve risk durumu hakkında erken •	
uyarı sinyalleri veren ve finansal başarıya ulaştıran yol haritalarıdır.

Erken uyarı sistemleri işletmelerin başarı durumunu önceden tahmin etmek ve 
finansal kriz riskini azaltmak için kullanılır. Erken uyarı sistemleri ile ulaşılmak 
istenenler; duruma neden olan etkenleri saptamak, uzun vadede sorun çıkarmayacak 
düzeltici önlemler almak ve gelecekte çıkması muhtemel bir krize karşı esnek bir 
acil durum planı ve yol haritaları hazırlayabilmektir (Koyuncugil ve Ozgulbas, 2007a; 
Koyuncugil ve Ozgulbas, 2007b; Koyuncugil ve Ozgulbas, 2008a; Koyuncugil ve 
Ozgulbas, 2008b).

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin finansal performans ve finansal 
risk göstergelerini otomasyona dayalı olarak, veri madenciliğinin kullanımıyla objektif 
biçimde belirlemek üzere geliştirilen Hastane Erken Uyarı Sistemi’ni (HEUS) sunmaktır. 
HEUS, ülkemizdeki kamu hastane yöneticilerinin, hastane birlikleri oluşturulması 
durumunda Hastane Birlikleri Sağlık Yöneticileri’nin, Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer 
ihtiyaç sahiplerinin;

hastanelerin finansal performans durumlarını tespit etmek,•	

hastanelerin finansal risklerini belirlemek,•	

finansal performans göstergelerini objektif olarak tespit etmek,•	

finansal riski önceden haber verecek erken uyarı sinyallerini belirlemek,•	

hastanenin finansal performansına göre diğer hastanelere göre pozisyonunu •	
belirlemek,

Sağlık Bakanlığı Hastanelerini finansal performans durumlarına göre •	
sınıflamak,

hastanelerin finansal performansını artırmak için finansal yol haritalarını •	
belirlemek,

teorik ve teknik detaylardan•	  arındırılmış sonuçlara rapor olarak 
ulaşmak
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için kullanacakları Veri Madenciliği’ne dayalı bir otomasyon sistemidir.

Sistem, sistemin yöntemi ve uygulamaya ilişkin detaylı bilgiler çalışmamızın sonraki 
bölümlerinde sırasıyla “Veri Madenciliği”, “Yöntem ve Değişkenler”, “Finansal 
Performans ve Risk Göstergelerini Belirleyen Veri Madenciliğine Dayalı Hastane 
Erken Uyarı Sistemi” başlıkları altında sunulmaktadır.

2. VERİ MADENCİLİĞİ

Veri Madenciliği genel anlamda; büyük miktarda veri içerisinden, gizli kalmış, 
değerli, kullanılabilir bilgilerin açığa çıkarılması biçiminde ifade edilmektedir. 
Bu ifade irdelendiğinde yakın zamana kadar pek duyulmamış bir terim olan Veri 
Madenciliği’nin, aslında uzun zamandır gerçekleştirilmesine karşın evrim geçirerek 
1990’lardan itibaren isimlendirildiği belirginleşmektedir. Öyle ki, bu konu en iyi biçimde 
‘İstatistikçiler, Veri Madenciliğini elle yaparlar.’ ifadesiyle özetlenebilir. Bu ifade her 
ne kadar Veri Madenciliği’nin temel mantığının Klasik İstatistik Teknikler olduğunun 
altını çizse de, herhangi bir istatistik yazılımı veya yöntemini Veri Madenciliği olarak 
ifade etmek doğru olmayacaktır. Bununla beraber Veri Madenciliği’ni, İstatistiksel 
Tekniklerin evrim geçirmiş hali olarak düşünmenin de mümkün olmasının yanı 
sıra; Veri Madenciliği’nin, aşağıda detaylandırılacak olan, kendisine has betimleyici 
karakteristikleri vardır (Koyuncugil, 2004).

Veri madenciliği, pek çok analiz aracı kullanımıyla veri içerisinde örüntü ve ilişkileri 
keşfederek, bunları geçerli tahminler yapmak için kullanan bir süreçtir (Veri 
madenciliği, en basit tanımıyla, veri tabanlarındaki ilişkili örüntüleri otomatik olarak 
belirlemedir. Veri madenciliği veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı 
hedefleyen teknikler kolleksiyonunu betimlemektedir. Veri madenciliğinin amacı, 
geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik 
karar-verme modelleri yaratmaktır. Veri madenciliği, William Frawley ve Gregory 
Piatetsky-Shapiro (1991) tarafından, ‘ ... verideki gizli, önceden bilinmeyen ve 
potansiyel olarak faydalı enformasyonun önemsiz olmayanlarının açığa çıkarılması...’ 
biçiminde yapılan bilgi keşfi tanımını destekler (Berson et. al., 1999).

Bilgi keşfi kavramının ortaya çıkışında veri madenciliği sürecin bir parçası olsa 
da, günümüzde, veri madenciliği başlı başına bilgi keşfi ifadesi ile neredeyse eş 
anlamlı olarak anılmaktadır. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, veri madenciliğinin 
iş süreçleri aslında bilgi keşfinin iş süreçleri ile aynıdır. Ancak, zaman içerisinde veri 
madenciliğinin gelişimi ile beraber metodolojik bir standart belirleme ihtiyacı doğmuş 
ve bunun sonucunda bazı metodolojiler ortaya çıkmıştır (Koyuncugil, 2006).



248

Şekil 2. VMSSS (CRISP-DM) metodoloji döngüsü

Şekil 1’de de görüldüğü VMSSS geri dönüşlere sahip 6 adımlık bir döngüden 
oluşmaktadır. Döngünün adımları; 1. Adım: İşi anlama (Business understanding), 
2. Adım: Veriyi anlama (Data understanding), 3. Adım: Veri hazırlama (Data 
preparation), 4. Adım: Modelleme (Modeling), 5. Adım: Değerlendirme (Evaluation) 
ve 6. Adım Yerleştirme (Deployment) biçiminde şekillenmektedir (www.crisp-dm.
org, 2004).

Keşif hedeflerine, pek çok birincil veri madenciliği görevleri başarılarak ulaşılır. Bir veri 
madenciliği görevi, ne tür bilginin madenlenmesi gerektiğini gösterir, aynı zamanda 
veri madenciliğinin işlevselliğine de işaret eder. Aşağıda veri madenciliğinin temel 
görevleri özetlenmektedir (Chen, 2001):

Kural ve ağaç çıkarımı: •	 Kural veya karar ağacı çıkarımı bugün kullanılan 
en iyi kurulmuş ve etkin veri madenciliği teknolojileridir. Bir iş hedefi 
tanımlandığında, hedef-güdümlü veri madenciliği ifadesiyle anılabilir ve 
kural çıkarımı da iş hedefiyle ilgili örüntüler türetmede kullanılır.

Karakterizasyon: •	 Karakterizasyonun amacı, veri karakteristiklerini 
genelleştirmek, özetlemek ve muhtemel zıtlıkları ortaya koymaktır.

Sınıflandırma: •	 Veriyi sıklıkla özniteliklerindeki değerlere göre sınıflandırmak 
isteyebiliriz. Bu veriyi önceden tanımlanmış sınıflara ayırmayı gerektirir. Genel 
olarak veri sınıflandırması, bir veri tabanındaki obje kümeleri arasından genel 
özelliklerini bulur ve sınıflama modeline göre farklı sınıflara ayırır.
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Regresyon: •	 Regresyon veriyi gerçek değerli tahmin değişkenlerine 
haritalamaya yarayan bir fonksiyonu öğrenmeyi gerektirir. Nümerik 
değerlerin tahmini doğrusal regresyon gibi geleneksel istatistiksel yöntemler 
ile yapılabilir. Buna karşın, regresyon aynı zamanda sınıflandırma görevinde 
sıklıkla kullanılan üst düzey sembolik yöntemlerle de yapılabilir.

Birliktelik: •	 İş uygulamalarında market sepet analizi veya eğilim analizi 
olarak da anılan ilişki; öznitelikler ve işlemler arasındaki ilişkilerin keşfidir.

Kümeleme:•	  Kümeleme bir grup veriyi bir çok yeni sınıfa ayırmayı 
gerektirir.

Veri Madenciliği yöntemlerini denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki ana kategoriye 
ayırmak mümkündür. İyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli 
(supervised) Elde edilmesi istenen sonuç için özel bir tanımlama yapılmamışsa veya 
belirsizlik sözkonusu ise denetimsiz (unsupervised) ifadesi kullanılır (Hastie et. al. 
2001). Denetimsiz yöntemler daha çok veriyi anlamaya, tanımaya, keşfetmeye 
yönelik olarak kullanılan ve sonraki uygulanacak yöntemler için fikir vermeyi 
amaçlamaktadır, denetimli yöntemler ise veriden bilgi ve sonuç çıkarmaya yönelik 
kullanılmaktadır denilebilir. Başlıca Veri Madenciliği yöntemleri denetimli veya 
denetimsiz olmalarına göre;

Denetimli (Supervised) Yöntemler

En yakın k komşuluk (k-Nearest-Neighbor)•	

K-ortalamalar kümeleme (K-means clustering)•	

Regresyon modelleri (Regression models)•	

Kural çıkarımı (Rule induction)•	

Karar ağaçları (Decision trees)•	

Sinir ağları (Neural networks)•	

Denetimsiz (Unsupervised) Yöntemler

Aşamalı kümeleme ( Hierarchical clustering)•	

Kendi kendini düzenleyen haritalar (Self organized maps)•	

olarak sınıflandırılabilir (Hastie et. al. 2001 ve www.thearling.com 2004).
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Yukarıda sıralanan yöntemlerin her biri kendi içinde oldukça detaylı sayısal 
yöntemlerdir. Çalışmamızda denetimli veri madenciliği yöntemlerinden biri olan 
karar ağaçları kullanılmıştır. Bu nedenle aşağıda yalnızca karar ağaçları yöntemine 
ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Karar ağacı adından da anlaşıldığı gibi ağaç olarak görünen, tahminsel bir modeldir. 
Ağacın her dalı bir sınıflandırma sorusu ve yaprakları da veri setinin bu sınıflandırmaya 
ait parçalarıdır. Ağaç yapısından ve kolay kural çıkarımına imkân tanıması nedeniyle 
karar ağaçları anlaşılabilir modeller kurmak için oldukça faydalı bir tekniktir. Karar 
ağacı teknolojisi veri setlerinin ve iş problemlerinin keşfi için kullanılabilir. Bu genellikle 
ağacın her bir bölümündeki tahmin edicilere ve değerlerine bakarak yapılabilir. 
Sıklıkla bu tahmin ediciler kullanılabilir içerik sağlayabilir veya cevaplanması gereken 
sorular önerebilir. Eğer ağaç tek bir kayıt kalana kadar büyümesine devam ederse, 
pek çok soru ve dal yaratılacağı tasavvur edilebilir. Ağacı bu kadar büyütmek hem 
hesaplama açısından pahalı hem de gereksizdir (Berson vd., 2000).

Son 30 yılda pek çok karar ağacı öğrenim metodu geliştirilmiştir (Quinlann, 1993; 
Mitcheel, 1997) ve kredi başvurusunda risk değerlendirmesi gibi finansal ve 
bankacılık uygulamalarında başarılı olarak kullanılmaktadır (Kovalerchuk ve Vityaev, 
2000). En sık kullanıma sahip karar ağacı modelleri ID3 ve daha gelişmiş modeli 
C4.5, Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları (Classification and Regression Trees-
CART) (Breiman vd., 1984) ve Otomatik Ki-kare Etkileşim Keşfedicisi (Dedektörü)-
OKEK(D) (Chi-Square Automatic Interaction Detector-CHAID) dir (Ribic ve Miller, 
1998).

CHAID ile diğer yöntemler arasındaki en önemli farklılıklarından birisi, ağaç 
türetimidir. ID3, C4.5 ve CART ikili ağaçlar türetirken, CHAID ikili olmayan çoklu 
ağaçlar türetir (Berson vd., 2000). CHAID sürekli ve kategorik tüm değişken 
tipleriyle çalışabilmektedir. Bununla beraber, sürekli tahmin edici değişkenler 
otomatik olarak analizin amacına uygun olarak kategorize edilmektedir. CHAID, 
Ki-Kare metriği vasıtasıyla, ilişki düzeyine göre farlılık rastlanan grupları ayrı ayrı 
sınıflamaktadır. Dolayısıyla, ağacın yaprakları, ikili değil, verideki farklı yapı sayısı 
kadar dallanmaktadır. Ağaç büyütme sürecini durma kuralları görülene kadar sürdür 
(SPSS, 2001).

3. YÖNTEM VE DEĞİŞKENLER

HEUS, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin finansal performans ölçümü, finansal risk 
düzeyinin belirlenmesi ve hastanelerin sınıflandırılması amaçları ile geliştirilen ve 
her düzeydeki yönetim kademesi tarafından karar verme amaçlı kullanabilecek bir 
sistemdir. HEUS, Veri Madenciliği yöntemlerinden CHAID Karar Ağaçları Yöntemini 
kullanan ve finansal performans ve risk göstergelerini belirleyen bir erken uyarı 
sistemidir.

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde muhasebe ve finansal raporlama sistemi sadece 
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Döner Sermaye İşletmelerinde uygulandığından HEUS şimdilik sadece Döner 
Sermaye İşletmelerini kapsıyor olsa da Genel Bütçe ile ilgili kayıtların Tekdüzen 
Muhasebe Sistemine uyumlaştırılması durumunda tüm hastane finansal verilerini 
kapsayacak nitelikte olacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Genel Bütçeden 
ödenen personel giderleri dikkate alınmadığında Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 
harcamalarının % 98’i döner sermaye ile finanse edilmektedir (World Bank, 2002). 
Bu bilgi HEUS’un mevcut durumda finansal verilerin önemli bir kısmını kapsadığını 
ortaya koymaktadır.

Tasarlanan sistem akıllı bir sistem olduğundan kullanılacak değişkenlerin 
güncellenmesi, yeni uygulamalara adapte edilmesi ve genişletilmesi mümkün olmakla 
beraber sistemde kullanılan değişkenler ve tanımları Tablo1’de sunulmuştur. Finansal 
değişkenler hastanelerin likidite, sermaye yapısı, etkinlik ve karlılık durumlarını 
ortaya koyan finansal oranlardır.

HEUS’un oluşturulması için görsel, kolay anlaşılır, kolay yorumlanabilir ve kural 
çıkarımına izin vermesi nedeniyle karar ağaçları algoritmalarından CHAID’in 
kullanımının uygun olduğuna karar verilmiştir. Karar ağacı adından da anlaşıldığı gibi 
ağaç olarak görünen, tahminsel bir modeldir. Ağacın her dalı bir sınıflandırma sorusu 
ve yaprakları da veri setinin bu sınıflandırmaya ait parçalarıdır. Ağaç yapısından ve 
kolay kural çıkarımına imkan tanıması nedeniyle karar ağaçları anlaşılabilir modeller 
kurmak için oldukça faydalı bir tekniktir. Karar ağaçları algoritmaları uygulama 
bakımından bir hedef değişken ve hedef değişkeni açıklamaya yönelik kullanılacak 
açıklayıcı değişkenler olmak üzere iki grup değişken ile gerçekleştirilmektedir. 
HEUS’da, finansal performans finansal değişkenler ile açıklanmaktadır ve elde edilen 
profiller hastane sınıflandırması için kullanılma özelliği taşımaktadır.

Tablo 1. Değişkenler ve Tanımları

ORANLAR

TANIMLAR

LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kay.

Likidite Oranı

Dönen Var. (Stoklar + Gelecek Aylara Ait 
Giderler + Diğere Dönen Varlıklar) / Kısa 
Vadeli Yab. Kay.

Nakit Oranı
Hazır değerler + Menkul Kıymetler / Kısa 
Vadeli Yab. Kay.

Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı Stoklar / Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Diğer Kısa Vadeli 
Alacaklar / Dönen Varlıklar 

FİNANSAL YAPI ORANLARI
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Varlık (Aktif) 
Toplamı Oranı

Kısa Vadeli Yab. Kay. + Uzun Vadeli Yab. Kay. 
/ Varlık  Toplamı 

Öz Kaynaklar / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı Öz Kaynaklar / Varlık (Aktif) Toplamı 
Öz Kaynaklar /  Yabancı Kaynaklar Toplamı 
Oranı

Öz Kaynaklar / Kısa Vadeli Yab. Kay. + Uzun 
Vadeli Yab. Kay.



252

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Kaynak 
Toplamı Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Kaynak (Pasif) 
Toplamı

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar /Kaynak 
Toplamı Oranı.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar /Kaynak (Pasif) 
Toplamı

Maddi Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar
Maddi Duran Varlıklar  / Uzun Vadeli Yabancı 
Kay. O.

Maddi Duran Varlıklar  (Net) / Uzun Vadeli 
Yab.Kaynaklar

Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı 
Oranı

Duran Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kay. + Uzun 
Vadeli Yab. Kay

Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar

Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye Oranı
Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yab. Kay. + Öz 
Kaynaklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Yabancı 
Kaynaklar Toplamı Oranı

Kısa Vadeli Yab. Kay. / Kısa Vadeli Yab. Kay. + 
Uzun Vadeli Yab. Kay.

Banka Kredileri / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı

Kısa Vadeli Banka Kredileri + Uzun Vadeli 
Kredi Anapara Taksit ve Faizleri + Uzun Vadeli 
Banka Kredileri / Varlık (Aktif) Toplamı

Dönen Varlıklar / Aktif (Varlık) Toplamı Oranı Dönen Varlıklar / Aktif (Varlık) Toplamı
Maddi Duran Varlıklar (net) / Varlık (Aktif) 
Toplamı Oranı

Maddi Duran Varlıklar (net) / Varlık (Aktif) 
Toplamı

ETKİNLİK ORANLARI
Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti (Cari Yıl) / Ortalama 

Stoklar
Alacak Devir Hızı Net Satışlar /  Ortalama Alacaklar
Çalışma Sermayesi Devir Hızı Net Satışlar / Dönen Varlıklar
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Net Satışlar / Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli 

Yab. Kay.
Maddi Duran Varlık Devir Hızı Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar (Net)
Duran Varlık Devir Hızı Net Satışlar / Duran Varlıklar
Öz Kaynaklar Devir Hızı Net Satışlar / Öz Kaynaklar
Aktif Devir Hızı Net Satışlar / Varlık (Aktif) Toplamı
KÂRLILIK ORANLARI
Net Kâr / Öz Kaynaklar Oranı Net Kâr (VSK) / Öz Kaynaklar
Faaliyet Kârı / Net Satışlar Oranı Faaliyet Kârı / Net Satış Tutarı
Brüt Satış Kârı / Net Satışlar Oranı Brüt Satış Kârı / Net Satışlar
Net Kâr / Net Satışlar Oranı Net Kâr / Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar Oranı Satışların Maliyeti / Net Satışlar
Faiz Giderleri / Net Satışlar Oranı Finansman Giderleri / Net Satışlar

4. FİNANSAL PERFORMANS ve RİSK GÖSTERGELERİNİ BELİRLEYEN 
VERİ MADENCİLİĞİNE DAYALI HASTANE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Sistem, finansal riski, finansal performansa dayalı olarak belirlemek üzere 
tasarlanmıştır. Sistem Şekil 2’de görüldüğü gibi adımsal bir yapıya sahiptir. Sistemin 
her bir adımının tanımı aşağıda açıklanmaktadır.
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Şekil 2. Hastane Erken Uyarı Sistemi Akış Diyagramı

4.1. Ön Hazırlık

H1, H2, …, Hn hastaneler olmak üzere, verilerini önceden tanımlanmış formata 
göre hazırlayacaklardır. Verilerini istenilen formatta hazırladıktan sonra ‘Karar Mercii’ 
tarafından belirlenmiş periyotlarda web tabanlı veri sayfasına verilerini gireceklerdir. 
Hastanelerden gelen tüm veriler Finansal Performans ve Risk Veritabanı’nda 
toplanacaktır.

4.2. Veri Hazırlama

Veriler veri ambarı mantığıyla analiz ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Kayıp 
değer, uç değer ve aykırı değer gibi veri problemleri tespit edilecektir. Bununla 
beraber, geçmiş trendlere dayalı olarak potansiyel yanlış bildirimler de belirlenecektir. 
Veriyle ilgili sorunlar hastanelere bildirilecek ve düzeltmeleri istenecektir. Ayrıca, 
Finansal Performans uzmanların görüşleri doğrultusunda iyi ve kötü olarak bu 
aşamada tanımlanacaktır.
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4.3. CHAID Karar Ağaçları Algoritmasının Uygulanması

X 1 , X 2 ,…, X N 1− , X N  kesikli veya sürekli bağımsız değişkenler ve Y hedef 
değişken olarak adlandırılacak bağımlı değişken olmak üzere CHAID uygulaması 
gerçekleştirilecektir. Veri hazırlama aşamasında tanımlanmış, ‘İyi’ ve ‘Kötü’ finansal 
performans olarak sınıflandırılmış değişken, Hedef değişken Y olarak kullanılacaktır. 

X 1 , X 2 ,…, X N 1− , X N  ise Finansal Performans üzerinde etkisi olduğu düşünülen 
ve web tabanlı veri formuyla derlenen değişkenleri göstermektedir.

CHAID karar ağacı Y hedef değişken ile bağımsız değişkenlerden arasındaki ilişki 
İstatistiksel Açıdan Önem taşıyan değişkenleri, istatistiksel önem sırasına göre 
sıralayarak dallanacaktır. İstatistiksel açıdan önem taşımayan değişkenler ise ağaçta 
yer almayacaktır.

4.4. Risk Profillerinin Belirlenmesi

CHAID algoritması Ki-kare Bağımsızlık testiyle hedef değişken ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkiyi etüd ederek; istatistiksel açıdan önemli ilişki olanları 
en güçlü ilişkiden en zayıfına doğru sıralayarak dallanır. Ayrıca, yalnız değişken 
bazında değil, değişkenlerin değerleri arasındaki ilişkiyi etüd ettiği için değişkenlerin 
tüm alt kümelerinde ilişkinin varlığı taranır ve ilişkiye sahip olanlar en alt detayda 
karar ağacında yer alır.

Finansal performans hedef değişken olmak üzere finansal performans ve risk 
veritabanındaki tüm değişkenlerin hedef değişkenle arasındaki ilişki CHAID karar 
ağacında belirlenecektir. Ağacın dallarındaki Finansal Performans durumlarına göre 
ayrışmalar dikkate alınarak, risk profilleri oluşturulacaktır.

Örnek Uygulama: Şekil 3’de Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2005 verisi ile 
801 yataklı sağlık kurumunda gerçekleştirilen uygulamadaki karar ağacı dikkate 
alındığında 10 adet profil olduğu görülmektedir.

Oran analizi ve çeşitli endeksler kullanılarak geliştirilen performans ya da risk 
ölçümlerinde hastaneler sadece “iyi/yüksek” ya da “kötü/düşük” olmak üzere iki 
grupta toplanabilecekken, CHAID karar ağaçları ile hastaneleri finansal performans 
düzeylerine göre 10 farklı profilde gruplandırmak söz konusu olmuştur.

4.5. Hastanelere Online Risk Durumu Bildirimi 

Sistem hastanelere risk durumlarını bildiren ve izlemeleri gereken yol haritasını 
da raporlayan bir web tabanlı destek imkanına da sahip olacaktır. Hastane risk 
raporları başvuru halinde otomatik olarak Sistem tarafından düzenlenecektir. 
Hastanelerin online başvuruları halinde içerisinde bulundukları risk profiline göre 
kendi durumlarına özgü olarak risk düzeyleri, diğer hastanelere göre risk durumları, 
dikkate almaları gereken risk göstergeleri ve risk durumlarını azaltmaları için 
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izlemeleri gereken yol haritası bir rapor olarak verilecektir. Bu rapor, ‘Yetkili Mercii’ 
tarafından onaylanmadığı için resmi risk durumu bildirimi olmayacaktır. Ancak, risk 
indirgemesi için oldukça önemli tavsiyeler içerecektir.

4.6. Riskli Hastanelerin Belirlenmesi

Bu aşama, ağırlıklı olarak ‘Yetkili Mercii’nin uzmanlarının tecrübelerine dayalı olacaktır. 
Uzmanlar, risk profillerinden gelen bilgiyle kendi tecrübelerini birleştirerek ‘Resmi 
Görüş’ oluşturacaktır. Bu görüşler resmi görüş için bir iç rapora dönüştürülecektir.

4.7. Karar Vericilere İç Raporlama

Karar verici ‘Yetkili Merci’ye sunulmak üzere bir iç rapor sunulacaktır. Bu rapor, hem 
Sistem’den gelen risk profillerini hem de Bölüm 4.6’da bahsedilen uzman görüşlerini 
birlikte sunacaktır.

4.8. Riskli Hastaneler İçin Onaylanmış Karar İle Finansal Yol Haritaları

‘Yetkili Mercii’ sonuç olarak resmi görüşünü verecek ve Riskli Hastaneler resmi olarak 
belirlenmiş olacaktır. Bu resmi görüş riskli hastanelere, risk indirgemeye yönelik yol 
haritasıyla beraber Sistem çıktısı olarak bildirilecektir.

Örnek Uygulama: Şekil 3’de yer alan 10 farklı profil iyi finansal performansı 
tanımlamak için hastanelerin hangi finansal göstergeler üzerine yoğunlaşacakları, 
finansal performansı artırmak için örnek alınabilecek profilleri, hastanelerin sektör 
içindeki durumlarını, finansal riski tanımlayan değişkenler ile finansal krize düşmemek 
için erken uyarı sinyallerini ve finansal başarı için yol haritalarını sunmaktadır.

Sistem, hastanelerinin % 90,51’inin finansal performansının kötü olduğunu, hastaneler 
finansal performans durumlarına göre 10 farklı profilde sınıflandırılabileceğini ve 
3 erken uyarı sinyali tespit etmiştir. Bu bulgulara göre de finansal performansı 
geliştirmek için 3 farklı finansal yol haritası geliştirilmiştir.

Bu uygulama için ilk erken uyarı sinyali likidite oranının 2,06’nın üstünde olmasıdır. 
Likidite hızının yüksek olması istenen bir durum olmakla beraber bu çalışmada da 
görüldüğü gibi likiditenin aşırı yüksek olması varlıkların etkin kullanılmadığı, gereksiz 
yatırımların olduğu anlamını taşımaktadır ve sistem bunu engellemek için erken 
uyarı sinyali vermektedir. İkinci erken uyarı sinyalimiz ise duran varlık devir hızının 
13,20’den fazla olmasıdır. Varlıkların verimli kullanımını gösteren devir hızlarının da 
likidite hızı gibi yüksek olması beklenir. Ancak, burada duran varlıkların devir hızının 
yüksek olması hastane yatak, cihaz, bina gibi duran varlıkları için gereğinden az 
yatırım yapıldığını göstermektedir ve sistem yine erken uyarı sinyali vermektedir. 
Son erken uyarı sinyalimiz ise özsermaye varlık oranın 0,46’nın üstünde olmasıdır. 
Hastanelerin finansal yapısı ile ilgili sinyal veren bu değişken, finansmanda %46’dan 
fazla özkaynak kullanıldığında özkaynak maliyetinin yabancı kaynak maliyetinden 
daha fazla olması nedeni ile işletmenin finansal performansının olumsuz yönde 
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etkilediğini göstermektedir.

Sistem, finansal uygulamalar ile finansal başarıya ulaştıracak 3 yol haritası da 
sunmaktadır. İlk yol haritası hastanelerin likidite oranını 1,61 ve net kar marjını 
0,23 değerinde korumaktır ki bu yol haritasının başarı oranı % 100’dür (1. Profil’de 
olduğu gibi). İkinci yol haritası ise hastanelerin likidite oranını 1,61 ve özsermaye 
varlık oranının 0,46 değerinde korumaktır. İkinci yol haritasının da 2. Profil örneğinde 
olduğu gibi başarı oranı % 100’dür. Son yol haritası ise araştırma kapsamındaki 
hastanelerin likidite oranını 1,61 ve duran varlık devir hızını 23,20 değerinde 
korumaktır. Bu yol haritasının başarı oranı ise % 75’dir (4. Profilde olduğu gibi). 
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Şekil 3. Örnek Uygulama: CHAID Karar Ağacı ile Elde Edilen Hastane 
Profilleri
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizdeki hastanelerin en önemli sorunları arasında finansal ve faaliyetsel 
anlamda düşük performansla çalışmaları gelmektedir. Gerek reform çalışmaları, 
gerekse kamu mali yasası uygulamaları ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların 
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedefleyen, performansa dayalı yeni bir 
yönetim anlayışının yaygınlaştırmaya çalışıldığı bu günlerde hastanelerin finansal 
olarak mevcut durumunu ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç olduğuna inanmaktayız. 
Ayrıca ülkemizdeki hastanelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan Sağlık Bakanlığı 
Hastanelerinin hastane bazında, bölge (ya da birlik) bazında ve bakanlık düzeyinde 
finansal olarak finansal performanslarının ve risklerinin ölçüldüğü, değerlendirildiği, 
hastanelerin sınıflandırıldığı ve çözüm önerileri üreten otomasyona dayalı bir sisteme 
de ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu çalışmada, Hastane Erken Uyarı Sistemi’ni (HEUS) tanıtmak ve sunmak 
amaçlanmıştır. Veri Madenciliği yöntemlerinden CHAID Karar Ağaçları Algoritmasını 
temel alacak biçimde geliştirilen HEUS, finansal riski, finansal performansa 
dayalı olarak belirlemek üzere tasarlanmıştır. Çalışmada HEUS’un adımsal yapısı 
açıklanmıştır. Ayrıca bir uygulama örneği ile finansal performans, risk, hastane 
sınıflandırılması, erken uyarı sinyali ve yol haritaları uygulamaları sunulmuştur.
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TÜRKİYEDE’Kİ HASTANELERDE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ve 
SÜREKLİ İYİLEŞTİRMENİN KALİTE ve FİNANSAL PERFORMANS 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. Ayşe Tansel Çetin43, Doç. Dr. Gökhan Özer44

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren hastanelerde, teknoloji yatırımları 
(bilgi, ofis ve klinik teknolojilere yapılan yatırım) ve sürekli iyileştirme uygulamalarının 
hastanelerin kalite ve finansal performansı üzerindeki etkilerini ve bu ilişkide kalite 
performansının ara değişken etkisini incelemektir. Bu amaçla, Türkiye genelinde 
418 hastanenin 860 yöneticisinden anket yoluyla veri toplanmış ve bu veri; faktör, 
korelasyon ve regresyon analizleriyle test edilmiştir. SPSS 13.0 paket programı 
kullanılarak yapılan regresyon analizi sonucunda,  bilgi&ofis teknolojileri, klinik 
teknolojiler, yetenek ve yetkilendirmenin kalite ve finansal performans üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip oldukları, eğitimin ise sadece kalite 
performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Kalite performansının ara değişken etkisini ölçmek için yapılan regresyon 
analizi sonucunda,  kalite performansının, bilgi&ofis teknolojileri ve yetkilendirme 
ile finansal performans arasındaki ilişkide kısmi ara değişken, klinik teknolojiler 
ve yetenek ile finansal performans arasındaki ilişkide tam ara değişken olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Yatırımları, Sürekli İyileştirme, Kalite Performansı, 
Finansal Performans, Ara Değişken Etkisi

Abstract

Our aim in this study is to investigate the effect of technology investment and 
continuous improvement on quality performance and financial performance in 
hospitals. For this purpose, data are obtained from 860 managers of 418 hospitals 
via questionnaires administrated all around Turkey. Exploratory factor analysis 
is used to analyze the data. We also use regression analysis to explore the 
relationship among the factors. SPSS 13.0 software package is used in the analysis. 
We find that information and office technologies, clinical technologies, competence 
and empowerment have a statistically significant effect on quality and financial 
performance. We also measure the mediating effect of quality performance and 
find that it has a partial mediating effect on the relationship of information and 
office technologies and empowerment with financial performance. However, it acts 
as a full mediating variable on the relationship between clinical technologies and 
competence and financial performance.

Key Words: Technology Investments, Continuous Improvement, Quality 
Performance, Financial Performance, Mediating Effects
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HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI KOCAELİ ÖRNEĞİ

M. Şemsettin Döğücü45, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım46

Özet

Üçüncü bin yılın iş dünyasının kuralları bilgi, değişim ve gelecek odaklılık temel 
kavramları etrafında şekillenmektedir. Özellikle iş hayatının her alanında nüfuz eden 
değişim olgusu, değişmeyen tek gerçeği ifade etmektedir. Bugünün iş dünyasında 
ayakta kalabilmenin ön koşullu haline gelen değişken bir organizasyon yapısına 
sahip olabilmek için işletmeler dış kaynaklardan yararlanma yoluna gitmektedirler. 
Dış kaynaklardan yararlanma kavramı özellikle son on yılda oldukça yaygınlaşmış ve 
önem kazanmıştır.

Hastaneler kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunumunu gerçekleştirirken bir yandan 
da bütçelerini optimal kullanarak maliyetlerini kontrol altına almaları gerekmektedir. 
Bu dengenin sağlanmasında hastane yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. 
Yönetimlerin aldıkları stratejik kararlar hastanelerin gelecekleri açısından çok önem 
taşımaktadır. Çoğunlukla hastaneler yönetim araçlarını kullanarak başarılı olmak 
amacındadırlar.

Bu bakış doğrultusunda, dış kaynak kullanımının hastane hizmetlerinde kullanımının 
etkilerini çalışmamızda incelemeye çalıştık. Hastane hizmetlerinde dış kaynak 
kullanımı doğru bir tercih mi? Dış kaynak kullanımının sağladığı avantajları,  riskleri, 
dezavantajları nelerdir? Dış kaynak kullanımı yapan hastanelerin konuya ilişkin bakış 
açıları neleri içermektedir. Bu soruların cevaplanarak hastane hizmetlerinde dış 
kaynak kullanımını yapacak yönetimler için bir yol haritası oluşturmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Hastane

Abstract

The business world of the third millenium has been shaped by a variety of basic 
concepts such as information, change, and future orientation among which change 
concept, dominating all aspects of business life, comes forth underlines the sole 
universal  fact. Organizations are inclined to benefit from outside sources in order 
to maintain a flexible organizational structure which has become the prerequisite 
of surviving through the challenging conditions of today’s business world. Outside 
sources have been widely utilized and become a major source for the organizations 
especially for the last ten years.

While hospitals provide quality, efficient and productive health services, they also 
45 Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
semsettindogucu@gmail.com
46 İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, info@ferhatsayim.net 



263

need to control their expenses by assuring the optimal use of their budgets. Hospital 
managements should take major responsibilities to maintain the balance. Their 
cricitical decisions have a far reaching significance in regard to the future of the 
organization. Hospitals rely on the management tools to guarantee their success in 
medical services.

In light of such a conceptual background, this study aims to analyze the effects 
of using outside sources in hospital services. Is using outside sources the right 
choice for the hospital services? What are the risks, advantages and disadvantages 
of using outside sources? What are the opinions of hospital managements? This 
particular study focused upon answering questions above and creating a road map 
for the managements in utilizing outside sources 

Key Words: Using Outside Sources, Hospital

1.GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişim hizmet sunumunda da bir takım 
yeniliklerin oluşumuna neden olmaktadır. Hastanelerin çok karmaşık bir yapıya 
sahip olması, Hizmetin kaliteli sunulması gerekliliği, hizmet sunucuları arasındaki 
rekabet, artan maliyet baskısı, teknolojinin sürekli yenilenmesi ve hizmeti alanların 
beklentilerinde yaşanan değişim sunulan sağlık hizmetlerini ve hizmetlerin 
yönetiminin önemini her geçen gün artırmaktadır.

Hastanelerde özellikle; yemekhane, temizlik, güvenlik, Hastane Bilgi Yönetim 
Sistemleri alanında dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Ancak, ülkemizde klinik 
hizmetlerinde pek uygulanmamaktadır. Dış Kaynak Kullanımı’nın sağladığı avantajlar 
ve uygulanma sürecinde yaşanılan bir takım sorunlar olmaktadır. Bu avantajlardan 
bazıları; maliyetlerin azaltılması, kaliteli hizmetin sunumunun sağlanması ve 
hastanenin temel yeteneklere odaklanmasını sağlamaktadır. Uygulama sürecinde 
yaşanılan sorunlardan bazıları ise; yüklenicilerin yetersiz oluşu, çalışanlar arasında 
kuruma olan güven yitimi, yüklenicinin kurumla yaşadığı uyum sorunları sayılabilir.

Dış Kaynak Kullanımına karar verilirken yönetimlerin önemle üzerinde durmaları 
gereken noktalardan bazı hususları belirtecek olursak; hastanelerin iş analizleri 
yaparak temel yetenekleri dışındaki hizmetlerde dış kaynak kullanımı yapmaları, 
yüklenici seçim sürecinde ve yüklenici ile yapılan sözleşmede hastane ihtiyaçları 
dikkate alınarak yapmaları gerekmektedir. Saydığımız durumların dikkate alınması 
hastane yönetimleri açısından önemli katma değer sağlayacaktır.

Araştırmamızda Kocaeli ilindeki hastanelerde dış kaynak kullanım’ının hangi alanlarda 
tercih edildiği, tercih edilme nedenlerini, sağladığı avantajları, yüklenicilerle yaşanılan 
sorunları ve dış kaynak kullanımı yapmanın risklerini incelemeye çalıştık.
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1.1. Dış Kaynak Kullanımı Kavramı ve Tanımı

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin 
dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığını işlerin, işletme dışından kendi 
alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına “outsourcing” veya “dış kaynak 
kullanımı” denir (outsourcingturkiye.blogspot.com, 2007).

Hastane organizasyonları daha önceleri yemek hizmetleri ve temizlik hizmetlerinde 
dış kaynak kullanımı uygulamasına giderken, bugün ise sağlık bakım maliyetlerini 
düşürmek ve yüksek standartlı sağlık bakım hizmetini sağlamak için birçok alanda 
dış kaynak kullanımı yapmaktadırlar.

1. 2. Dış Kaynak Kullanımının Özellikleri ve Dış Kaynak Kullanımını Ortaya 
Çıkaran Gelişmeler

Dış kaynak kullanımının özelliklerini sıralayacak olursak; 

İşletmelerin finanssal kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmasını •	
sağlayan,

Uzun vadeli çözüm üreten,•	

Birçok faaliyetin dış kaynaklar aracılığıyla sağlanmasına yardımcı olan,•	

Hangi faaliyetlerin tedarikçi işletmelerden yararlanarak gerçekleştirilmesi •	
gerektiğine karar verilen,

İşletmeleri en iyi yaptığı iş üzerine yoğunlaştıran,•	

Ama iş kaybı anlamına gelmeyen bir yöntem özellikleri arasında sayılabilir.•	

Dış kaynak kullanımını ortaya çıkaran gelişmeler genellikle işletmelerin sadece 
maliyet endişelerine bağlanmaktadır. Şüphesiz maliyet önemli olmakla beraber, 
işletmelerin DKK nedenlerini sadece maliyet düşürmekle ile sınırlamak doğru olmaz. 
İşletmeler için her zaman maliyet önemli olmuştur, ancak işletmelerin DKK nedenleri 
farklılık göstermektedir. (Özbay, 2001: 11-19) Surpin ve Weideman’a (1999;5) göre; 
hastane işletmelerinin dış kaynak kullanımı uygulamasına gitmesinde üç önemli 
sebep bulunmaktadır. Bunlar; 

Temel (öz) yeteneklere odaklanmak, •	

Maliyetleri düşürmek,•	

Hastane içinde yapılamayan faaliyetlerde uzmanlıklar elde etmektir.•	

Arthur Anderson” danışmanlık şirket tarafından 1993 yılında Britanya çapında yapılan 
bir çalışmada DKK’ nı gerektiren faktörler Tablo.1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Dış kaynak kullanımını gerektiren faktörler

FAKTÖRLER BÜTÜN ANA NEDEN
Düşürülmüş maliyetler 70 51
Paranın daha önemli olması 30 19
Gelişmiş hizmet kalitesi 23 3
İhtisas 31 8
Azaltılmış yönetim yapısı 12 3
Artırılmış esneklik 11 1
Etkinliğini geliştirme 4 2
Asıl prosesler üzerine yoğunlaşma ihtiyacı 4 2
Kaynak esnekliği 3 1
Diğer 19 9

Tablo 1’ de tespit edilen durum DKK’nın kullanımını gerektiren faktörlerin başında, 
maliyetlerin düşürülmesi yer almaktadır. Bu durum günümüzde de işletmelerin 
dış kaynak kullanmalarında önemli bir neden oluşturmaya devam etmektedir. Dış 
kaynak kullanım nedenleri arasında, hizmet kalitesi, uzmanlık, temel yeteneklere 
odaklanma gibi nedenlerde yer almaktadır. Bu durum DKK’nın stratejik bir yönetim 
aracı olmasını sağlamaktadır. (Yiğit, 2004:23)

1. 3. Dış Kaynak Kullanımının Avantajları

Asıl amacı kar maksimizasyonu olan işletmeler, bu amaçlarını gerçekleştirme 
anlamında çeşitli tereddütler taşımaktadır. Artan rekabet ortamında giderlerini 
azaltarak temel yeteneğine odaklamayı tercih eden, bu strateji çerçevesinde de 
dış kaynak kullanım yolunu seçen firmalar için dış kaynak kullanmanın sağladığı 
avantajlar;

İşletmenin asıl faaliyet konusuna odaklanmasını sağlar.•	

Operasyon maliyetlerinin azaltılması•	

Yatırım maliyetlerinin azaltılması/Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi •	
ve maliyetlerin önceden bilinmesi

Teknolojik yenilikleri takip etme ve bilgi teknolojilerini doğru kullanmak•	

Geniş ve esnek kaynak havuzu•	

Maliyet ve teknoloji risklerinin azalması•	

1. 4. Dış Kaynak Kullanımının Dezavantajları (Outsourcing’in 
Dezavantajları)

Hazırlık maliyetleri•	
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Kontrol maliyetleri ve tedarikçi firma üzerinde kontrolün kaybedilmesi•	

Niteliksiz bir tedarikçi firmanın seçilmesi•	

İşletmelerin yeteneklerini kaybetmesi•	

Personel üzerindeki kontrolün kaybedilmesi•	

Çalışanlar üzerindeki etkileri•	

Esneklik kaybı•	

Kısa vadeli ekonomik amaçlara odaklanma (outsourcingturkiye.blogspot.•	
com, 2007)

1. 5. Dış Kaynak Kullanım Süreci

Tablo. 2. Dış Kaynak Kullanım Süreci
AŞAMALAR DIŞ KAYNAK KULLANIM SÜRECİ
1. Aşama Dış Kaynak kullanımına ihtiyaç duyulması
2. Aşama İşletmenin ihtiyaçlarının tanımlanması
3. Aşama Dış Kaynak Kullanımına karar verilmesi
4. Aşama Dış Kaynak Kullanım stratejisinin belirlenmesi
5. Aşama Teklif formunun hazırlanması
6. Aşama Muhtemel tedarikçilerin değerlendirilmesi
7. Aşama Tedarikçiler arasında en iyisinin seçilmesi
8. Aşama Seçilen tedarikçi ile sözleşmenin görüşülmesi
9. Aşama Tedarikçi firma ile etkin bir ilişkinin oluşturulması ve sürdürülmesi   

Dış kaynak kullanımı mantıksal ve sistematik bir sürecin yürütülmesi ile etkin 
olabilmektedir. Bu süreç dış kaynak kullanımı ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 
başlayan ve tedarikçi ile etkin ilişkilerin sürdürülmesiyle biten dokuz aşamadan 
oluşmaktadır. Aşamalar birbirinin üstüne bindirilerek ve sırasıyla gerçekleştirilerek 
uygulanmaktadır. Bir önceki aşama gerçekleşmeden bir sonraki aşamaya geçilmez. 
Bu süreç işletmelerin etkin ve hedeflediği faydaları elde edebileceği bir dış kaynak 
kullanımı ilişkisi kurmasını ve bu ilişkiyi sürdürmesini sağlayacaktır. (Tablo.2) 
(Arslantaş, 1999: 103)

2. HASTANE ORGANİZASYONU VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Kökeni itibarı ile en eski organizasyonlar olan hastaneler bugün,  toplumda önemli 
bir yere sahiptir. Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi hastanelerde 
tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetinin veriliyor olmasıdır. Sağlıklı yaşamak 
her insanın ihtiyacıdır ve insanların sağlıklı yaşamalarında hastaneler önemli rol 
oynamaktadır. Nüfus artışı, kentleşme, sosyal güvenlik kapsamın genişlemesi gibi 
çeşitli etmenlerle birlikte, kişilerde bilinç düzeyinin yükselmesi ile birlikte hastanelerin 
bu rolünün daha da artacağı kuşkusuzdur. Çünkü en gelişmiş tıbbi teknolojiden ve 
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laboratuardan yararlanarak tedavi olmak, düzenli hemşirelik bakımı almak,  ancak 
hastanelerde mümkün olabilmektedir. Hastaneleri önemli hale getiren ikinci neden 
verilen hizmetin maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Hastane maliyetlerinin yüksek 
olmasının nedeni kullanılan malzeme ve ekipmanlarının fiyatları ile istihdam edilen 
personelin ücretlerinin diğer sektörlere göre daha yüksek olmasıdır. (Kısa, 2002: 
67)

2. 1. Hastanelerde ki Maliyet Oluşumunun Nedenleri

Dünyada sağlık hizmetleri alanında yaşanan son gelişmeler, sağlık hizmetlerinde 
gittikçe artan maliyetlerin bir şekilde önüne geçmeyi zorunlu kılmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinde maliyetlerin gittikçe yükselmesinin ve en gelişmiş ülkeleri bile 
neredeyse çözümsüz konumda bırakmasının üç temel nedeni vardır. Bunlar;

Sağlık hizmetlerinin ve özellikle hastanelerin ileri teknoloji ürünü cihazları •	
yoğun olarak kullanması ve modern teknolojinin maliyetler üzerinde artan 
baskısı,

İletişim tekniklerinin gelişmesi ve küreselleşme sonucunda dünyanın her •	
yerinde, verilen her türlü hizmetin ülke vatandaşları tarafından bilinir ve 
istenir hale gelmesi,

Tıp biliminde yaşanan büyük gelişmelerle, erken ölümlerin önüne büyük ölçüde 
geçilmesi, birçok hastalığın tanınır ve tedavi edilir duruma getirilmesi ve böylece 
dünyada yaşlı nüfus oranında ve beklenen ömür ortalamasında yaşanan büyük 
artışlar sonucu, yaş faktörünün sağlık hizmetlerinin pahalı kısmının kullanımındaki 
yüksek orandır. (Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, 2004: 35-36)

2. 2. Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı

Günümüzde hasta tatmini büyük bir hızla değişmekte olduğundan, hastaneler hasta 
tatminine odaklı bir sistem geliştirmek durumundadırlar. Sunulan hizmetin kalitesinin 
tatmin edici olup olmadığı kararını hastalar vermektedir. Hastanelerin verdiği tıbbi 
bakım ve tedavi hizmetlerinde hastaların beklentilerini karşılamak, tıbbi hatalardan 
uzak, günün gelişmiş tanı ve tedavi olanaklarını kullanmak, kaliteli ve etkin bir 
şekilde hizmet sunmak hastane yönetiminin amacı olmalıdır. (Türköz, 1997: 15)
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3. KOCAELİ İLİNDEKİ HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

3. 1. Araştırmaya Katılan Hastaneler

Tablo 3. Araştırmaya katılan kamu hastaneleri

ALİ KÂHYA KADIN DOĞUM HASTANESİ

DERİNCE DEVLET HASTANESİ

GEBZE DEVLET HASTANESİ

GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ

İZMİT ( SEKA) DEVLET HASTANESİ

KANDIRA KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ

KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ

KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Tablo 4. Araştırmaya katılan özel hastaneler

ACIBADEM HASTANESİ

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ

BOĞAZİÇİ HASTANESİ

DÜNYA GÖZ HASTANESİ

KONAK HASTANESİ

MERKEZ HASTANESİ

ÖZEL DR. TAHSİN ÖZBEK HASTANESİ 

ÖZEL KOCAELİ AKADEMİ HASTANESİ

ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
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3. 2. Bulgular ve Değerlendirme

3. 2. 1. Hastanelere Ait Genel Bilgiler

Tablo 5. Araştırmaya alınan hastanelerin kurumlara göre dağılımı

Bağlı Bulunulan Kurum n %

Sağlık Bakanlığı 10 50.0

Özel 9 45.0

Üniversite 1 5.0

Toplam 20 100.0

Araştırmaya alınan hastanelerin kurumlara göre dağılımı incelendiğinde, % 50.0’ 
sinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastane olduğu; % 45.0’ inin Özel hastane olduğu; % 
5.0’ inin ise Üniversite hastanesi olduğu tespit edildi.

Tablo. 6. Araştırmaya alınan hastanelerde ankete katılan 
yöneticilerin pozisyonları

Hastane Yöneticisinin Görevi n %

Başhekim 8 40.0

Hastane müdürü 9 45.0

Hastane Müdür Yardımcısı 1 5.0

Tıbbi Direktör Yardımcısı 1 5.0

İletişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü 1 5.0

Toplam 20 100.0

Araştırmaya katılan hastane sayısına göre yüzdeler hesaplanmıştır. Araştırmaya 
alınan hastanelerde ankete katılan yöneticilerin görevi incelendiğinde; % 40.0’ 
ının Başhekim; % 45.0’ inin Hastane Müdürü; % 5.0 oranlarında Hastane Müdür 
Yardımcısı, Tıbbi Direktör Yardımcısı ve İletişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü 
olduğu tespit edildi. (Tablo.6)
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3. 2. 2. Hastanelerin DKK Durumu

Tablo 7. Araştırmaya katılan hastanelerin dış kaynak kullandıkları 
alanlar

Dış Kaynak Kullanılan Alanlar n %

Temizlik Hizmetleri 16 80.0

Yemek Hizmetleri 19 95.0

Güvenlik Hizmetleri 17 85.0
HBYS 14 70.0

Görüntüleme Hizmetleri 7 35.0
Laboratuar Hizmetleri 4 20.0

Klinik Hizmetleri 0 0.0

Teknik Hizmetler 8 40.0

Diğer 2 10.0

Araştırma grubundaki hastanelerin dış kaynak kullandıkları alanlar incelendiğinde; 
% 80.0’inin Temizlik Hizmetlerinde; % 95.0’inin Yemek Hizmetlerinde; % 85.0’inin 
Güvenlik Hizmetlerinde; % 70.0’inin Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde; % 35.0’inin 
Görüntüleme Hizmetlerinde; % 20.0’sinin Laboratuar Hizmetlerinde; % 40.0’ının 
Teknik Hizmetlerde; % 10.0’ unun Diğer Hizmetlerde Dış Kaynak Kullandıkları tespit 
edilmiştir.(Tablo 7)

3. 2. 3. Hastanelerde Dış Kaynak Kullanma(ma) Nedenleri

Tablo 8. Araştırmada hastanelerin dış kaynak kullanım nedenlerinin 
öncelik sıralaması

Dış Kaynak Kullanım Nedenleri 1.Sırada 2.Sırada 3.Sırada
n % n % n %

Temel yetenekler üzerine odaklanmaya izin 
verme 

- - 2 10.0 4 20.0

DKK gidilecek alanlarda devamlı bir 
sorumlunun olması

- - - - - -

Yeni ünitelerin oluşturulması - - - - - -
Sermayeden harcamanın önüne geçilmesi - - - - - -
Hasta memnuniyetinin yükseltilmesi 5 25.0 9 45.0 1 5.0
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi 6 30.0 5 25.0 3 15.0
Yeniliklerin teşvik edilmesi 1 5.0 - - 5 25.0
Maliyetlerin düşürülmesi 5 25.0 2 10.0 3 15.0
Tedarikçi firmanın uzmanlığından yararlanmak 3 15.0 2 10.0 4 20.0
Risk azaltımı/ Risk paylaşımı - - - - - -
Eleman temininde zor olan alanlarda eleman 
sağlamak

- - - - - -

Toplam 20 100.0 20 100.0 20 100.0

 Kolon yüzdeleri verilmiştir.
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Araştırmaya katılan hastanelerin dış kaynak kullanma nedenleri öncelik sırasına 
göre incelendiğinde, 1.Sırada % 30.0 oranında hizmet kalitesinin yükseltilmesi; 
2.Sırada, % 45.0 ile hasta memnuniyetinin yükseltilmesi; 3.Sırada, % 25.0 oranı ile 
yeniliklerin teşvik edilmesi olarak tespit edildi. (Tablo 8)  

Tablo 9. Araştırmaya katılan hastanelerin dış kaynak kullanmama 
nedenleri

Dış Kaynak Kullanımına Gidilmemesindeki 
Nedenler

1.Sırada 2.Sırada 3.Sırada
n % n % n %

DKK’ ya gidilecek faaliyetin hastane tarafından 
daha kaliteli yapılması

5 25.0 1 5.9 4 33.3

Yönetim kararı 5 25.0 6 35.3 1   8.3
Yürürlükteki mevzuat 6 30.0 4 23.5 - -
Kurumun daha az maliyetle işi gerçekleştiriyor 
olması

1 5.0 1 5.9 3 25.0

DKK gidilen faaliyetler üzerinde hastanenin 
kontrol kabiliyetinin azalması

1 5.0 3 17.6 2 16.7

Dış faktörlerin (Bölge, paydaşlar) DKK uygun 
olmaması

1 5.0 - - - -

Tekel oluşturması - - - - -   -
Sektörde uzman tedarikçi yoksunluğu 1 5.0 2 11.8 2 16.7
Önceden hesaplanmayan risklerin belirmesi - - - - - -
Diğer - - - - - -
Toplam 20 100.0 17 100.0 12 100.0

Kolon yüzdeleri verilmiştir.

Araştırmaya katılan hastanelerin dış kaynak kullanmama nedenleri öncelik sırasına 
göre incelendiğinde; 1.Neden olarak % 30.0 ile yürürlükteki mevzuat, 2. Neden olarak 
% 35.3 ile yönetim kararı, 3. Neden olarak da % 33.3 oranında DKK’ ya gidilecek 
faaliyetin hastane tarafından daha kaliteli yapılması tespit edildi. (Tablo.9)

3. 3. Hastanelerde DKK Süreçleri

Tablo 10. Araştırmaya katılan hastanelerin dış kaynak kullanım 
alanlarında sözleşme süreleri

Dış Kaynak Kullanım Alanları 1 yıl 2 yıl 3 yıl ve + Toplam
n % n % n % n %

Temizlik Hizmetleri 15 93.7 1 6.3 - - 16 100.0
Yemek Hizmetleri 18 94.7 1 5.3 - 19 100.0
Güvenlik Hizmetleri 15 88.2 1 5.9 1 5.9 17 100.0
HBYS 12 85.8 - - 2 14.2 14 100.0
Görüntüleme Hizmetleri 7 100.0 - - - 7 100.0
Laboratuar Hizmetleri 4 100.0 - - - 4 100.0
Klinik Hizmetleri - - - - - - -
Teknik Hizmetleri 8 100.0 - - - 8 100.0
Diğer 2 100.0 - - - 2 100.0

Kolon yüzdeleri verilmiştir.
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Araştırma sonucunda; Dış kaynak kullanım alanlarında sözleşme süreleri 
incelendiğinde; temizlik hizmetlerinde sözleşme sürelerinin, % 93.7’ sinin 1 yıllık, 
% 6.3’ ünün ise 2 yıllık; yemek hizmetlerindeki sözleşme sürelerinin, % 94.7’ sinin 
1 yıllık, % 5.3’ ünde ise 2 yıllık; güvenlik hizmetlerindeki sözleşme sürelerinin, % 
88.2’ si 1 yıllık, % 5.9 oranlarında 2 ve 3 ve daha fazla yıllık; HBYS’ deki sözleşme 
sürelerinin, % 85.8’ inde 1 yıllık, % 14.2’ sinde 3 ve daha fazla yıl; görüntüleme, 
laboratuar, teknik hizmetler ve diğer hizmetlerde ise sözleşme sürelerinin % 100 
oranında 1 yıllık sözleşme olduğu tespit edilmiştir.(Tablo. 10)

3. 4. Yüklenicilere Ait Durum Analizi

Tablo 11. Hastaneler yükleniciler ile ilgili araştırma yapılan kurumların 
kaynağına göre dağılımı

Bilgi Alınan Kaynak n %

Kamu kuruluşlarından 15 31.3

Özel kuruluşlardan 16 33.3

Kendisinden 11 22.9

Basın yayın kuruluşlarından 6 12.5

Toplam 48 100.0

Kolon yüzdeleri verilmiştir.

Araştırmaya katılan hastanelere yükleniciler hakkında yapılan araştırmaların 
kaynağına göre dağılımı sorulduğunda; % 33.3 oranında özel kuruluşlardan, % 31.3 
oranında kamu kuruluşlarından, % 22.9 oranında firmanın kendisinden, % 12.5 
oranında ise basın yayın kuruluşlarından araştırma yapıldığı tespit edildi. (Tablo11)

3. 5. Yüklenici Seçimindeki Etkenler ve Hizmet Seviyesi

Tablo 12. Dış kaynak kullanım seçimindeki kriterler

Dış Kaynak Kullanım Seçiminde 
Kriterler

1.Sırada 2.Sırada 3.Sırada
n % n % n %

Fiyat 8 40.0 3 15.0 3 15.0
Kalite 7 35.0 9 45.0 3 15.0
Güvenilirlik 3 15.0 6 30.0 6 30.0
Uzmanlık 2 10.0 2 10.0 8 40.0
Diğer - - - - - -
Toplam 20 100.0 20 100.0 20 100.0

Kolon yüzdeleri verilmiştir.

Araştırmaya katılan hastanelere dış kaynak kullanımında seçilen kriterlerin öncelik 
sırasına göre neler olduğu incelendiğinde; 1.Sırada % 40.0 ile fiyat, 2.Sırada % 
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45.0 ile kalite, 3.Sırada 30.0 ile güvenilirlik dış kaynak kullanımında yüklenicilerin 
seçimindeki kriter olarak tespit edildi. (Tablo. 12)

Tablo. 13: Araştırmada yüklenicilerin üstlendiği hizmetin seviyesi 
sorulduğunda

Dış Kaynak Kullanım 
Alanları

Çok iyi İyi Orta Kötü Toplam
n % n % n % n % n %

Temizlik Hizmetleri 3 18.75 10 62.5 3 18.75 - - 16 100.0
Yemek Hizmetleri 6 31.6 9 47.4 4 21.0 - - 19 100.0
Güvenlik Hizmetleri 2 11.8 13 76.4 2 11.8 - - 17 100.0
HBYS 2 14.3 8 57.1 4 28.6 - - 14 100.0
Görüntüleme Hizmetleri 1 14.3 6 85.7 - - - - 7 100.0
Laboratuar Hizmetleri 1 25.0 3 75.0 - - - - 4 100.0
Klinik Hizmetler - - - - - - - - - -
Teknik Hizmetler - - 6 75.0 2 25.0 - - 8 100.0
Diğer - - 2 100. - - - - 2 100.0

Kolon yüzdeleri verilmiştir.

Araştırmada, yüklenicilerin üstlendiği hizmetin seviyesi incelendiğinde, dış kaynak 
kullanım alanlarında farklılık göstermiştir. Yüklenicilerin tarafından sunulan, temizlik 
hizmetlerinin: % 18.75’ inin çok iyi, % 62.5’ inin iyi, % 18.75’ inin orta düzeyde 
olduğu; yemek hizmetlerinin:  % 31.6’ sının çok iyi, % 47.4’ ünün iyi, % 21.0’ inin 
orta düzeyde olduğu; güvenlik hizmetlerinin: %11.8’inde çok iyi, % 76.4’ ünde iyi, 
% 11.8’ inde ise orta düzeyde olduğu; HBYS’ nin: % 14.3’ ünün çok iyi, % 57.1’ 
ininin iyi, % 28.6’ sının orta düzeyde olduğu; görüntüleme hizmetlerinin: % 14.3’ 
ünün çok iyi, % 85.7’ sinin iyi düzeyde olduğu; laboratuar hizmetlerinin: % 25.0’ 
inde çok iyi, % 75.0’ inde iyi hizmet sunulduğu; teknik hizmetlerin: % 75.0’ inde 
iyi, % 25.0 oranında orta düzeyde hizmet sunulduğu; diğer hizmetler adı altında 
sunulan hizmetlerde ise: % 100 oranında yükleniciler tarafından sunulan hizmetin 
iyi düzeyde olduğu tespit edildi. (Tablo 13)

3.6. Yüklenicilerle Yaşanılan Sorunlar

Tablo 14: Araştırmada hastanelere tedarikçinin üstlendiği H/Ü yaşanılan 
sorunların öncelik sırası

Tedarikçinin Üstlendiği H/Ü 
Yaşanılan Sorunlar

1.Sırada 2.Sırada 3.Sırada
n % n % n %

H/Ü kalitesi düşük 10 52.6 5 29.4 2 13.3
H/Ü temininde gecikme 6 31.6 7 41.2 2 13.3
Kontrol sorunları 2 10.54 5 29.4 6 40.0
Ödeme sorunları 1 5.26 - - 5 33.4
Toplam 19 100.0 17 100.0 15 100.0
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Araştırmaya katılan hastanelerde tedarikçinin üstlendiği hizmet/üründe yaşanılan 
sorunlar öncelik sırasına göre incelendiğinde; 1.Sırada: % 52.6 oranında H/Ü 
kalitesinin düşük olduğu; 2.Sırada: % 41.2 oranında H/Ü temininde gecikme; 
3.Sırada: % 40.0 oranında Kontrol sorunları olduğu tespit edildi. (Tablo 14)

4. SONUÇ

Kökeni itibarı ile en eski organizasyonlar olan hastaneler bugün, toplumda önemli bir 
yere sahiptir. Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi hastanelerde tedavi 
edici ve koruyucu sağlık hizmetinin veriliyor olmasıdır. Sağlıklı yaşamak her insanın 
ihtiyacıdır ve insanların sağlıklı yaşamalarında hastaneler önemli rol oynamaktadır. 
Hastaneleri önemli hale getiren ikinci neden verilen hizmetin maliyetinin çok yüksek 
olmasıdır. Hastane maliyetlerinin yüksek olmasının nedeni kullanılan malzeme ve 
ekipmanlarının fiyatları ile istihdam edilen personelin ücretlerinin diğer sektörlere 
göre daha yüksek olmasıdır.

Genellikle işletmelerin dış kaynak kullanımı uygulamalarına başvurmaları sadece 
maliyet endişelerine bağlanmaktadır. Şüphesiz maliyet önemli olmakla beraber, 
işletmelerin DKK nedenlerini sadece maliyet düşürmekle ile sınırlamak doğru olmaz. 
İşletmeler için her zaman maliyet önemli olmuştur, ancak işletmelerin DKK nedenleri 
farklılık göstermektedir.

Her işletmede olduğu gibi hastaneler de kendine has temel yetenek geliştirmelidir. 
Hastanelerde, bu temel yetenek ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler hastane yönetimi 
bünyesinde yürütülmeli diğer tüm işler dış kaynaklardan yararlanılarak uzman 
firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Hastaneler için temel yetenek; hastaneleri 
en iyi bildikleri işleri yapmaya yani tıbbi hizmetlere odaklanmaya, tıbbi hizmetler 
dışında yapılması gereken tüm işleri dış kaynaklardan yararlanılarak uzman firmalara 
yaptırmalıdır. Hastaneler böylece hizmet kalitesini artırarak hasta ve çalışan 
personelin tatmininin artmasını sağlamaktadır. Ayrıca hastanelerde karmaşık olan 
organizasyon yapısı yalınlaşacak, organizasyon kademeleri azalacak ve hastane 
temel yeteneklerine odaklanma fırsatı sağlayacaktır.

Hastanenin yükleniciler aracılığı ile sunduğu hizmetler hastane adına yapılan 
hizmetlerdir. Yüklenicinin sunduğu hizmet’te yaşanılan sorunlar sonuçta hastanenin 
imajını olumsuz etkiler. Hastaneler bu hizmetlerdeki performans analizleri oluşturarak 
hizmet ve ürün seviyesindeki gelişimi takip etmesi gerekmektedir.

Araştırmamızda, kamu ve özel hastanelerin karşılaştırılmasında tespit ettiğimiz 
ilginç bir durumda, kamu hastanelerinin özel hastanelere oranla daha fazla 
oranda dış kaynak kullanımı yaptıklarıdır. Kamu hastaneleri ile özel hastanelerin 
DKK nedenlerinde de farklılıkların olduğu araştırmamızda tespit edildi. Dış kaynak 
kullanmama nedenlerinde de kamu ve özel hastanelerin gerekçelerinin farklı olduğu 
araştırmamızda tespit edildi. Araştırmaya alınan kamu ve özel hastanelerin dış 
kaynak kullanım alanlarındaki hizmetlerinin karşılaştırılması incelendiğinde; özel 
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hastanelerdeki dış kaynak kullanılan alanlardaki hizmetin, kamu hastanelerine 
oranla bazı alanlarda daha iyi olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak; Teknolojik gelişmeler, hasta beklentilerinden meydana gelen 
artış, hastaneler arasındaki rekabet, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanma 
gerekliliği, artan fiyatlara karşı maliyet baskısı kompleks bir organizasyon olan 
hastanelerin birtakım yönetim araçlarını kullanımını zorunlu kılmaktadır. Dış 
kaynak kullanımı hastanelerin birçok alanda faydalanacağı bir araç olmakla birlikte 
hastane yönetimlerinin üzerinde durmaları gereken önemli noktalar bulunmaktadır. 
Araştırmamızda değinmeye çalıştığımız hususlarda görüleceği üzere hastane 
yönetimlerinin dış kaynak kullanımında dikkat etmesi gereken noktalarda göstereceği 
özen, yüklenici ile yaşanacak sorunları azaltacağı gibi hizmetinde uyumlu olmasını 
sağlayacaktır. Kamu hastaneleri için mevzuatta yapılacak değişiklerle hastane 
yönetimlerine daha fazla yetki verilmesi insan sağlığı için çaba gösteren hastanelerin 
daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmalarını da sağlayacaktır. Unutulmaması 
gereken, içersinde birçok farklı birimi barındıran hastanelerin, hastalara sundukları 
tüm hizmetlerin hastaneyi temsil etmesi nedeniyle dış kaynak kullanımına ilişkin 
alacakları karar hastanenin geleceği açısından da önemli olmaktadır.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI

Dr. Mualla Kök47, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım48

Özet

Sağlık hizmetlerinin bütçeden aldıkları toplam pay giderek artmaktadır. Bu artışla 
birlikte ayrılan kaynakla elde edilen çıktıların ölçülmesi ve alternatif tahsis şekilleri 
önem kazanmaktadır. Sağlık hizmetleri çoğu zaman merkezi olarak planlanıp üretilse 
de buna alternatif arayışlar da sürmektedir. Toplum ihtiyaçları ve beklentileri giderek 
artmaktadır. Bu artış ve çeşitlenme giderek daha fazla hizmetin yerel yönetimler 
tarafından yerine getirilmesine yönelik bir akım oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri 
ise özellikle planlama noktasında daha merkeziyetçi bir yapıyı gerektirebilmektedir. 
Ancak hizmetlerin standartlarının bütün ülkede aynı anda yükseltilmesine çalışmak ve 
çıktıları ölçmek zaman alabilecektir. Bu durum sistemde yeni modellerin oluşturulması 
sürecini aksatabilecektir. Aynı zamanda kurumlar ve yöneticiler arasında rekabetin 
oluşmasını engelleyecek bir merkeziyetçi yapı ekonomik sistemle örtüşmeyecektir. 
Sağlık hizmetleri de giderek çeşitlenmektedir. Koruyucu ve tedavi edici sağlık 
hizmetleri ayrımı da birçok alt tanımlama ile klase edilebilmektedir. Kanımızca bu 
çeşitlilik içinde bir kısım hizmetlerin yerel yönetim ya da merkezi yönetim tarafından 
verilebilmesine dair başlık tartışmaya değer bir konudur.

Biz bu çalışma ile yerel yönetimlerin sağlık yatırımlarını ve sağlık hizmetleri içindeki 
yerini incelemekteyiz. Özellikle İstanbul’daki belediyeler olmak üzere birçok 
belediyeden bilgi talep edilmiştir. Büyükşehir belediyesi ve iki ilçe belediyesinden 
alınan bilgiler bu çalışmada derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemi, Sağlık Sektörü, Sağlık Ekonomisi, Yerel 
Yönetim, Bütçe

Abstract

The total funds of budget for health services are gradually increasing. The 
measurements of outputs and alternative appropriation forms are being important 
by degrees. Health services are producing centrally, but the alternative models 
searching are continuing. The needs and expectations of society increase by 
degrees. This situation and variety cause to a new approach about more local 
government services and producing activity. The health services can need to central 
management especially for planning. Therefore simultaneously development on 
standardizations and measurement of outputs can need to more time fairly. This 
delay could disrupt the process of new models occurrence. Additionally, a central 
management could restrict the completion between organizations or administrators 

47 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, muallakok@hotmail.com
48 İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  info@ferhatsayim.net
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and a central management couldn’t get along with economic system. Health services 
are being diversity gradually. The preventive and therapeutic health services could 
classify with a lot of subtitle. We are thinking, this subject is important about some 
health services can produce by central government or local government.

We are studying the local government health investments and the position of 
local government on health services with this article. We communicated with a 
lot of municipality especially in Istanbul. We wanted some information from these 
municipalities. We classified the obtained information’s under some title from 
Istanbul Metropolitan Municipality and two local municipalities.

Key Words: Health System, Health Sector, Health Economy, Local Government, 
Budget

1. GİRİŞ

Sağlık sektörü özellikle sosyal devlet ilkesinin uygulandığı ülkeler olmak üzere hemen 
bütün ülkelerde kamu payının oldukça yüksek olduğu bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ülkeler sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmişliği ve yaygınlığına paralel 
olarak kamu kaynaklarının önemli bir kısmını gittikçe artan oranda sağlık harcamaları 
için ayırmaktadırlar. Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların sosyal güvenlik açıklarıyla 
birlikte giderek artması aynı zamanda bütçe açığının finansmanı ile de uğraşan 
devletlerin ve maliyecileriyle birlikte ekonomistlerinin de bu konu üzerine eğilmesi 
sonucunu doğurmuştur. 20.yy da ekonomi biliminin bir alt dalı olarak Sağlık Ekonomisi 
adı altında bir alan oluşmuştur. Bu alandaki ekonomistler ve kamu maliyecileri sağlık 
piyasalarının gelişim sürecini ve sağlık sektörüne ayrılan kaynakların en verimli 
şekilde nasıl kullanılabileceğini incelemişlerdir. Kamu yönetim sistemlerinde yerini 
bulan merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin sağlık yatırımlarında alması gereken 
pay ya da üstlenmesi gereken roller de sağlık ekonomistlerinin alanı ile birlikte 
sağlık sistemi yöneticilerinin ilgisi dahilindedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık üreten birimlerin ve sağlık personelin 
amacı, hastalıkların önlenmesi, mevcut sağlık düzeyinin korunup geliştirilmesi iken, 
ekonomistlerin amacı, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve toplumsal 
faydanın maksimize edilmesidir(Akın, 2007, 13’ten Williams,1987,9). Gelişmiş olan 
ülkeler bu konuda model konumuna yükselmektedir. Aynı zamanda bu ülkelerin sağlık 
hizmetlerine devlet bütçesinden ayırmış oldukları miktarlar ile ileri düzeyde sağlık 
göstergelerine sahip olmaları arasında paralellikler tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda, gelişmekte olan ya da gelişmiş olan ülkelerin sağlık 
harcamalarının artış nedenlerinin genelde ortak olduğu kanısına varılmıştır. Sağlık 
harcamalarının artış nedenleri: ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel faktörler 
olarak sıralanabilir(Akın, 2007: 31’den Hansen, King, 1996: 127). Whyness (Akın, 
2007: 31’den Whyness 1993:172)’a göre ise sağlık harcamalarının artma nedenleri: 
gelirlerin yükselmesi, ihtiyaçların artması ve maliyetlerin yükselmesi.
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2. SAĞLIK HİZMETLERİ

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, 
ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlamaktadır.(WHO, 1946)  “Sosyal 
yönden tam iyilik hali ” yeni ve açıklanması gereken bir kavram olarak sağlığın sadece 
kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğuna işaret etmektedir(Fişek, 
1982). Literatürde ve tıp eğitimi alanlar arasında bu tanım yaygın olarak bilinmektedir. 
Sağlık hizmetleri en genel ayrımla amaçlarına göre, koruyucu ve tedavi edici 
özellikte faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilecektir. Bu ikili ayrım rehabilite edici 
hizmetlerin de eklenmesiyle üçlü şekilde de karşımıza çıkmaktadır(Fişek, 1982). Bu 
yaygın ayrımın yanında Sağlık Hizmetlerinin konularına göre bölümlendirilmesi ve 
kademelerine göre sınıflandırılması da yapılmaktadır(Karafakıoğlu, 1998: 108-109). 
Konularına göre bölümlendirme ortopedi, beyin cerrahi, doğum v.b branş bazında 
ayrıma göre yapılmaktadır. Kademe bazında ayrım ise, sağlık hizmetlerinin kurumlar 
bazında görev dağılımı yapması sonucunda en yaygın haliyle 1.-2.-3. basamak 
kurumlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Sağlık hizmetinin tanımının yanında sağlık yatırımları da sınıflandırmaya tabi 
tutulabilir.
i) Koruyucu sağlık hizmeti yatırımları
ii)Teşhis edici sağlık hizmeti yatırımları
iii)Tedavi edici sağlık hizmeti yatırımları
iv)Araştırma ve geliştirmeye yönelik sağlık hizmeti yatırımları şeklinde(Ersoy, 2007: 
10) sınıflanabilir.

Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından 
finanse edilmesi sonucu, sağlık harcamalarının finansmanında en büyük rolü kamu 
sektörü üstlenmektedir. Toplam sağlık harcamaları finansmanında sosyal güvenlik 
kurumları tarafından yapılan harcamalarda devlet harcamalarına eklenirse 2005 
yılı WHO istatistiklerine göre dünya genelinde kamunun payı 2005 için %59’ 
ulaşmaktadır (WHO, 2005).

3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ

Türkiye’nin sağlık sistemi yakın zamana kadar oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. 
Sağlık Bakanlığının dışında bir Milli Savunma Bakanlığı ile Üniversiteler ve bir çok 
kamu kurumu ile sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde sağlık kurumları ile farklı 
sosyal güvenlik kurumlarının hakim olduğu bir harcama sistemi mevcuttu. Yakın 
zaman kadar kullandığımız ve içinde belediyelerin de yer aldığı bu yapı şu şekilde 
gösterilebilir.



279

Şekil 1. Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlar

Türkiye'de Sağlık Hizmeti Sunan kuruluşlar

Kamu Sağlık Harcamaları

Sağlık 
Bakanlığı Üniversite

Özel Sağlık Harcamaları

SSK
Hastaneleri

Özel Muayene
Poliklinik, Ecz.

Özel Has.Yabancı
ve Azınlık Hast.

Diğer
Bakanlıklar

Emekli
Sandığı

KİT'ler

Bağ-Kur

M.S.B
Hane Halkı Harcamaları

Belediye Fonlar

Kaynak: Tokat, 1993: 11.

Türkiye’de 2002 yılı sonrasında uygulamaya konulan sağlıkta dönüşüm programı 
çerçevesinde Üniversite ve Milli Savunma Bakanlığı hastaneleri dışındaki birçok 
ayrı kurum hastanesinin Sağlık Bakanlığı yönetimine geçmesi sağlanmış ayrıca 
sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi sağlanmıştır.

Türkiye’nin sağlık harcamaları yönünden dünya ülkeleri ile karşılaştırılmasında 
Dünya Sağlık Örgütünün 2004 yılı için kişi başı sağlık harcamalarını esas aldığı 
haritada Türkiye ortanın üstü grupta yer almıştır. Buna göre Türkiye’nin kişi başı 
sağlık harcamaları yeşil renk ile ifade edilen 301-1000 USD aralığındadır.

Şekil 2. Kişi başı sağlık harcamaları (2004)

Kaynak:World Health Organization, National Health Accounts, 2004 

WHO sayfalarında 2005 yılı için kişi başına sağlık harcaması 592 USD düzeyinde 
gözükmektedir. Sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı ise %5,7 
olarak gözükmektedir. (WHO, 2009)
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Tablo 1. Sağlık Bakanlığı bütçesi ve genel bütçe

Yıl Genel  Bütçe 
(Milyon TL)

Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi(Milyon TL) Genel Bütçeye Oranı(%)

2002 97.831.000.000 2.355.447.691 2,41

2003 146.805.170.000 3.570.054.000 2,43

2004 149.858.129.000 4.787.751.000 3,19

2005 153.928.792.910 5.462.974.750 3,55

2006 170.156.782.052 7.477.471.000 4,39

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, ”2002-2006 Mali Yıllarına Göre Genel Bütçe, Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi, Döner Sermayeye Katkı 
Payı ve Oranları (%)”:2006 tablosundan üretilmiştir.
Türkiye’de uygulamaya alınan dönüşüm programı ve reform çalışmaları ile birlikte 
Sağlık Bakanlığının genel bütçeden aldığı payda da bir yükselme göze çarpmaktadır. 
Bu durum sosyal devlet ilkesi uygulamaları açısından olumlu bir gelişme olarak 
algılanmaktadır.

4. BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Her ne kadar karşılaştırma, kıyaslama ve genellemeler bilimin temel araçlarından 
biri olsalar da, bilimsel kıyaslamalar yapmak genel olarak karmaşık, uzun ve zor 
süreçtir. Çeşitli riskler içerir. Sosyal bilimlerde bu işlem daha da zorlaştığı gibi, hata 
ihtimali da artar. Konu “sistem” incelemesi olduğunda, inceleme ve sonuç çıkarma 
daha büyük güçlükler içerir. Sağlık sistemlerin sınıflandırılmasına ilişkin kuramsal 
yaklaşımlar yıllardır oluşturulmaya çalışılmaktadır ve bu arayışlar bundan sonra da 
devam edecektir. Tümüyle doğru ve her ülkeyi içine alan kapsamlı bir sınıflandırma 
yapmak şimdilik gerçekleştirilememiştir. Bir ülkenin sağlık sistemi, onu oluşturan çok 
sayıdaki parçanın çeşitli özelliklerine göre şekillenmektedir. Her ülke kendi tarihini, 
kültürünü, ekonomik kalkınmasını ve ülkesindeki baskın politik ideolojiyi yansıtan 
bir ulusal sağlık sistemine sahiptir. Ayrıca uluslar arası ilişkiler ve finans çevreleri 
de ülkelerin sağlık sistemlerinin doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyebilmektedir. 
Bunun da ötesinde, çoğu zaman aynı ülkede birden fazla örgütlenme ve finans 
yöntemi de bir arada bulunabilmektedir. Dolayısıyla, sağlık sistemleri birbirine 
bütünüyle benzeyen ülkeler bulmak imkansızlaşmaktadır.

Komşumuz Bulgaristan’a bakacak olursak 1999 yılından sonra başlayan reform 
sürecinden sonra Sağlık Bakanlığı birincil hizmetlerinin sunumundan tamamen 
çekilmiş, hizmet sunumu belediyelere devredilmiş, sadece planlayıcı ve denetleyici 
bir rol üstlenmiştir.

Belediyeler sağlık sistemi içerisinde birçok sağlık kuruluşun sahibi durumundadır. 
Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin yanında ilgili diğer bakanlıklar, Yüksek Sağlık 
Konseyi, meslek kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar da sağlık 
sistemi içerisinde görev almaktadır.
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Birincil sağlık hizmetlerinden, yerel kamu finansmanı ve özel hizmet sunumuyla 
tüm vatandaşlar ücretsiz faydalanmaktadır. İkincil sağlık hizmeti merkezleri yerel, 
bölgesel ve ulusal hastaneler olmak üzere ayrılmaktadır.

Önceleri devlet tekelinde olan ilaç ve eczalık hizmetleri, 1991 yılından sonra 
belediyeler ve özel sektör ile birlikte verilmeye başlanmıştır. Ayrıca ülkede sağlık 
insan gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite, tıp okulları ve tıp kolejleri mevcuttur. 
Bulgaristan’da tüm vatandaşların kayıtlı olduğu, zorunlu sağlık sigortası primlerini 
toplamakta ve Ulusal Sağlık Sigorta Fonu’nu yönetmekle görevli olan Ulusal Sosyal 
Güvenlik Kurumu vardır.

Ülkede zorunlu sağlık sigortası yanında isteğe bağlı özel sağlık sigortası da 
mevcuttur. Sağlığın finansmanı kamu ve Ulusal Sağlık Sigorta Fonu arasında yarı 
yarıya paylaşılmıştır. Kamuya ait sağlık finansmanın %40’ı Sağlık Bakanlığı,%60’ı 
belediyeler tarafından karşılanır(Sargutan, 2006).

5. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK GÖREVLERİ

Türkiye’de yerel yönetim sistemi il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç 
kademelidir. Ancak bu üç kademe arasında tüzel olarak herhangi bir hiyerarşik ilişki 
bulunmadığı gibi eşgüdüm amaçlı ilişki bulunmamaktadır. Bunların birbirleri arasında 
ilişkisizlik, genel yönetimin taşra kuruluşları olan ilçe ( kaymakamlık) ve il (valilik) 
kanalları ile giderilmektedir.

Türkiye’de 3.200 belediye,35.000 kadar köy, bunun da üzerindeki sayıda muhtarlık 
bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi ve belediyeler önemli bir sağlık hizmeti 
talep edicisidir. Görev alanı içine giren ve buna ek olarak vermek istedikleri sağlık 
hizmetleri için kendi sağlık birimlerinde ve diğer kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, 
sağlık hizmeti talebi harcaması yapmaktadırlar. Bu amaçla yapılan toplam ve ayrıntı 
harcama verilerini içeren bir bilgi yoktur. Köy ve muhtarlıklar, belli toplum sağlık 
hizmetleri dışında, kişisel sağlık hizmetlerinin talebi için kaynak kullanmaktan daha 
çok, kişilerin, sosyal yardıma muhtaç oldukları hakkında belge düzenlemekle hizmet 
vermektedirler.

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel yasa, 3.7.2005 tarihli ve 5393 
sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanun, 13.07.2005 tarihli 25874 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, belediyelere ait 1930 tarihli ve 1580sayılı Belediye 
Kanununu ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun dışında da 
belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen pek çok kanun vardır.5393 sayılı kanuna 
göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerlerde belediye teşkilatı kurulabilmektedir. 
İl ve ilçe merkezlerinde nüfus durumuna bakılmaksızın belediye teşkilatı kurulması 
mecburidir.

Sağlığın korunması konusunda Yerel Yönetimlerin yapması gereken birçok hizmetleri 
vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1990 yılında Milano’da düzenlenen ve 
sağlıklı kentler grubundaki belediye başkanları ve üst düzey politikacıların katıldığı 
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toplantı sonucunda yayınlanan “Sağlığa Uygun Kentler Milano Bildirisi” ve 1998 
yılında Atina’da Avrupa kentleri belediye başkanları ve üst düzey politikacıların 
katıldığı toplantı sonucu yayınlanan “Atina Sağlık Kentler Deklarasyonu “ çerçevesinde 
değerlendirildiğinde yerel yönetimlerin sağlık alanında yapacağı hizmetler oldukça 
önemlidir.

5.1. Yerel Yönetim Anlayışı

Modern yerel yönetim kavramında, yerel yönetimleri güçlendirmek son amaç 
olarak değil, amaca gidişte bir basamak olarak benimsenmektedir. Küreselleşmenin 
başarısı, belki çelişki gibi görünmekle birlikte, yerleşmek süreci ile birlikte yürümesine 
bağılıdır. Klasik anlamda, yerelleşme (desantralizasyon), ulus-devlet bütünü içinde 
merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımını 
ifade eder. Bu anlamda yerelleştirme, yerel yönetimlerin ulus-devlet bütünü içinde 
merkezi yönetime oranla güçlendirilmesidir. Günümüzde ise yerelleştirme, merkezi 
yönetimin elindeki planlama, karar verme, kaynak oluşturma ve bunları yürütme 
gibi yönetsel yetkilerin taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk kurumlara, 
meslek kuruluşlarına, gönüllü örgütlere(vakıflar, dernekler gibi) ve şirketlere 
aktarılması olarak kabul edilmektedir. Yetki genişliği, özelleştirme ve sivilleşme 
kavramları, modern anlamdaki yerelleştirme teriminin çeşitli uygulamalarıdır.

Yerel yönetimler arasındaki farklılıklar ve bu kurumların yapısal yetersizlikleri, kaynak 
kullanımında etkinlik sağlamayı güçleştirmektedir. Yerleşmenin öncelikli özneleri 
olan yerel yönetimler, hem toplumsal yapı hem örgütlenme gücü bakımından çeşitli 
yetersizlikler içindedir. Birbirinden farklı gelişmişlik düzeylerine sahip olan, yeterli 
yetişmiş iş gücünün istihdam etme bakımından uygun büyüklüklere sahip olmayan 
yerel yönetimlerin, başlıca sosyal ve ekonomik görevleri üstlenmeleri, etkinlik ve 
verimliliğin sağlanmasında önemli darboğazlar oluşturabilmektedir.

Modern yerleşme süreci, yurttaş kavramından müşteri kavramına geçiş ile 
karakterizedir. Hizmetten yararlananların karşılığını ödemeleri ilkesi yerel hizmetlerin 
küresel piyasalara doğrudan açılması ile uyumlu bir gelişmedir. “Kullanan öder” 
ilkesi, bireylerin kamu hizmetlerine duyarsızlıklarını önleme, yönetimden hesap 
sorma tavrı gelişmelerini sağlama potansiyeli taşınmaktadır. Buna karşı, Türkiye’de 
yerel yönetimler sosyal refah düzeyini artırmak değil, ortak toplumsal yaşamı asgari 
koşullarda sürdürülebilir kılmak ile görevlendirilmiştir. Sundukları hizmetler, genel 
toplumsal sağlık ve günlük yaşamının asgari şartlarını karşılayan hizmetlerdir. 
Bunların fiyatlandırılma olanağı oldukça sınırlıdır, böyle bir zorlama yerel ortak 
yaşamın asgari şartlarının yerine getirilememesi anlamına gelebilir. Öte yandan, 
müşteri olarak sınıflandırılmış yerel halk, kaynakların hizmet olarak ödeme gücü 
olan kesimi yönlendirilmesi anlamına gelir. Oysa son yarım yüzyıldan bu yana yoğun 
iç göç, kentsel yapılarda önemli eşitsizlikler yaratmış bulunmaktadır. Kaynakların, 
avantajlı kesimlere yönlendirilmesi, mevcut eşitsizlikleri artırma etkisi yaratabilir. Bu 
iki temel nedenden ötürü, Türkiye’de yerel hizmetlerin kamusal niteliğinin korunması 
ve küreselleşme dönemi ile doğan ilkelerin ülke koşullarına uygun bileşimler haline 
getirilmesi gerekli görünmektedir.
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Yerelleşme politikaları, öncelikle merkezi yönetimde yeniden yapılanmayı 
gerektirmektedir. Merkezi yönetimin, yerelleşme ile doğabilecek çeşitli sakıncaları 
engelleyecek ya da ortadan kaldıracak biçimde yeniden düzenlenmesi ve yerel 
yönetimler ile ilişkilerin yeniden formüle edilmesi büyük önem taşımaktadır (Türkiye 
Bilim Sitesi, 2007).

5.2. Ülkemizde Belediyelerin Sağlık Hizmetleri

Ülkemiz genelindeki belediyeler, yerel yönetimler içinde sağlık hizmeti olarak ilgili 
kanunlar gereği gıda ve işyeri denetimlerini yaparlarken ağırlıklı olarak açtıkları küçük 
poliklinikler vasıtasıyla tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getirmektedirler. Oysa 
belediyeler yasa gereği, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını vermek 
konumundadırlar.

Maliyet yüksekliği ve işletme güçlükleri de dikkate alınarak belediyeler hastane 
açmaktan kaçınmalıdırlar. Ancak belediyelerin politik bir merkez olması, toplum 
ilişkilerinde birebir karşılaşmaya hazır ve hizmetin oy olarak geri dönebilirliğinin 
yüksek bulunması nedeniyle, sağlık hizmetlerindeki taleplerini ortaya çıkarmakta fakat 
koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumca benimsenip kabul edilebilirliğinin az olması 
nedeniyle sadece tedavi edici hizmetlerle sınırlı kalabilen hizmetler sunabilmekte, 
bu da yetersiz olmaktadır. Yürürlükteki mevzuata göre belediyeler, koruyucu, tedavi 
ve rehabilite edici her türlü sağlık hizmetini sunabilirler. Ancak, belediyelerin asıl 
hizmetleri sağlıklı çevre koşullarını yaratmak ve sürdürmek olmalıdır.

Belediye örgütlenmesi içinde sağlık hizmetleri teşkilatı, sağlık işleri müdürlüğü ile 
sınırlı kalmakta, yetersiz hekim ve yardımcı sağlık personeli ile belediye sınırları 
içindeki bölgelere ulaşamamaktadır.

Belediye icra organı Zabıta ise sağlık hizmetlerinin sunumunda çok sınırlı sayıda 
kullanılmakta, denetimlerde Sağlık Bakanlığı desteği alınmamaktadır.

Halbuki yasalara göre her belediye kendi birimleri içinde bir Sağlık Zabıta Yönetmeliği 
çıkararak, Sağlık Zabıta Birimini kurmalıdır. Belediye içinde Sağlık işleri ve Zabıta 
Müdürlüğü merkezinde koordinasyon sağlanmalı ve ekip çalışmaları yapılmalıdır. 
(Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği, Ankara 2007)
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Şekil 3. Belediyelerde sağlık hizmetleri

-Beslenmeyi düzenlemek
-Sağlık Eğitimi
-Bağışıklama

-Erken tanı ve tedavi
-İlaçlama koruma

-Kişisel hijyen
-Aile planlaması

SAĞLIK HİZMETLERİ

          Koruyucu
    Sağlık Hizmetleri

   Rahabilitasyon 
      Hizmetleri

    Tedavi Edici
Sağlık Hizmetleri

Kişiye 
Yönelik

Çevreye 
Yönelik 1.Basamak (evde,ayakta)

2.Basamak (Hastanede)
3.Basamak (Araştırma ve Eğitim Hast.)

-Su hijyeni
-Gıda hijyeni

-Vektör kontrolü
-Hava kirliliği

-İyonizan ışınlar
-Atıklar vb.

-Tıbbi rehabilitasyon
-Sosyal rehabilitasyon

Çalışmamızın bu bölümünde iletişime geçebildiğimiz ve bilgi alabildiğimiz birkaç 
belediyenin sağlık hizmetleri konusunda bilgiler aktarılacaktır.

5.2.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

Belediye konuyla ilgili vizonunu “Ülkemizin sağlık yönetimi kalitesini uluslararası 
standartlara ulaştırmak, tüm sağlık yöneticilerinin dayanışmasını ve bilgi paylaşımını 
tesis etmektir”. Şeklinde belirlemiştir.

Belediyenin konuyla ilgili misyonu ise şu şekilde belirlenmiştir:
Sağlık yönetiminin kalitesini artırmak için araştırma, geliştirme çalışmaları, •	
uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar yapmak
Sağlık yöneticilerinin eğitiminin temini için kurs, seminer, sempozyum ve •	
çalışmalar yapmak
Özel ve resmi kuruluşlardaki tüm sağlık yöneticilerin bilgi birikimini paylaşmak •	
için sağlık yönetimi ve mevzuatlar hakkında seminerler, sempozyumlar ve 
eğitim toplantıları yapmak
Tüm sağlık yöneticilerin özlük ve sosyal haklarını korumak, iyileştirmek için •	
kamuoyunda ve resmi mercilerde çalışmalar yapmak, raporlar sunmak

Hedefler şu şekilde belirlenmiştir.
Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlara hiçbir ayırım gözetmeksizin sağlık •	
hizmetini en üst seviyeye ulaştırmak
Sağlık yöneticilerinin sosyal ve özlük haklarını en iyi seviyeye getirip •	
aralarındaki dayanışma ve paylaşımı temin etme
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Ayaktan teşhis ve tedavi- çeşitli noktalarda hizmet veren poliklinikler yoluyla 
sağlanmaktadır. Bunlar; Eminönü, Merter, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Zeytinburnu, 
Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Pendik ilçelerinde yer almaktadır.

İBB’nin sağlık hizmetlerine ilişkin veriler şu şekilde tablolanmaktadır.

Tablo 2. Kadın ve aile sağlığı hizmetleri
2004 2005 2006 2007 -Kasım Toplam

Açılan Merkez Sayıları 2 2 10 14 30
Rahim Ağzı Kanser Tarama 16.951 24.8 35.675 86.947 164.418
Meme Muayene 7.232 18.72 30.185 107.323 163.464
Kemik Ölçümü 34.098 66.5 89.944 108.417 299.907
Genital Enfeks. Taraması 18.902 24.96 29.969 96.126 164.466
Eğitim 194 5.81 53.012 162.000 220.964

İstanbul’da yaşayan kadınların sağlığını korumak, onları bilinçli hale getirmek ve 
kadınlarda sık görülen hastalıkların erken teşhisine yardımcı olmak amacıyla hayata 
geçiren bir sağlık tarama ve eğitim hizmeti. Hizmetlerin arasında: osteoporoz taraması, 
rahim kanseri taraması, jinekolojik enfeksiyon kontrolü, meme muayenesi ve meme 
kanseri taraması, görüntüleme hizmetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Tablo 3. Evde sağlık hizmetleri
2004 2005 2006 2007-Kasım Toplam

Sağlık Ve Sosyal Ön Değerlendirme     -     - 7.344 4.738 12.082
Evde Doktor Muayenesi 30.980 48.533 19.833 17.488 116.834
Hemşire Ve Fizyoterapi Bakımı 51.719 23.947 27.372 40.709 143.747
Reçete 20.323 40.302 23.009 14.911 98.545
Hastaneye Sevk 1.774 5.127 4.848 4.937 16.686

Hasta, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere, aileleri ile 
yaşadıkları ortamda, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, eğitimli 
ve tecrübeli sağlık ekibi ( doktor, hemşire, fizyoterapist vb.) tarafından muayene, 
tedavi, takip ve bakım hizmetleri sunulması.

Tablo 4. Özürlülere Yönelik Verilen Hizmetler
2004 2005 2006 2007 Toplam

Açılan Merkez Sayısı 5 3 4 6 18
Tıbbi Rehabilitasyon (Seans) 8.890 12.700 16.308 7.211 45.109
Ayni Yardım(Kişi) 3.696 5.277 8.353 18.111 35.437
Florya Yaz Kampı (Kişi) 1.610 2.300 1.947 3.622 9.120
Yönlendirme-Danışmanlık(Kişi) 28.000 40.000 50.281 107.173 235.454
Sporla Rehabilitasyon(Seans) 1.050     - 42.839 46.437 90.326
Toplam Kaydedilen Özürlü Sayısı     -     - 41.412 15.508 56.920

Bilgilendirme-yönlendirme danışmanlık hizmetleri, yasal haklar danışmanlığı, 
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istihdam, tıbbi rehabilitasyon hizmetleri, ÖSHA projesi(özürlülerin sosyal hayat 
adaptasyon projesi, psikososyal servis, küçük adımlar erken eğitim projesi, sporla 
rehabilitasyon, zihinsel özürlüler mesleki rehabilitasyon hizmetleri, tutuk işaret dili 
projesi, çiroz özürlüler yaz kampı, tıbbi destek hizmetleri, kütüphane hizmeti, sosyal 
etkinlikler.

Tablo 5. Darülaceze
DARÜLACEZE 2004 2005 2006 2007-eylül
Darülaceze Sakinleri 529 625 692 725
Yapılan Sosyal Organizasyonlar 52 88 247 308
Cep Darülaceze  Sakinleri     -     - 10 27
Açılan Cep Darülaceze Sayısı     -     - 4 9
Darülaceze Çocuk Evi Çocuk Sayısı 22 32 33 34
İSMEM’deki Çocuk Sayısı 59 82 90 72

Kayışdağa Darülaceze, Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi, 
Misafirhaneler, Cep Darülacezeler, Çocuk ve Gençlik Evi. Sokakta yaşayan çocuklara 
yönelik hizmetler-İSMEM( İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme 
Merkezi) 16-20 yaş arası sokakta yaşayan, toplum ya da aileleri tarafından ihmal 
edilmiş gençleri meslek edindirip işe yerleştirmek; zara veren ve tüketen değil de, 
kendine ve yaşadıkları topluma katkısı olan bireyler haline getirmek amacıyla hizmet 
vermektedir.

Fatih ilçesinde bulunan veteriner polikliniğinde hayvanların muayenesi, tedavisi, 
aşılanması, dahiliye ve küçük cerrahi operasyonların yapıldığı hizmetler ile laboratuar 
hizmetleri verilmektedir.

Tablo 6: Hayvan sağlığı hizmetleri
2004 2005 2006 2007 Toplam

Aşılama Sayısı 2.316 3.304 6.846 5.974 18.840
Kısırlaştırma Sayısı 805 1.486 5.653 5.123 13.067
Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 1.152 1.058 811 287 3.308
Mikroçip Takılan Hayvan Sayısı 0 0 4.300 5.061 9.361
Gıda İle İlgili Denetlenen İşyeri Sayısı 7.105 1.841 5.965 188 15.099

Bunun haricinde; Kesik et muayene ve mezbaha hizmetleri; hayvan rehabilitasyon 
hizmetleri-sahipsiz sokak hayvanlara yönelik rehabilitasyon hizmetleri için Tuzla, 
Alibeyköy ve Hasdal hayvan rehabilitasyon birimleri oluşturulmuş, sokak hayvanlarını 
yakalama, muayene, tedavi, müşahede, kısırlaştırma, aşılama sahiplendirme 
ve kayıt altına alma işlemlerini kapsıyor. Kurbanlık ve adaklık hayvan muayene 
kesim hizmetleri; Hayvan gömü hizmetleri-ölen hayvan ve hayvan organlarının 
insan, hayvan ve çevre sağlığı tehlikesi oluşturmasını engellemek amacıyla Tuzla 
Aydınlıköy’de gömü alanı hizmeti verilmektedir.
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Eğitim hizmetleri: Tüketicilere güvenli gıda sunulması amacıyla gıda ile ilgili esnafın 
eğitilmesi ve bilgilendirilmesi için ilçe belediyelere koordineli olarak “Hijyen Eğitim 
Programı” uygulanmakta. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde ilköğretim 
öğrencilere hayvan sevgisi, bakımı, beslenmesi, hastalıklardan korunma, hayvan 
refahı ve hayvan aşılama gibi konularda eğitim seminerleri yapılmakta. Pet-shop 
satış yeri çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Su ürünleri hali müdürlüğü, hale gelen her türlü taze ve işlenmiş su ürününün, 
personelin nezareti ve denetimi altında, müzayede ve satış işlemlerinin yapılmasını 
sağlamaktadır.

Hıfzıssıhha laboratuarlarında gıda, su, kozmetik ürünü gibi halk sağlığını ilgilendiren 
tüm numuneler Uluslar arası standartlara uygun olarak analiz edilmekte. Bu 
analizlerin TÜRKAK tarafından akredite edilebilmesi için gerekli çalışmalar devam 
etmektedir.

İlaçlama hizmetleri: kapalı alan ilaçlaması, dezenfeksiyon çalışmaları, ergin sivrisinek 
ve karasinek mücadelesi, larva mücadelesi sayılabilir.

5.2.2. Bakırköy Belediyesi:

Bakırköy Belediyesinden elde edilen bilgilerde hizmet türleri itibariyle benzerlikler 
bulunmakla birlikte farklı kalemler de bulunmaktadır. Elbette ki ölçeklerde de 
farklılıklar bulunmaktadır. 2007 yılı itibariyle elde ettiğimiz bilgilerde 2007 ve 2008 
yılı rakamları hedef olarak belirlenmiştir.

Tablo 7. Poliklinik ve ambulans hizmetleri
Faaliyetler Poliklinik hizmetleri(kurum hekimliği, sağlık merkezleri, evde bakım, 

laboratuar, görüntüleme)
Performans 
Göstergesi 

2006Gerç. 2007 Tahmin 2008 Hedef 2009Hedef 2010 Hedef

Poliklinik Sayısı 196.512 250.000 350.000 450.000 500.000
Tahlil Sayısı 3.248 7.500 15.000 30.000 40.000
Görüntüleme Sayısı 2.863 4.000 10.000 12.000 15.000
Doktor Başına 
Hasta Sayısı 

7.860 8.000 8.500 9.000 10.000

Şikayet Sayısı 4 6 0 0 0
Hasta Memnuniyeti 198.508 250.000 350.000 450.000 550.000
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Tablo 8. Denetim ve kontrol hizmetleri
Faaliyetler Denetim ve Kontrol Hizmetleri 
Performans Göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 
Tahmin 

2008 
Hedef 

2009 
Hedef 

2010 
Hedef

Denetim Ve Kontrol Sayısı 352 500 1.700 2.900 5.000
Kapatılan İşyeri Sayısı 5 10 30 10 5
Süresi İçinde Eksiklerini Gideren İş Yerlerinin Oranı %98 %98 %98 %99 %99
Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerinden Memnuniyet %85 %90 %100 %100 %100
Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerinden Şikayet Sayısı 10 20 30 40 50
 

Tablo 9. Defin hizmetleri
Faaliyetler Defin ruhsat faaliyeti 
Performans Göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 

Tahmin 
2008 

Hedef 
2009 

Hedef 
2010 

Hedef
Defin Ruhsatı Sayısı 725 850 1200 1300 1.000
Defin Ruhsatı Verme Faaliyetinden Memnuniyet %100 %100 %100 %100 %100
Defin Ruhsatı Verme Faaliyetinden  Şikayet 0 0 0 0 0

Tablo 10. Acil istasyonlardaki hizmet sayısı
Faaliyetler Ambulans hizmetleri
Performans Göstergesi 2006 

Gerç.
2007 
Tahmin

2008 
Hedef

2009 
Hedef

2010 
Hedef

Hasta Nakil Aracı 6 6 6
Ambulans Hizmeti Sayısı 2.974 3.500 4.800 5.000 5.000
Ambulans Hizmetinden Memnuniyet %100 %100 %100 %100 %100
Ambulans Hizmetinden Şikayet Sayısı 0 0 0 0 0

Tablo 11. Sağlıklı yaşam merkezi
Faaliyetler Sağlıklı yaşam merkezi
Performans Göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 

Tahmin 
2008 

Hedef 
2009 

Hedef 
2010 

Hedef
Sağlıklı Yaşam Merkezinden Hizmet Alan Kişi 
Sayısı 

9.594 12.000 13.000 14.000 15.000

Sağlıklı Yaşam Merkezinden Hizmet Alanların 
Memnuniyeti 

%100 %100 %100 %100 %10

Sağlıklı Yaşam Merkezinden Hizmet Alanların 
Şikayet Sayısı 

0 0 0 0 0

Tablo 12. Geriatri merkezi
Faaliyetler Geriatri merkezi
Performans göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 
Tahmin 

2008 
Hedef 

2009 
Hedef 

2010 
Hedef

Geriatri merkezinden hizmet alan kişi sayısı 2.218 3.000 4.000 4.500 4.500
Geriatri merkezinden hizmet alan kişi sayısındaki 
artış oranı 

%100 %100 %100 %100 %100

Geriatri merkezinden hizmet alanların memnuniyeti %100 %100 %100 %100 %100
Geriatri merkezinden hizmet alanların şikayet 
sayısı 

0 0 0 0 0
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Tablo 13. Halk eczanelerinin faaliyetlerindeki rakamlar
Faaliyetler Halk eczanesi hizmeti
Performans göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 
Tahmin 

2008 
Hedef 

2009 
Hedef 

2010 Hedef

İlaç sayısı 10.949 15.000 17.000 18.000 20.000
İlaç alan kişi sayısı 3.662 5.000 6.000 7.000 8.000 
İlaç sayısındaki artış oranı %60 %70 %80 %90 %100
Halk eczanelerinden memnuniyet %100 %100 %100 %100 %100 
Halk eczanelerinden şikayet sayısı 0 0 0 0 0

Tablo 14.Şefkat Evinde verilen hizmetlerin sayısı
Faaliyetler Şefkat evi Hizmeti
Performans göstergesi 2006 Gerç. 2007 

Tahmin 
2008 
Hedef 

Şefkat evinden hizmet alan kişi sayısı 65 61 67

Şefkat evinden hizmet alanların memnuniyeti Memnun Memnun

Ortalama kalış süresi 64 4 8
Ortalama ömür 72 72 75

Tablo 15. Başıboş hayvanlar, kuduz ve diğer salgın hastalıklarla 
mücadele

Faaliyetler Başıboş hayvanların bakım ve tedavisi faaliyeti( hayvan barınağı)
Performans göstergesi 2006 

Gerç. 
2007 
Tahmin 

2008 
Hedef 

2009 
Hedef 

2010 
Hedef

Bakım ve tedavisi yapılan sahipsiz hayvan sayısı 4.659 4.171 3.000 2.500 2.000
Aşı sayısı 726 1.097 900 800 700
Kısırlaştırma sayısı 568 539 500 500 400
Ortalama barınakta kalma süresi(Gün) 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 
Sahiplendirilen hayvan sayısı 260 246 220 200 200
Alındığı bölgeye bırakılan sahipsiz hayvan oranı 729 355 300 250 200
Veteriner başına tedavi gören hayvan sayısı 4.659 4.171 3.000 2.500 2.000
İşaretlenen hayvan sayısı 568 539 500 450 400
Sahipsiz hayvanlardan şikayet 1.653 795 500 450 400

Tablo 16. İlaçlama ve haşereyle mücadele hizmetleri
Faaliyetler: 1.İlaçlama faaliyeti
Performans göstergesi 2006 

Gerç.
2007 
Tahmin

2008 
Hedef

2009 
Hedef

2010 Hedef

İlaçlanan alan miktarı (hektar) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Hektar başına tüketilen ilaç miktarı 0,88 lt 0,80 lt 0,75 lt 0,65 lt 0,50 lt
Şikayet sayısı 174 150 130 120 100
İlaçlanan kapalı alan sayısı 250 230 230 220 200
Periyodik ilaçlama yer sayısı Yazın Tüm Sokak ve Caddeler, Yıl Boyunca Resmi 

Kurumlar, Okullar, Camiler 
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6. SONUÇ

Yerel yönetimlerin sağlık yatırımlarını yönlendiren en önemli düzenleme, temel 
yerel yönetim birimi niteliği taşıyan belediyelerin görev yetkileri ile ilintilidir. 
Belediyelerin görev ve yetkileri en son olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
düzenlenmiştir. Bu kanunun görev ve yetkiler bölümünde ifade edilen zorunlu ve 
isteğe bağlı görevlerde sağlıkla ilgili sayılan konular aynı zamanda belediyelerin 
sağlık yatırımlarını yönlendiren maddeleri oluşturmaktadır. Bu yetkiler çerçevesinde 
sağlık hizmetleri konusunda belediyelerin zorunlu olarak vermek zorunda olduğu 
hizmetler ve belediyelerden örnekler yukarıda verilmiştir. Belediyelerin sağlıkla ilgili 
doğrudan tedavi ve rehabilite edici büyük yatırımlara girişmesi kanunda zorunlu bir 
görev olarak görülmemiştir. Belediyelerin her türlü sağlık tesisini açıp işletebileceği 
ifade edilmekle birlikte bu ifade, izin niteliğinde bir düzenlemedir.

Belediyelerin zorunlu görevleri arasında sayılan konulardan, çevre ve çevre sağlığı, 
su ve kanalizasyon, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; 
defin ve mezarlıklar; gençlik ve spor gibi alanların özellikle toplumsal sağlık 
koşullarının iyileştirilmesindeki yeri küçümsenemez. Belediyelerin bunların dışında 
sağlık hizmeti vermeleri ise maddi altyapı ve personel altyapısının mümkün kılmasına 
bağlıdır. Belediyelerin farklı sağlık kurumları açmaları, ayrıca sağlık sistemimizdeki 
merkeziyetçi planlama ve yapının içinde belediyelerin kendilerine yer bulmalarıyla 
ilgilidir.

Sağlık hizmetlerinde kaynak dağılımının etkinliğinin sağlanmasında özellikle planlama 
ve denetim açısından merkezi yönetimin etkin olması hem bir gereklilik hem de yerel 
yönetimlerin kendi başlarına sağlık yatırımlarına girişmelerini kısıtlayıcı bir unsurdur. 
Bu merkeziyetçi yapının dışına çıkılarak sağlık kurumlarının yerel yönetimlere 
devrinde çok tartışmalara yol açan “Kamu Yönetim Temel Kanunu” çalışması çok 
önemli değişiklikler öngörmüştür.

Paralel giden süreçte bir yandan sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık 
sistemi ve kurumlarındaki bölünmüş yapının giderilmesine çalışılmış; sosyal 
güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ile birlikte sağlık kurumlarının tek çatı altında 
toplanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte, 2004’te çıkarılmak istenen 5227 
Sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu kurulan bu merkeziyetçi yapıdaki birçok kurumun 
işletmesinin yerel yönetimlerce(İl özel idareleri) yapılmasını ve Sağlık Bakanlığının 
taşra teşkilatının devrini öngörmüştür. Bu düzenleme girişimi öncelikli olarak il özel 
idarelerine devrini öngördüğü sağlık kurumlarının belediyelere devrine de olanak 
tanımaktaydı. Sağlık Bakanlığının Denetim ve Gözetim faaliyetlerine yoğunlaşmasını 
öngören bu girişim yasalaşma sürecini tamamlayamamıştır.

Sağlık kurumlarının yerel yönetimlerce işletilmesi Sağlık Bakanlığı’nın iyi bir gözetim 
ve denetim faaliyetinin yanı sıra yönlendirici planlama faaliyetleri ile birlikte rekabet 
ve kalite standartlarının yükselmesine sebep olabileceği gibi farklı sorunlara da yol 
açabilir.
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Sağlık hizmetlerinin belediyeler tarafından verilmesinin bu hizmetlerin tam kamusal 
ve yarı kamusal niteliklerine etkisi kamusal mal tanımlamalarının dayanak noktası 
ile ilintilidir. Hizmet yine kamu tarafından verilmekle birlikte, yapılan harcamaların 
devlet bütçesi içindeki yerlerinde değişiklik olacaktır.

Sağlık kurumlarının yerel yönetimlere devrine ilişkin planların muhtemel sonuçlarının 
çeşitli projeksiyonlarla senaryolaştırılmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. 
Sağlık piyasalarında sunulan hizmetlerin bir kısmının tam kamusal ve yarı kamusal 
mal olmalarının yanı sıra bu mal ve hizmetlerin arz ve talebine ilişkin dışsallıklar, bilgi 
asimetrisi v.b. hususiyetler piyasanın işleyişinde bir takım sıkıntıları da beraberinde 
getirmektedir. Dolayısıyla sağlık piyasalarında yerel yönetimlerin rolünün artmasının 
getireceği avantajların yanı sıra muhtemel aksaklıklara ilişkin analizlerin yeterli 
düzeyde yapılması önem arz etmektedir.
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BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA PERFORMANSA 
DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME UYGULAMASININ 

HİZMET SUNUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Kıymet Fettah49, Doç. Dr. Bayram Şahin50

Özet

Bu çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan Performansa 
Dayalı Ek Ödeme Sisteminin (PDEÖS) hizmet sunumu üzerindeki etkisini çalışan 
personel gözüyle değerlendirmek ve olası sorun ve çözüm önerilerini belirlemektir.

Araştırma, Ankara metropolitan alanında yer alan yedi sağlık grup başkanlığına 
(Yenimahalle, Sincan, Mamak, Keçiören, Etimesgut, Çankaya ve Altındağ) bağlı 104 
sağlık ocağı arasından ağırlıklı tabakalı rastgele örnekleme yöntemine dayalı olarak 
seçilen 16 (%15) sağlık ocağında yapılmıştır.

Seçilmiş sağlık kuruluşlarında, PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki etkisini ortaya 
koymak için kalitatif araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma kapsamındaki sağlık 
ocakları sorumlu hekimleri ve sorumlu hemşireleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri ile olumsuz etkilerin düzeltilmesine yönelik önerilerini öğrenmek 
amacıyla üç soru yöneltilmiştir.

Görüşmeler sonucunda; PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki olumlu yönlerine 
ilişkin 18 görüşe, olumsuz yönlerine ilişkin 22 görüşe ve olumsuz yönlerin çözümüne 
ilişkin 22 öneriye ulaşılmıştır.

Ulaşılan bulgular sadece Ankara İli metropolitan alandaki 16 sağlık ocağı ile 
sınırlı olmakla birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşlarında PDEÖS’nde yapılacak 
iyileştirmeler için bir geribildirim ve ipucu olarak yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Döner Sermaye, 
Performansa Dayalı Ek Ödeme

Abstract

The objective of this study is to set forth the effect of the performance-based 
supplementary payment system on healthcare service provision and to determine 
the probable problems and its solution suggestions.

The research was made at 16 (15 %) local health centers selected basing on 
weighted stratified random sampling method into 104 local health centers which 
49 Hacettepe Üniversitesi, kiymetfettah@hotmail.com
50 Hacettepe Üniversitesi, baysahin@hacettepe.edu.tr
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are affiliated the Central Health Group Headship of Yenimahalle, Sincan, Mamak, 
Keçiören, Etimesgut, Çankaya and Altındağ district.

In order to set forth the effect of the performance-based supplementary payment 
system on healthcare service provision in selected local health centers, qualitative 
research method was used. In-depth interviews were made with selected local 
health centers’ head doctors and head nurses and three open-ended questions 
were asked about the performance-based supplementary payment system.

At the end of the interviews; 18 positive opinions were received about the effect 
of the performance-based contribution payment system on healthcare service 
provision. 22 negative opinions were received about the effect of the performance-
based contribution payment system on healthcare service provision. 22 suggestions 
related to the solution of negative aspects were received.

It can be said that these findings can be used to improve problems about 
performance-based supplementary payment system as feedbacks and clues though 
those are limited to only 16 health centers in Ankara.

Key Words: Primary Care Services, Revolving Fund, Performance-based 
Supplementary Payment System

1. GİRİŞ

Dünyadaki sağlık sistemlerinin tümünün temel amacı; sağlık hizmetlerine 
ulaşılabilirliği ve bu hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayarak ve birinci basamak 
sağlık hizmetlerine öncelik vererek kişilerin yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını 
yükseltmektir.

Ülkemizde sağlık hizmetleri, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkenin öncelikli 
sağlık sorunları dikkate alınarak planlanmış ve yürütülmüş ve 1961 yılında sağlık 
hizmetleri sosyalleştirilmiştir. Dünya bu yaklaşımı yaklaşık 20 yıl sonra, 1978 yılında 
Alma-Ata Konferansı’nda benimsemiş ve tüm ülkeler sağlık politikalarını ‘Temel Sağlık 
Hizmetleri’ yaklaşımıyla yeniden düzenlemek üzere taahhütte bulunmuşlardır.

1961 Anayasası ile kabul edilen ve 1 Ocak 1984 yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya 
başlanan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa’ya göre; 
sağlık hizmetleri, nüfus esasına ve aşağıdan yukarıya doğru sağlık evi, sağlık 
ocağı, ikinci ve üçüncü basamak hastaneler şeklinde hiyerarşik bir sıra içinde 
verilir. Hizmetten yararlanacak olanlar öncelikle bağlı oldukları sağlık evi veya 
sağlık ocağına başvururlar. Basamaklı hizmet anlayışının etkili hale getirilmesi, hem 
hastanelerimizdeki gereksiz yığılmaları azaltacak ve tedavi hizmetlerinin kalite artışına 
hizmet edecek, hem de sağlık harcamalarındaki israfı azaltacaktır. Ancak, sağlık 
ocağı işletmesinin kurumsallaşmamış olması ve altyapı yetersizliği etkili bir hizmet 
sunumuna engel oluşturmaktadır. Üstelik, birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
görev alan pratisyen hekimlerin içinde bulundukları çalışma şartları, sosyo-
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ekonomik durum ve uzmanlık beklentileri nedeniyle kendi hizmetlerine yeterince 
odaklanamamaktadır. Diğer yandan vatandaşlar arasında da sağlık hizmetini bu 
seviyede alma konusunda büyük isteksizlik görülmektedir. Sonuçta insanlarımız 
doğrudan hastaneye başvurma eğiliminde olması hastanelerde yığılmalara sebep 
olmakta ve hizmet maliyetlerini yükseltirken hizmet kalitesini düşürmektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2003: 16-17).

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin beklenen fonksiyonelliğinin uzağında olması 
konusuna TÜBİTAK’ın Vizyon 2023 Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Genel Durumu ile 
ilgili raporunda da değinilmiş ve sınırlı kamu sağlığı kaynaklarının politik nedenlerle 
ve asıl amacından farklı olarak, koruyucu tıp ve sağlıkta altyapı yatırımlarından çok, 
tedavi edici tıp alanına yönlendirildiği belirtilmiştir.

Türkiye’deki sağlık sektörünün, özellikle kamu örgütlerinin son yirmi yıldaki temel 
özelliği, sürekli bir reform arayışı içinde olmasıdır (Özdemir, Ocaktan ve Akdur, 2003: 
207). Özellikle 2000’li yıllar sağlık sektöründe finansman ve örgütlenme boyutunda 
çok önemli reformların gerçekleştirildiği yıllar olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı 
ile sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize 
edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması amaçlanmış ve özellikle, kırsal 
alanda sağlık evi ve ocaklarının güçlendirilmesine, kentlerde aile hekimleri olmasına, 
kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin bir elden yönetimine vurgu yapılmıştır (Sağlık 
Bakanlığı, 2004). Bu yöndeki gelişmelerden bir diğeri de sağlık bakımında etkililiği 
ve kaliteyi arttırmak ve daha iyi sağlık çıktısı elde etmek için gittikçe artan oranda 
performans yönetimlerine ağırlık verilmesidir. Bu konuda farklı ülkelerde arayışlar 
sürmekte, farklı modeller önerilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2007:b29).

Modern yönetim anlayışı, çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmesini 
öngörmektedir. Bu ödüllendirme yöntemlerinden en yaygın olanı başarının ücrete 
yansıtılması, diğer adıyla performansa dayalı ücret sistemidir. Bir diğer deyişle, 
performansa dayalı ücret sistemleri, bir kuruluşun amaçlarının ya da bireysel 
performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi oranında çalışanların ödüllendirilmesi ve 
takdir edilmesi amacıyla kullanılan araçlardır. Bu sistemlerin temel hareket noktası, 
ücretlerin bir kısmının veya sabit ücretle birlikte verilen ek ödemenin çalışanın 
performansına göre belirlenmesidir. Buna karşı olan görüşlerin de varlığına rağmen, 
performansın ücretlere yansıtılması günümüzde çalışanların motivasyonunda ve 
örgütlerin başarısında büyük rol oynamakta ve yönetim bilimciler tarafından yaygın 
kabul görmektedir (Ateş vd., 2007: 249).

Performansa dayalı ödeme, hizmet sunumunun verimliliği, hizmet kalitesinin 
geliştirilmesi ve hasta güvenliği gibi hedeflere ulaşmayı başaran hizmet sağlayıcılarını 
ödüllendiren finansal teşvikler anlamına gelir (McNamara, 2006: 55; Lyons ve Ben-
Ora, 2002). Yakın zamanlarda birçok ülkede hizmet süresinin uzunluğuna göre ücret 
sisteminden (kıdem ücret sistemi) vazgeçilmekte ve bireysel ya da grup performansına 
bağlı ücret uygulamalarına (performance based pay systems) yönelinmektedir. Ücret 
sistemlerinde bu yönde değişim büyük oranda OECD ülkelerindeki uygulamalardan 
etkilenmektedir. 1980’li yıllardan itibaren birçok ülkede yönetsel organizasyonlarda 
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ve ücret sistemlerinde daha üst düzeylerde yönetsel otonomi ve ücret esnekliği 
sağlanması yolunda özellikle de performansa dayalı ücret sisteminde önemli adımlar 
atılmıştır (Kutal, 1996: 67).

Genel olarak performansa göre ücret sistemi, iyi performansın ve personelin daha 
iyi motive edilmesinin bir aracı olarak algılanmaktadır (İnce, 2003: 5). Performans 
bağlantılı ücret sistemini uygulamaya çalışan İrlanda, Kanada, ABD, Yeni Zelanda 
gibi ülkelerde özellikle üst ve orta düzey yöneticileri hedefleyen düzenlemeler söz 
konusudur (Kumbul, 2003: 36).

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet 
sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla Bakanlığa bağlı birinci, ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele performansa dayalı döner 
sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair 12311 sayılı yönerge 01.01.2004 
tarihinden başlayarak bütün Türkiye’de yürürlüğe konulmuştur (Resmi Gazete, 
2004). 01.02.2005 tarihinde çıkartılan “Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 
Yapılmasına Dair Yönerge” ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli sağlık 
personeline performansa dayalı döner sermaye payı ödemesine başlanmıştır. Şu an 
performansa dayalı ek ödeme uygulamasının kapsama alanında Sağlık Bakanlığına 
bağlı 796 hastane, 6038 sağlık ocağı, 48.588’ i hekim olmak üzere 277.052 personel 
bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2007: 55).

Bu sistemin temel hareket noktası, sabit ücretle birlikte verilen ek ödemenin, çalışanın 
performansına göre belirlenmesidir. Buna karşı olan görüşlerin de varlığına rağmen, 
performansın ücretlere yansıtılması günümüzde çalışanların motivasyonunda 
ve örgütlerin başarısında büyük rol oynamakta ve yönetim bilimciler tarafından 
çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmesi yaygın kabul görmektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2007: 7).

Ülkemizde 2005 tarihinden itibaren uygulamada olan birinci basamakta performansa 
dayalı döner sermaye uygulamasının hizmet sunum kalitesini, hasta memnuniyetini 
ve çalışanların motivasyonunu artırdığı konusunda tartışmalar olmakla birlikte şu 
ana kadar tatmin edici düzeyde bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile bu eksiliğin 
giderilmesi amaçlanmış olup, birinci basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan 
performansa dayalı ek ödeme sisteminin hizmet sunumu üzerindeki etkisi sağlık 
çalışanları gözüyle ortaya konulmaktadır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Evren ve Örneklem

Araştırma, Ankara metropolitan alanında yer alan yedi sağlık grup başkanlığına 
(Yenimahalle, Sincan, Mamak, Keçiören, Etimesgut, Çankaya ve Altındağ) bağlı 104 
sağlık ocağı arasından ağırlıklı tabakalı rastgele örnekleme yöntemine dayalı olarak 
seçilen 16 (%15) sağlık ocağında yapılmıştır.
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2.2. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Aracı

Seçilmiş sağlık kuruluşlarında, PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki etkisini ortaya 
koymak için kalitatif araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma kapsamındaki sağlık 
ocakları sorumlu hekimleri ve sorumlu hemşireleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri ile olumsuz etkilerin düzeltilmesine yönelik önerilerini öğrenmek 
amacıyla üç soru yöneltilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırma kapsamında seçilen 16 sağlık ocağının sorumlu hekim ve sorumlu 
hemşireleri ile yapılan toplam 32 derinlemesine görüşmeye ait yazılı dokümanlar her 
iki araştırıcı tarafından ayrı ayrı betimsel analize tabi tutulmuştur. Daha sonra her 
iki araştırmacının çıkardığı tema ve kodlar karşılaştırılarak neredeyse benzer tema 
ve kodların yakalandığı görülmüştür. Daha sonra iki araştırmacı bir araya gelerek 
çıkardıkları tema ve kodları tek bir forma dönüştürmüşler ve bu aşamada 26 olumlu 
ve 45 olumsuz görüş ile 49 öneriye ulaşılmıştır. Ancak, bu aşamalarda araştırmacılar 
önemli hiçbir ifadeyi dışarıda bırakmamak kaygısı ile hareket ettikleri için doğal olarak 
aynı anlama gelen bazı tekrar ifadelerle karşılaşılmıştır. Tekrar ifadeler çıkarıldıktan 
sonra 18 olumlu, 22 olumsuz görüşe ve 22 öneriye ulaşılmıştır.

Tablo 1.’de PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki “olumlu yönleri”ne ilişkin 18 görüş 
arasından öne çıkan ilk beş görüş yer almakta olup belirtilme sıklığına göre sırasıyla; 
32 katılımcının %90.6’sı “Döner sermaye ek ödemesi çalışanlara artı kazanç sağladığı 
için çalışma motivasyonunu artırmıştır.” görüşünü; %28.1’i “Hastalara daha ilgili 
ve güler yüzlü hizmet sunma anlayışını getirmiştir.” görüşünü; %18.8’i “Uygulama, 
izin ve rapor taleplerini azaltmıştır.” görüşünü; %12.5’i “Sunulan sağlık hizmetlerini 
sayısal (nicelik) olarak arttırdığı için verimliliği olumlu yönde etkilemiştir.” görüşünü; 
ve %5.5’i “Daha az zamanda daha çok hastaya hizmet sunulmasını sağlamıştır” 
görüşünü bildirmişlerdir. Sorumlu hekim ve sorumlu hemşirelerin PDEÖS’nin olumlu 
yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; genellikle benzer hususlar üzerinde 
durulduğu, ancak “Uygulama, izin ve rapor taleplerini azaltmıştır.” görüşünün ağılıklı 
olarak hemşireler tarafından ifade edildiği dikkat çekmiştir.

Tablo 1. Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme uygulamasının 
olumlu yönlerine ilişkin görüşler

Olumlu Yönler Hekim Hemşire Toplam %
Döner sermaye ek ödemesi çalışanlara artı 
kazanç sağladığı için çalışma motivasyonunu 
artırmıştır.

13 16 29 90,6

Hastalara daha ilgili ve güler yüzlü hizmet 
sunma anlayışını getirmiştir.

6 3 9 28,1

Uygulama, izin ve rapor taleplerini azaltmıştır. 1 5 6 18,8
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Sunulan sağlık hizmetlerini sayısal (nicelik) 
olarak arttırdığı için verimliliği olumlu yönde 
etkilemiştir

2 2 4 12,5

Daha az zamanda daha çok hastaya hizmet 
sunulmasını sağlamıştır

3 1 4 5,5

Performansa dayalı ek ödeme uygulamasının “olumsuz yönleri”ne ilişkin toplamda 
22 görüş elde edilmiştir. Uygulamanın olumsuz yönlerine ilişkin sunulan görüşlerden 
öne çıkan ilk beşi Tablo 2’de verilmiş olup belirtilme sıklığına göre sırasıyla; 32 
katılımcının %59.4’ü “Doktorlarla sağlık personelinin aldığı ek ödeme arasındaki 
büyük uçurumlar yardımcı sağlık personelinin çalışma şevkini kırmaktadır.” 
görüşünü; %28.1’i “Aynı meslek mensuplarının eğitim düzeyleri arasındaki farklılığın 
performansa dayalı ek ücret ödeme uygulamasına yansıtılması çalışanlar arasında 
çatışmaya yol açmaktadır.” görüşünü, %25’i “Uygulama, gereksiz muayene ve 
tetkiklerin artmasına sebep olmaktadır.” görüşünü, %21.9’u “Hastaya ayrılan süre 
azalmıştır.” görüşünü ve yine %21.9’u “Uygulama, artık hastaların hasta olarak 
değil puan ve dolayısıyla para olarak görülmesine neden olmaktadır.” görüşünü 
bildirmişlerdir. Sorumlu hekim ve sorumlu hemşirelerin PDEÖS’nin olumsuz 
yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; özellikle “Doktorlarla sağlık personelinin 
aldığı ek ödeme arasındaki büyük uçurumlar yardımcı sağlık personelinin çalışma 
şevkini kırmaktadır” görüşünün ağılıklı olarak hemşireler tarafından ifade edildiği 
görülmüştür. 

Tablo 2. Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme uygulamasının 
olumsuz yönlerine ilişkin görüşler

Olumsuz Yönler Hekim Hemşire Toplam %
Doktorlarla sağlık personelinin aldığı ek 
ödeme arasındaki büyük uçurumlar yardımcı 
sağlık personelinin çalışma şevkini kırmaktadır

5 14 19 59,4

Aynı meslek mensuplarının eğitim düzeyleri 
arasındaki farklılığın performansa dayalı 
ek ücret ödeme uygulamasına yansıtılması 
çalışanlar arasında çatışmaya yol açmaktadır.

6 3 9 28,1

Uygulama, gereksiz muayene ve tetkiklerin 
artmasına sebep olmaktadır.

4 4 8 25,0

Hastaya ayrılan süre azalmıştır 4 3 7 21,9
Uygulama, artık hastaların hasta olarak değil 
puan ve dolayısıyla para olarak görülmesine 
neden olmaktadır.

5 2 7 21,9
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Tablo 3. Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme uygulamasındaki 
olumsuzlukların giderilebilmesi için öneriler

Öneriler Hekim Hemşire Toplam %
Doktorlara kıyasla yardımcı sağlık personeline 
yapılan ek ödemelerdeki haksızlığın giderilmesi 
için yardımcı sağlık personeline yapılan 
ödemelerdeki tavan sınırı kaldırılmalıdır.

5 11 16 50,0

Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme 
uygulaması kaldırılarak yerine özlük haklarda 
ve maaşlarda iyileştirmeler yapılmalı ve 
emeklilik maaşına yansıtılmalıdır.

3 7 10 31,3

Performans hesaplamada sadece hasta sayısı 
gibi sayısal değerler değil, kalite göstergeleri 
de dikkate alınmalıdır.

5 0 5 15,6

Bazı sağlık ocakları hasta yoğunluğu ve fiziki 
konumları açısından dezavantajlı olduklarından 
tüm sağlık ocaklarına eşit ödeme yapılmalıdır.

5 0 5 15,6

Hekimlerin gün içerisinde bakacakları 
maksimum hasta sayısı belirlenmelidir.

3 1 4 12,5

Tablo 3’de PDEÖS’nin olumsuz yönlerinin çözümüne ilişkin öne sürülen 22 öneri 
arasından belirtilme sıklığına göre ilk beşi verilmiştir. Toplam 32 katılımcının 
%50’si “Doktorlara kıyasla yardımcı sağlık personeline yapılan ek ödemelerdeki 
haksızlığın giderilmesi için yardımcı sağlık personeline yapılan ödemelerdeki tavan 
sınırı kaldırılmalıdır.” önerisinde; %31.3’ü “Performansa dayalı döner sermaye ek 
ödeme uygulaması kaldırılarak yerine özlük haklarda ve maaşlarda iyileştirmeler 
yapılmalı ve emeklilik maaşına yansıtılmalıdır.” önerisinde; %15.6’sı “Performans 
hesaplamada sadece hasta sayısı gibi sayısal değerler değil, kalite göstergeleri de 
dikkate alınmalıdır.” önerisinde ve %15.6’sı “Bazı sağlık ocakları hasta yoğunluğu 
ve fiziki konumları açısından dezavantajlı olduklarından tüm sağlık ocaklarına eşit 
ödeme yapılmalıdır.” önerisinde ve %12.5’i “Hekimlerin gün içerisinde bakacakları 
maksimum hasta sayısı belirlenmelidir.” önerisinde bulunmuşlardır. Sorumlu hekim 
ve sorumlu hemşirelerin PDEÖS’nin olumsuz yönlerinin giderilmesine ilişkin önerileri 
incelendiğinde; bu iki grubun ağırlıklı olarak üzerinde durduğu önerilerin farklı 
olduğu görülmektedir. Hekimler ağırlıklı olarak “Performans hesaplamada sadece 
hasta sayısı gibi sayısal değerler değil, kalite göstergeleri de dikkate alınmalıdır” 
ve “Bazı sağlık ocakları hasta yoğunluğu ve fiziki konumları açısından dezavantajlı 
olduklarından tüm sağlık ocaklarına eşit ödeme yapılmalıdır.” önerilerinde bulunurken, 
hemşireler “Doktorlara kıyasla yardımcı sağlık personeline yapılan ek ödemelerdeki 
haksızlığın giderilmesi için yardımcı sağlık personeline yapılan ödemelerdeki tavan 
sınırı kaldırılmalıdır.” ve “Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme uygulaması 
kaldırılarak yerine özlük haklarda ve maaşlarda iyileştirmeler yapılmalı ve emeklilik 
maaşına yansıtılmalıdır.” şeklinde görüşler bildirmişlerdir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonuçları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden 
biri olan sağlık ocaklarında PDEÖS’nin hizmet sunumu üzerindeki etkilerini hekim 
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ve hemşire meslek grubu temsilcilerinin gözüyle ortaya koymaktadır. Sorumlu 
hekim ve sorumlu hemşirelerin PDEÖS’nin olumlu yönlerine ilişkin görüşleri 
incelendiğinde genellikle farklılaşmadığı ve her iki grubun da “Döner sermaye ek 
ödemesinin çalışanlara artı kazanç sağladığı için çalışma motivasyonunu artırdığına” 
inandığı, ancak PDEÖS’nin olumsuz yönlerine ilişkin görüşler ile olumsuz yönlerinin 
giderilmesine ilişkin öneriler konusunda sorumlu hekim ve hemşirelerin ağırlıklı 
olarak üzerinde durduğu noktaların farklılık gösterdiği görülmüştür.

Sorumlu hemşirelerin özellikle “Doktorlarla sağlık personelinin aldığı ek ödeme 
arasındaki büyük uçurumlar” üzerinde durdukları ve “Yardımcı sağlık personeline 
yapılan ek ödemelerdeki haksızlığın giderilmesi için yardımcı sağlık personeline 
yapılan ödemelerdeki tavan sınırı kaldırılmasını” ve “Performansa dayalı ek ödeme 
uygulaması kaldırılarak yerine maaşlarda iyileştirmeler yapılmasını” önerdikleri 
görülmüştür.

Çalışma, sadece 16 sağlık ocağının sorumlu hekim ve hemşireleriyle yapılan 
toplam 32 kalitatif görüşmeye dayandırıldığı için sonuçların genellenebilirliği 
kaygısı güdülmemektedir. Ancak, bu kalitatif araştırmadan elde edilen bulgular 
biçimselleştirilmiş bir standart soru formuna dönüştürülerek ikinci bir aşamada daha 
geniş örneklemlere ulaşılabilir ve böylece dışsal geçerlik ile ilgili hususlar ön planda 
tutulabilir. Gerek bu çalışmadan gerekse daha büyük örneklemler üzerinde yapılacak 
çalışmalardan elde edilecek bulguların PDEÖS’nin uygulamasına ilişkin sorunların 
belirlenmesine ve çözüm önerilerinin geliştirmesinde politika belirleyicilere önemli 
ipuçları sağlayacağı söylenebilir.
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PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DEKİ 
HASTANE VERİMLİLİKLERİNE ETKİSİ

Doç Dr. Bülent Sezen51, M. Şahin Gök52

Özet

Bu çalışma ile Türkiye’de 2003 yılında pilot bölgelerde 2004 yılında ise Türkiye 
genelinde uygulanmaya başlanan performansa dayalı ödeme sisteminin Türkiye’deki 
hastane verimlilikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de 
sahipliklerine göre (i) devlet hastaneleri, (ii) eğitim-araştırma hastaneleri, (iii) 
üniversite hastaneleri ve (iv) özel hastane olmak üzere dört gruba ayrılan 
tüm hastanelerin performansa dayalı ücretlendirme sisteminden önceki ve 
sonraki dönemdeki verimlilikleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Verimlilik 
değerlendirmesinde Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılacaktır. Çalışma 
kapsamında 2001 ve 2006 yılları arasında hastane verimliliklerinin değişimleri 
Malmquist Productivity Index (MPI) yöntemi kullanılarak incelenecektir. Hastane 
verimliliklerinin değerlendirilmesi konusunda gelişmiş ülkelerde geniş kapsamlı 
pek çok akademik çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de ise hastane performansı 
konusundaki çalışmalar genellikle spesifik bölgelerde yada sınırlı hastaneler arasında 
yapılmıştır. Buna bağlı olarak da Türkiye’deki hastanelerin genel durumunu ortaya 
koyan çalışmalar çok sınırlı kalmıştır. Bu çalışma Türkiye’deki tüm hastanelerin 
verimliliklerini, yıllar arasındaki değişim oranlarını değerlendirmesi bakımından önem 
taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’de performansa dayalı ödeme sistemine geçişten önceki 
ve sonraki dönemdeki hastane verimliliklerinin değerlendirilmesiyle ücretlendirme 
sisteminin hastaneler üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında elde 
edilen bulgular gelecekteki iyileştirme çalışmalarına ışık tutabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ödeme Sistemi, Hastane Performansı, 
Veri Zarflama Analizi

Abstract

In this study we aim to analyze the impact of pay for performance system which 
has been begun as a pilot study in 2003 and generally implemented in 2004 and 
still going , on the hospital performance. Turkish hospitals are arranged in four 
groups: (i) public hospitals, (ii) education and research hospitals, (iii) university 
hospitals and (iv) private hospitals by their ownership. The efficiencies of all the 
hospital is comparatively evaluated by the time between the former and the after 
period of pay for performance system in Turkey. Therefore the changing effect of 
the pay for performance system on the hospital performance should be obviously 
investigated. Data Envelopment Analysis (DEA) is used to evaluate of the comparative 
performance of hospitals. In addition to this the impact of improvement activities for 
51 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bsezen@gyte.edu.tr
52 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sahingok@gyte.edu.tr
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hospitals should be clearly investigated by analyzing the yearly change of hospitals’ 
efficiencies by using Malmquist Productivity Index (MPI) in the year of 2001-2006. 
Especially in the developing countries lots of academic research is applied on the 
issues of hospital performance. However studies are generally applied in the specific 
regions or in the few hospitals in Turkey. Few studies applied among to investigate 
the performance situation of all hospitals in Turkey. This study is critically important 
according to (i) evaluate of all the hospitals in Turkey, (ii) investigate the yearly 
changes of hospital efficiency. These issues are analyzed according to impact of 
pay for performance system. The findings of this study will throw a light on the 
improvement activity plans for health care.

Key Words: Pay for Performance System, Hospital Performance, Data Envelopment 
Analysis

1. GİRİŞ

Günümüzün gelişen ve küreselleşen dünyasında tüm kurumlar hızla değişen ekonomik 
çevreye uyum sağlayabilmek için sürekli iyileştirme yaklaşımını kendilerine rehber 
edinmişlerdir. Bu çerçevede sosyal bir kurum olan hastaneler sürekli iyileştirme 
prensibine bağlı olarak performanslarını arttırma konusuna odaklanmaktadırlar.  
Özellikle son yıllarda, girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecindeki başarı derecesini 
ifade eden verimlilik hastaneler için önemli bir başlık olarak ortaya çıkmaktadır 
(Chu et.al., 2003). Verimliliklerini sürekli arttırma amacı içerisindeki hastanelere 
yönelik gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarında, özellikle son yıllarda önemli 
gelişmeler sağlanmaktadır. Sağlık sektöründeki iyileştirmelerin temel amacı hastane 
performansının yükseltilerek daha etkin bir yapıya ulaşılmasıdır. Bununla birlikte 
her hastane çeşidine göre farklı ihtiyaçlar söz konusudur ve gerçekleştirilen her 
iyileştirme hastane sahipliğine göre farklı sonuçları ortaya çıkarabilecektir (Alexander 
et.al., 1998).

Türkiye’de özellikle 90’lı yılların sonundan itibaren gerek kamusal alanda gerekse 
özel sektörde sağlık kurumlarına yönelik maddi ve beşeri yatırımlar hız kazanmıştır. 
Bu yatırımlar çerçevesinde hastanelerin fiziksel kaynakları olarak yatak sayıları 
ve kullanılan tıbbi teknolojiye yapılan yatırımlar arttırılmış ve daha kaliteli hizmet 
sunumunun sağlanmasına yönelik olarak hastanelerde görevli doktor ve diğer sağlık 
personeli sayıları arttırılmıştır. Bunun yanında eğitim ve araştırma hastanelerine 
özel bir önem verilen bu gelişim sürecinde yapılan bilimsel araştırmalar ve projeler 
desteklenmiştir. Türkiye’de 90’lı yıllarla birlikte başlayan bu gelişim trendi, 2000’li 
yıllarda hızlanmış, 2003 yılşında pilot uygulaması ve 2004 yılından itibaren tüm 
Türkiye’deki uygulamaya başlanan “Performansa Dayalı Ödeme Sistemi” ile 
günümüzde de gelişimini sürdürmektedir (Aydın ve Demir, 2006).

Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin Türkiye hastanelerine ve daha geniş 
bir bakış açısıyla Türkiye sağlık sistemine sağladığı faydaların değerlendirilmesi 
önem arz eden bir konudur. Bunun en temel sebebi ise uygulanmaya başlanan 
bu sistemin uzun vadede olumu yönlerinin geliştirilmesi olumsuz yönlerinin de 
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giderilmesi konusunda çalışmaların sağlık sistemlerindeki uygulayıcılar tarafından 
planlanması gerekliliğidir. Bu paralelde iyileştirmeye açık yönlerin ve problemlerin 
ortaya çıkartılması için öncelikle uygulanmaya başlanan sistemden önceki ve sonraki 
durumun karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 
performansa dayalı ücretlendirme sisteminin ülke genelinde uygulanmaya 
başlandığı 2004 yılı öncesi ve sonrası hastane verimlilikleri Veri Zarflama Analizi 
(VZA) kullanılarak değerlendirilecektir.

Hastane verimliliklerinin analiz edilmesinde Burgess ve Wilson’ın da önerdiği gibi 
(1996) hastaneleri sahipliklerine göre gruplandırmak anlamlı olacaktır. Türkiye’de 
hastaneler kamuya bağlı (i)devlet hastaneleri ile (ii)eğitim ve araştırma hastaneleri 
ve (iii)üniversite hastaneleri ve (iv)özel hastaneler olmak üzere dört farklı sahiplik 
grubuna ayrılmaktadır. Devlet hastanelerinde temel sağlık hizmetlerinin mümkün olan 
en fazla kişiye sunulması amacı ön planda iken eğitim ve araştırma hastanelerinde 
ve üniversite hastanelerinde tıbbi araştırmalara önem verilmesi ve bilim adamı 
yetiştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Özel hastanelerde ise kar elde etme amacının 
yanında etkin ve kaliteli hizmet sunumu da ön planda tutulmaktadır (Giokas, 2002). 
Bu kriterlere bağlı olarak hastane performansının değerlendirilmesinde hastane 
sahipliği, göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 
2004 yılı öncesi ve sonrası durumun karşılaştırıldığı ve VZA analizi kullanılarak 
gerçekleştirilen verimlilik değerlendirmesinde, performansa dayalı ücretlendirme 
sisteminin uygulanmasıyla Türkiye hastanelerinde verimlilik değişim trendi 
görülebilecektir.

Hastane verimliliklerinin değerlendirilmesi için kullanılan girdi faktörlerini, uzman ve 
pratisyen doktor sayıları ve hastanenin sahip olduğu fiili yatak sayısı oluşturmaktadır. 
Poliklinik sayısı, taburcu olan hasta sayısı, küçük, orta ve büyük ameliyat sayıları, 
doğum sayısı, yatak işgal oranı, ortalama kalış günü, yatak devir hızı ve yatan 
hasta oranı ise çıktı faktörlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte maliyet ve kar gibi 
finansal verilerin de analizlere dahil edilmesi daha fazla yorum kabiliyeti geliştirmesi 
bakımından önem taşımaktadır (Banker et.al., 1986). Ancak pek çok kurum 
gibi hastanelerin de finansal verilerini paylaşmadaki isteksizlikleri ve bu verilere 
ulaşmadaki zorluğa bağlı olarak bu çalışmada finansal veriler kullanılmamıştır.

Hastane performansının değerlendirilmesi için kullanılan Veri Zarflama Analizi 
tekniği çoklu girdi ve çıktıyı aynı analiz sürecinde kullanma özelliği ile performans 
değerlendirmesinde fayda sağlayan bir tekniktir (Hu & Huang, 2004). Dolayısıyla 
VZA tekniği çalışmada hastane verimliliklerini analiz etmek için kullanılmıştır. Ayrıca 
sahipliğin performans üzerindeki etkisini değerlendirmek için ilişkisiz ölçümlerdeki 
non parametric Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Bunun yanında 2001-2006 
yılları arasında hastane verimliliklerinin ne şekilde bir değişim gösterdiğinin 
değerlendirilmesi ve böylece performansa dayalı ücretlendirme sisteminin hastane 
verimliliklerini ne şekilde etkilediğinin analiz edilmesi için ise Malmquist Productivity 
Index (MPI) kullanılmıştır.
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2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNETİMİ

Veri Zarflama Analizi yöntemi karar birimlerinin (Decision Making Units-DMU) göreceli 
verimliliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada karar birimleri 
hastanelerdir. Farrel’in (1957) Frontier Analizi, VZA’nın temelini oluşturmaktadır. 
Ancak yöntemin gelişmesinde Charnes, Cooper ve Rhodes’un (1978) önemli katkıları 
olmuştur.

Charnes vd. ile 1978 yılında CCR modeli ile gelişimine başlayan VZA yöntemi ölçeğe 
göre sabit getiri (Constant Returns to Scale, CRS) varsayımı altında verimlilik 
değerlendirmelerini gerçekleştirirken Banker, Charnes ve Cooper (1984) CCR 
modelini ilerleterek ölçeğe göre değişken getiri (Variable Returns to Scale, VRS) 
varsayımlı BCC modelini literatüre kazandırmışlardır.

Temelinde benzer karar birimlerine ait girdi ve çıktılara bağlı olarak göreceli teknik 
verimlilik değerlendirmesi bulunan VZA yöntemi doğrusal programlama modeli 
kullanarak homojen oldukları varsayılan her bir gözlem için tek bir verimlilik skorunun 
elde edilmesine olanak sağlar. Verimlilik skorları 1’e eşit olan karar birimleri “verimli” 
1’den farklı olan karar birimleri de “verimsiz” olarak değerlendirilir.

Çoklu girdi ve çıktının birlikte analiz edilebildiği VZA modelinde i’nin girdileri j’nin 
ise çıktıları temsil ettiğini ve verimlilik değerlendirmesinin N tane karar birimi için 
yapılacağını varsayalım ve m. karar biriminin xmi girdilerini kullanarak ymj çıktılarını 
elde ettiğini kabul edelim. VZA yönteminde homojen oldukları varsayılan, yani 
benzer girdileri kullanarak benzer çıktılar elde eden karar birimlerinin karşılaştırmalı 
olarak çıktı ağırlıklarının girdi ağırlıklarına oranlanması ile verimlilik skorları elde 
edilmektedir. Buna bağlı olarak m. karar birimi için VZA modelinin matematiksel 
ifadesi Model 1’de görülmektedir (Ramanathan, 2005).
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Burada vmj ve umi değişkenleri matematiksel programlama ile belirlenen girdi ve 
çıktılara ait ağırlıkları temsil etmektedir. Buradaki amaç fonksiyonunun optimal değeri 
m. karar biriminin verimlilik skorunu göstermektedir. Eğer verimlilik skoru 1 (ya da 
%100) ise bu karar biriminin verimlilik sınırında olduğunu yani verimli olduğunu, 
değilse de verimsiz olduğunu ifade eder. Burada altı çizilmesi gereken konu ise 
verimlilik skorunun karar birimleri arasında göreceli performans değerlendirmesi 
olduğudur.

VZA yöntemiyle verimlilik skoru belirlenirken (i) Ölçeğe Göre Sabit Getiri (Constant 
Return to Scale - CRS) ve (ii) Ölçeğe Göre Değişken Getiri (Variable Return to Scale 
- VRS) olmak üzere iki yaklaşım uygulanabilmektedir. CRS yaklaşımında girdiler ve 
çıktılar sabit bir şekilde değişmektedir. Yani girdilerin bir birim artışında çıktıların da 
bir birim arttığı varsayılmaktadır. VRS yaklaşımında ise girdi ve çıktılardaki değişimde 
böyle bir sabitlik söz konusu değildir. VRS yaklaşımı karar birimlerinin sadece 
teknik verimliliklerini değerlendirirken CRS yaklaşımı teknik verimlilik yanında ölçek 
verimliliği kayıplarını dikkate almaktadır (Jacobs vd., 2006). 

3. HASTANE VERİMLİLİKLERİ

Bu çalışmada sahipliklerine göre (i) devlet, (ii) eğitim araştırma, (iii) üniversite ve (iv) 
özel olmak üzere dört gruba ayrılan hastanelerin performansa dayalı ücretlendirme 
sistemi öncesi ve sonrasındaki dönemdeki verimliliklerinin değerlendirilmesi için 
bir önceki bölümde matematiksel yapısı ve genel özellikleri verilen VZA tekniği 
kullanılmıştır. Hastanelerde VZA analizinin uygulanmasında Harris vd. (2000) 
önerdiği gibi Ölçeğe Göre Sabit Getiri ve girdi odaklı yaklaşım kullanılmıştır.

VZA uygulamalarında en kritik süreç girdi ve çıktıların seçimi aşamasıdır. Girdi ve 
çıktıların belirlenmesinde öncelikle uluslar arası literatür derinlemesine incelenmiş 
ve hastane verimliliklerinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan faktörler 
tespit edilmiştir. Daha sonra Türkiye’deki uygulayıcıların hastane verimliliklerinin 
değerlendirilmesinde kullanılacak girdi ve çıktılar ile ilgili fikirlerini almak için bir ön 
çalışma yapılmıştır. Ön çalışma kapsamında tüm sahiplik grubundaki hastanelerden 
başhekim, başhekim yardımcısı ve klinik şeflerine bir anket uygulanmıştır. Uluslar 
arası literatürden edindiğimiz bilgiler ve anket uygulaması sonucunda ulaştığımız 
verilere bağlı olarak girdi ve çıktıların seçimi Sağlık Bakanlığı’nın yataklı tedavi 
kurumları istatistik yıllıkları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre çalışma 
kapsamında kullanılacak girdi ve çıktılar aşağıda Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktılar

Girdiler Çıktılar
Fiili yatak sayısı- 

Uzman doktor sayısı- 

Pratisyen doktor - 
sayısı

Poliklinik sayısı- 

Taburcu olan hasta sayısı- 

Ameliyat sayısı (küçük, orta, - 
büyük)

Doğum sayısı- 

Yatak işgal oranı- 

Ortalama kalış günü- 

Yatak devir hızı- 

Yatan hasta oranı- 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda hastane verimliliklerinin 2001-2006 yıllarında 
her bir hastane sahipliğine göre ortalama verimlilikleri elde edilmiş ve Tablo 2’de 
gösterilmiştir.

Tablo 2. Yıllara ve sahipliğe göre hastanelerin ortalama verimlilikleri

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Devlet Hast. 70,15 71,46 70,60 70,76 66,32 75,48
Tüm Hastaneler 66,08 65,53 65,96 66,25 60,46 70,28
E.A. Hast. 93,24 89,96 93,13 98,30 85,57 95,89
Tüm Hastaneler 50,55 45,35 44,50 51,16 53,97 60,61
Üni. Hast. 91,09 88,41 83,55 82,36 81,39 84,75
Tüm Hastaneler 36,25 30,61 38,15 34,43 27,68 30,62
Özel Hast. 69,51 69,38 72,44 67,37 68,50 61,61
Tüm Hastaneler 57,15 56,71 63,07 31,33 57,16 59,95

Hastanelerin sahipliklerine göre ortalama verimlilikleri iki şekilde belirlenmiştir. 
Öncelikle her bir sahiplik grubundaki hastanelerin VZA ile kendi sahiplik grubu 
içerisindeki verimlilikleri belirlenmiş ve ortalaması alınmıştır. Daha sonra tüm 
hastanelerin birlikte yer aldığı veri setinde VZA uygulanmış ve her bir sahiplik 
grubundaki hastanelerin verimlilik ortalamaları bu şekilde belirlenmiştir. Tablo 
2’de her iki verimlilik ortalama değerleri de 2001-2006 yılları için gösterilmektedir. 
Hastanelerin sahipliklerine göre ortalama verimliliklerinin değişiminin daha net 
bir şekilde görülebilmesi için tüm hastanelerin bir arada değerlendirmeye tabii 
tutulduğunda her bir hastane sahipliğinin ortalama verimlilik değerini yıllar bazında 
gösterildiği aşağıdaki Şekil 1’in incelenmesi faydalı olacaktır.
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Şekil 1. 2001-2006 yılları arasında hastanelerin sahipliklerine göre 
ortalama verimlilikleri

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde tüm yıllarda ve tüm hastane gruplarının 
değerlendirmeye alındığı analizlerde devlet hastaneleri en yüksek ortalama verimlilik 
skorlarına sahip olmaktadır (devlet hastaneleri için en yüksek ortalama verimlilik 
değeri 2006’da 70,28’dir). Buna karşın özel hastanelerde önemli oranda değişimlerin 
yaşandığı görülebilmektedir. Özellikle performansa dayalı ücretlendirme sisteminin 
uygulanmaya başladığı 2004 yılında özel hastanelerin ortalama verimlilik değerinde 
önemli bir düşüş yaşanmıştır. Buna karşın eğitim araştırma hastaneleri 2003 
yılından başlamak üzere ortalama verimliliklerini yükseltme eğilimine girmişlerdir 
ki performansa dayalı ücretlendirme sisteminin başladığı yılın 2003 yılı olduğu göz 
önüne alınırsa bu sonuç daha anlamlı olacaktır. Bunun yanında üniversite hastaneleri 
incelendiğinde ortalama verimliliklerin dönemsel bir şekilde değişim gösterdiği ve 
olumlu yada olumsuz bir trende sahip olmadığı ancak belirli aralıkların içerisinde yer 
aldığı görülmektedir. 

3.1. 2001-2006 Yılları Arasında Verimlilik Değişimlerinin İncelenmesi

Hastanelerin 2001-2006 yılları arasında sahipliklerine göre verimliliklerin değişimlerini 
daha açık bir şekilde değerlendirmek amacıyla Malmquist Productivity Index 
(MPI) tekniğinin kullanılması yerinde olacaktır. Hastanelerin yıldan yıla verimlilik 
performanslarının ne yönde değiştiğinin bilinmesi ile hastane yöneticileri (veya 
sağlık sistemi otoriteleri) tarafından uygulanan birtakım politikaların, iyileştirme 
çalışmalarının ve performansa dayalı ücretlendirme sisteminin etkileri daha açık 
görülebilecektir. Bu amaçla, yıllar itibariyle elde edilen verimlilik değerleri için 
Malmquist Productivity Index (MPI) değerleri hesaplanmıştır. MPI hesaplaması ile ilgili 
bilgiler Cooper, Seiford ve Zhu (2004), Jacobs, Smith ve Street (2006) ve Ramanathan 
(2003 ve 2005)’de ayrıntılı bir şekilde bulunabilir. Herhangi bir hastanenin T0 ve 
T1 yılları arasındaki MPI değerinin 1’den büyük çıkması, T0 yılındaki üretim imkân 
kümesi (production possibility set) ile T1 yılındaki üretim imkân kümesi göz önünde 
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bulundurulduğunda o hastanenin teknik verimlilik değerinde gerçek bir artış olduğu 
anlamına gelmektedir.

Türkiye’deki hastanelerin MPI değerleri hesaplanırken, 2001 ve 2006 yılları arasındaki 
hastane sayılarında önemli bir veri elemesi olmuştur. Örneğin, çoğu hastane ismi 
6 yılın hepsinde birden mevcut değildir. Nitekim önceki yıllarda olmayıp sonradan 
açılan çok sayıda hastane olmuştur.  Yıllar itibariyle MPI değerlerini hesaplayabilmek 
için kullanabileceğimiz hastaneler sadece tüm yıllarda mevcut olan hastaneler 
olabileceğinden, bunun dışında kalan (2, 3, 4 veya 5 yıl boyunca var olan) hastaneler 
veriden çıkarılmıştır. Bunun sonucunda, MPI hesaplamaları için kullanılan hastane 
sayıları 198 devlet hastanesi, 2 eğitim araştırma hastanesi, 26 üniversite hastanesi 
ve 24 özel hastanedir.

Tablo 3. Yıllar itibariyle her hastane grubunda mpı değerleri 1’den 
büyük, 1’den küçük ve 1’e eşit olan hastane sayıları

MPI

Hastane Sayıları

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005 2005-2006

Devlet Hastaneleri

(198)

> 1 89 86 158 118 105
= 1 14 12 9 18 11
< 1 95 100 31 62 82

Eğitim Araştırma 
Hastaneleri

(2)

> 1 1 1 2 0 2
= 1 0 0 0 1 0

< 1 1 1 0 1 0

Üniversite 
Hastaneleri

(26)

> 1 16 15 20 15 16
= 1 0 0 0 9 0

< 1 10 11 6 2 10

Özel Hastaneler

(24)

> 1 11 9 10 10 12
= 1 6 6 6 7 5

< 1 7 9 8 7 7

Tablo 3’de her bir hastane grubunda 2001–2006 yılları arasındaki her bir yıl 
çifti için MPI değeri 1’den büyük, 1’den küçük ve 1’e eşit kaçar hastane olduğu 
gösterilmektedir. 2003–2004 yılları arasında devlet hastaneleri içinde MPI değeri 
1’den büyük olanların sayısına bakıldığında dikkat çekici bir artış gözlenmektedir. 
Nitekim 2001–2002 yılında devlet hastanelerinden MPI değeri 1’den büyük hastane 
sayısı 89 iken, 2002–2003 yılında 86, 2003–2004 yılında ise 158’dir. Yani 2003–
2004 yılları arasında devlet hastanelerinin teknik verimliliklerinde belirgin bir artış 
gözlenmektedir. Özellikle performansa dayalı ücretlendirme sisteminin başladığı 
bu yıllarda devlet hastanelerinde bu olumlu değişim sistemin devlet hastaneleri 
açısından faydalar sağladığı şeklinde yorumlanabilir.
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3.2. Hastane Sahiplikleri Arasındaki Farklılıklar

Devlet, eğitim araştırma, üniversite ve özel olmak üzere dört gruba ayrılmış 
hastanelerin sahipliklerine göre verimlilikleri arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığının ortaya konması için Kruskal-Wallis ve One-Way-Anova analizleri 
uygulanmıştır. Normallik ve varyans homojenliği test edilerek (Kolmogorov-smirnov 
ve F testi ile) bu varsayımların geçerli olduğu gözlenmiş ve bu nedenle de çifte 
kontrol sağlamak amacıyla Kruskal-Wallis analizi ile birlikte One-Way-Anova analizi 
de kullanılmıştır (Ross ve Droge, 2004). Tablo 4’te analiz sonuçları görülmektedir.

Tablo 4. Hastane sahipliklerinin farklılıkları

Kruskal-Wallis One-Way-Anova
Yıl Ki-kare s.d. Yıl F s.d.
2001 40,365* 3 2001 19,906* 3
2002 38,980* 3 2002 18,461* 3
2003 36,123* 3 2003 16,362* 3
2004 33,779* 3 2004 16,641* 3
2005 30,703* 3 2005 13,649* 3
2006 47,439* 3 2006 33,743* 3

* 0,001 seviyesinde anlamlı;  s.d.=serbestlik derecesi

Her iki analizin sonuçları göstermektedir ki altı yılın tümünde verimlilik değerleri 
açısından hastaneler sahipliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
Sahipliklerine göre hastaneler temel faaliyet alanları ve önceliklerinin farklı 
olmasına bağlı olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu noktada, eğitim araştırma 
hastaneleri ve üniversite hastaneleri eğitime ve bilimsel gelişimlere verdikleri önem 
bakımından devlet hastaneleri ile özel hastanelerden farklı olmaları zaten beklenen 
bir durumdur.

Devlet hastaneleri ve özel hastaneler de verimlilik değerleri açısından birbirlerinden 
belirgin şekilde ayrılmaktadırlar. Geçmiş çalışmalarda da farklı ülkelerdeki hastaneler 
için özel ve devlet karşılaştırması sıklıkla yapıla gelmiştir (örneğin, Burgess ve Wilson, 
1996; Helmig ve Lapsley, 2001; Hu ve Huang, 2004). Tablo 4’deki Kruskal-Wallis 
ve One-Way-Anova analizi sonuçları bu farklılığın Türkiye’deki hastaneler için de 
istatistiksel olarak (tüm yıllar için) anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu farklılığın yanı sıra, tüm hastanelerin bir arada değerlendirildiği ortalama verimlilik 
değerlerine bakıldığında devlet hastanelerinin verimlilik ortalamalarının altı yılın 
hepsinde özel hastanelerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan yola 
çıkarak, özel hastanelerin girdilerini çıktılarına dönüştürmede devlet hastanelerinden 
daha farklı (ve ortalama olarak daha düşük verimli) süreç ve yöntemler kullandıkları 
sonucuna varılabilir. Fakat burada bir hususa dikkat çekmek yerinde olacaktır. Şöyle 
ki, bu çalışma kapsamında finansal veriler elde edilemediği (ve güvenilir olmadığı) 
için analize dâhil edilememiştir. Finansal açıdan, kar amacı güden özel hastaneler 
devlet hastanelerine göre daha fazla çıktı üretiyor olabilirler. Her ne kadar, finansal 
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verilerin bulunmayışı devlet ve özel arasında sağlıklı karşılaştırma yapılmasını 
engellese de, sahipliklerine göre hastane verimlilikleri arasında farklılık olduğu 
gerçeğini ve performanasa dayalı ücretlendirme sisteminin hastaneleri sahipliklerine 
göre farklı yönde etkilediğini değiştirmeyecektir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada 2003 yılında pilot uygulaması başlayan ve 2004 yılında tüm Türkiye’de 
uygulanmasına başlanan Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin hastane 
verimlilikleri üzerindeki etkisi göreceli verimlilik değerlendirmesi ile analiz edilmiştir. 
Hastane verimliliklerinin analiz edilmesinde hastaneler sahipliklerine göre (i) 
devlet hastanesi, (ii) eğitim araştırma hastanesi, (iii) üniversite hastanesi ve (iv) 
özel hastane olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Bunun yanında her bir sahiplik 
grubundaki hastanelerin 2001-2006 yılları arasındaki verimlilik değişimlerinin yönü, 
verimli olan hastane sayısına bağlı olarak MPI tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgulara bağlı olarak Türkiye’de hastane verimliliklerinin genel olarak 
performansa dayalı ücretlendirme sisteminin uygulandığı 2004 yılı ve sonrasında 
olumlu yönde değişim gösterdiği gözlenmiştir. Her bir sahiplik grubunun ayrı ayrı 
incelemesi ile olumlu değişimin hangi hastanelerde daha yoğun olduğu yada olmadığı 
daha açık bir şekilde görülebilmiştir. Buna göre özellikle devlet hastanelerinin 
verimliliklerinde 2004 yılından başlamak üzere gözle görülür bir şekilde iyileşme 
gerçekleşmiştir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse 2003 yılında 86 olan 
verimli hastane sayısı yaklaşık olarak %84’lük bir artış göstererek 2004 yılında 158’e 
çıkmıştır. Dolayısıyla performansa dayalı ücretlendirme sisteminin devlet hastaneleri 
üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu şeklinde bir yorum yapılabilir. Buna karşın özel 
hastanelerin ortalama verimlilik değişiminin özellikle 2004 yılında gözle görülebilir 
bir şekilde düştüğü görülmektedir. Özel hastanelerin ortalama verimliliklerinin 2004 
yılında 2003 yılına göre yaklaşık olarak %51 oranında düştüğü gerçekleştirilen 
analizlerde görülmüştür. Bu bağlamada performansa dayalı ücretlendirme sistemine 
geçiş sürecinde devlet hastanelerinin verimlilikleri ciddi bir oranda artarken, özel 
hastanelerin verimliliklerinin düştüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum devlet 
hastanelerinin sunmuş olduğu hizmetleri performansa dayalı ücretlendirme sistemi 
ile birlikte daha fazla geliştirdiği, diğer bir ifade ile mevcut kapasitelerini daha 
etkin bir şekilde kullandıkları bu şekilde de özel hastanelerin tercih edilme oranını 
düşürdüğünü göstermektedir. Fakat özel hastanelerin ortalama verimliliği de 2005 
yılından başlamak üzere yükselme ivmesine girmiş ve bir anlamda 2004 yılında 
yaşanan ani şoku üzerinden atlatmıştır. Dolayısıyla performansa dayalı ücretlendirme 
sisteminin özel hastanelerde öncelikle bir şok etkisi yarattığı ve ani bir şekilde 
verimlilik düşüşüne yol açtığı fakat süreç içerisinde özel hastanelerin verimliliklerini 
yükselttikleri görülmüştür.

Öte yandan eğitim araştırma hastanelerinin ortalama verimliliklerinin de 2003 yılı 
ile başlamak üzere yükselme eğilimine girdiği analizler sonucunda görülmüştür. 
Ancak verimliliklerindeki yükselme ivmesi devlet hastanelerinin verimlilik artışındaki 
kadar hızlı olmamıştır. Buna karşın üniversite hastanelerinin verimlilik değişiminin 
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istikrarlı bir yapıda olmadığı ve dönemsel olarak değişimler gösterdiği görülmüştür. 
Bu durum özellikle bilimsel gelişime ve araştırmaya daha fazla önem verilen 
üniversite hastanelerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının daha uzun vadede 
görülebileceğine bağlı olabilir. Fakat eğitim araştırma hastanelerinde görülen pozitif 
gelişim, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin söz konusu hastane grubunun 
ortalama verimliliğine olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Sonuç olarak performansa dayalı ücretlendirme sisteminin genel olarak Türkiye’deki 
tüm hastanelere olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Bu olumlu etkinin en yoğun 
şekilde görüldüğü hastane grubu ise devlet hastaneleridir. Buna karşın her ne 
kadar özel hastanelerde ilk dönemde olumsuz etkisi gözlemlenmiş olsa da sonraki 
dönemlerde başlamak üzere özel hastanelerde ortalama verimliliklerini yükseltme 
eğilimine girmişlerdir. Eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde 
de genel olarak olumlu yönde bir gelişim ivmesi olduğunu söylenebilir. Elde edilen 
bulgular ışığında sağlık sistemleri konusunda politika yapıcıların olumlu bir reform 
hareketi gerçekleştirerek “Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi”ni uygulamaya 
başladıkları ancak Türkiye genelindeki hastane verimlilikleri incelendiğinde halen 
verimlilik oranının düşük olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hastaneler konusunda 
iyileştirme çalışmaları her bir hastanenin sahiplik grubu ve buna bağlı olarak 
spesifik özellikleri de dikkate alınarak sürdürülmeli ve yakalanan gelişim trendi 
yükseltilmelidir.
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PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN GİRESUN 
PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİNDEKİ 

HİZMETLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Aynur Çalış53, Süleyman Fatih Menevşe54, Hülya Yılmaz55 Ahmet Bal, Meral Şahin Demir

Özet

Sağlık sistem performansı ölçümü iki açıdan önemlidir: Birincisi, sağlık sistemlerinin 
eksikliklerini tanımlamanın ve finansmanda adalet, insanların beklentilerine yanıt 
vermek ve benzer sağlık düzeylerine ulaşmak gibi konularda ülkelerin benzer gelir 
düzeyleri ile neden başarısızlığa düştüğünü açıklamaya yardımcı olur; ikincisi, bir 
sağlık sisteminin yıllara göre değerlendirilmesini sağlayacak göstergeleri sağlar 
(Uğurluoğlu ve Çelik, 2005).

Sağlık Bakanlığı ülkemize özgü bir performans sistemi geliştirmiştir. Performansa 
dayalı ek ödeme sistemi 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.

Bu çalışma ile Performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastanemiz çalışmalarına 
etkileri; muayene erişim, poliklinik hizmetleri, yatan hasta sayıları, ameliyat 
hizmetleri, yatak işgal oranı, kalış gün sayısı, döner sermaye gelirleri ve memnuniyet 
düzeyi ölçütleri ile 2004 -2008 yılları kıyaslanarak incelemiş ve Performansa dayalı 
ek ödeme sisteminin hizmetlerimizi nitelik ve nicelik olarak artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirmesi, Çalışanların Teşviki, Hizmet 
Kalitesi

Abstract

Monitoring the performance of healthcare system is important for two aspects; first, 
it helps to realize that the negative points of nationwide health system, healthy 
financing of the healthcare, covering public expectations, second, provides data to 
evaluate healhtcare system  annually.

Ministry of health has developed a unique performance system for our country. This 
system aims to draw the outlines of how to pay for healthcare workers from income 
to get better healthcare service and to encourage high quality and productive 
care.

53 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
54 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesi,menevse28@gmail.com
55 Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hsyilmaz74@gmail.com
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This study determined that the effects of pay per performance system on hospital 
data; inpatient and outpatient care, the number of surgical interventions, hospital 
bed occupying rate, hospital stay day, hospital income and patients and caregivers’ 
pleasure comparing 2004-2008. Our results show that pay per performance system 
improves health care service.

1. GİRİŞ

Performans: Çıktının ve girdinin sonuçlara (doğrudan ve anlamlı) oranı (Demirkaya, 
2000).

Performans Ölçümü: Bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, 
elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplaması, 
bunları analiz etmesi ve raporlaması süreci olarak adlandırılır (Korkmaz, 2008).

Ölçme işlemi, herhangi bir varlığın veya olayın ölçülmek istenen özelliğinin, bu 
özelliğin ölçülmesine yarayan bir ölçek ile aslına uygun olarak betimlenmesidir. 
Değerlendirme işlemi ise bir karar verme işlemi olup, ölçmeden ayrılır. Değerlendirme 
işleminde, ölçme sonuçları alınır, ölçütle karşılaştırılır ve ölçme sonucunun, ölçütle 
belirlenen koşulu karşılayıp karşılamadığına bakılır.

Performans ölçümleri sonucunda şu sorulara yanıt bulunur:

İşler ne kadar iyi yapılıyor?•	

Beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaşılmıştır?•	

Gerçekleştirilen işlerin amaçlara katkısı olmuş mu?•	

Bu işlerin örgüt performansına etkisi nedir?•	

Hedef ve stratejilere uygunluk sağlanmış mı?•	

Temel ilkelerden sapma var mı?•	

Doğru yönde iyiye doğru gidiliyor mu? (Işığıçok, 2005)•	

Performans ölçümü, bir sağlık bakım sistemi tarafından sağlanan hizmetlerin etkililiği 
ve sistemin müşteriler ve hastaların beklentilerini karşılamadaki başarıları ile ilgilidir. 
Performans ölçümü, sağlık bakım hizmet sunucuları faaliyetlerinin etkisini yansıtan 
kalite değerlendirmelerini, sistem kaynakları ve finansal özellikleri içermektedir. 
Performans verileri tüketici tercihlerine rehberlik etmek, ihtiyaçları tatmin etmek 
ve gelişim için en iyi uygulama ve öncelikleri tanımlamada kullanılabilmektedir 
(Uğurluoğlu ve Çelik, 2005).

Sağlık sistem performansı ölçümü iki açıdan önemlidir: Birincisi, sağlık sistemlerinin 
eksikliklerini tanımlamanın ve finansmanda adalet, insanların beklentilerine yanıt 
vermek ve benzer sağlık düzeylerine ulaşmak gibi konularda, ülkelerin benzer gelir 
düzeyleri ile neden başarısızlığa düştüğünü açıklamaya yardımcı olur; ikincisi, bir 
sağlık sisteminin yıllara göre değerlendirilmesini sağlayacak göstergeleri sağlar. 
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Bu faydaların her ikisi de, eğer belirli sağlık sistemi politikaları (finansman ve 
sunum mekanizmalarını içeren), belirli sosyo-ekonomik koşullar altında özellikle 
farklılaşıyorsa, gelecekte bu politikaları doğrulamak ya da reddetmek için bir temel 
sağlayabilir (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005).

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 2003 yılında hastanelerin gönüllü oto-değerlendirme 
ve diğerleriyle karşılaştırma yapabilmeleri için 6 alanda performans ölçütlerini 
belirlemeye başladı. Bunlar:

klinik etkinlik•	

hasta merkezli hizmet•	

üretimde etkinlik•	

güvenlik•	

personelin gelişimini sağlamak•	

hesap verebilir yönetim•	

Hastane performansı ölçümü ve izlenmesinde temel konular:

Ölçme, kalite geliştirme konseptinin temeli olarak kabul edilmektedir.•	

Ölçme yöntemiyle, hastanelerin sağlık hizmetlerini iyileştirmesi konusunda •	
gerçekte ne yaptıklarının tanımlanması ve hastanelerin iyileştirmeler konusunda 
yaptıklarının belirlenmiş hedeflerle karşılaştırılması mümkün olacaktır.

Ölçme stratejilerinin etkisi bazı unsurlara bağlıdır. Bunların başlıcalar; ölçümün •	
amaçları, ulusal kültür, tekniklerin nasıl uygulandıkları ve elde edilen sonuçların 
nasıl kullanıldıklarıdır.

Performans ölçüm sistemlerinin kurgusu, nihai hedef olarak bireysel hataları •	
belirlemeden çok hastane performansını iyileştirmeyi amaçlamalıdır.

Performans ölçüm sistemleri sadece tek veri kaynağına dayanmamalı, farklı •	
bilgiler kullanmalıdır.

Performans ölçüm sistemlerinde hastalar sisteme belirgin biçimde dahil edilmeli, •	
hastaların vermiş oldukları görüşlerin sonuçları şeffaf olmalı ve halkın serbestçe 
erişimine açık olmalıdır.

Hastanelerin, bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler için zamanında, •	
doğru ve tam veri temin etmelerini motive etmek üzere; şeffaflık, profesyonellik 
ve sorumluluk kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir.( bsm.gov.tr, 2005)

Yönetim bilimi uzmanları, özel sektör kuruluşlarında uzun yıllardır uygulanan 
performans yönetiminin ilke ve özelliklerinin kamu yönetimine aynen 
uygulanamayacağını belirtmektedirler. Bununla birlikte kamu performans yönetiminin 
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unsurları performans anlayışının kabulü, kurumsal performansın oluşturulması, 
bireysel performansın izlenmesi olarak belirtilmektedir. Performans hedeflerinin, 
ölçülebilir performans ölçütlerinin, açıklık, hukukilik ve insanilik ilkelerinin altı 
çizilmektedir (Aydın ve Demir 2007: 60).

Sağlık Bakanlığı ülkemize özgü bir performans sistemi geliştirmiştir. Performans 
sistemi 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 (Aydın ve Demir, 2007: 49). Ülkemiz koşullarında kolay ölçülebilir sınırlı 
sayıda kalite ölçütleri denenmiş ve 2005 yılında uygulamaya konmuştur (Aydın ve 
Demir, 2007: 49). Bireysel performans ölçümü sahadaki uygulama ve sonuçları 
değerlendirilerek çok defa değişikliklere uğramış, 2006 ve 2007 yıllarında değiştirilen 
yönerge “Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve 
Performans Değerlendirme Yönergesi” adıyla güncellenmiştir (Aydın ve Demir, 
2007: 67). Kurumsal performans ölçümü ise kalite geliştirme çabalarını başlatmış, 
yönlendirmiş, bu yönde kapasite geliştirilmesini teşvik etmiş ve nihayet 2007 yılı 
başında Bakanlığın kalite geliştirme mevzuatı ile birleştirilerek bütün hastanelerde 
uygulamaya konmuştur(Aydın ve Demir, 2007: 46).

2. AMAÇ VE YÖNTEM

Bu çalışanın amacı; Sağlık Bakanlığının “performansa dayalı ek ödeme sistemi” ile 
kaliteli, verimli hizmet sunumu ve çalışanların teşvikine yönelik uygulamalarının 
Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesinin çalışmalarına etkilerini 
araştırmaktır.

Performansa dayalı ek ödeme sisteminin etkileri; muayene erişim, poliklinik hizmetleri, 
yatan hasta sayıları, ameliyat hizmetleri, yatak doluluk oranı, ortalama kalış gün 
sayısı, döner sermaye gelirleri ve memnuniyet düzeyi ölçütleri ile 2004 -2008 ( 2008 
verileri 8 aylıktır.) yılları kıyaslanarak incelenmiştir. Araştırmamızda 2004 -2008 yılları 
“Personel, Hasta ve Yatak Muvazene Formları (Form 056) ve Kurum Performans 
Kalite Yönergesi Eki Anket Uygulama İlkelerine göre hesaplanan memnuniyet 
oranları, retrospektif incelenmiştir. 2004 -2008 yılları Poliklinik hizmetleri, yatan 
hasta sayıları, ameliyat sayıları, yatak işgal oranı, kalış gün sayısı, Personel Hasta ve 
Yatak Muvazene Formlarındaki hastane çalışmalarını gösterir veriler esas alınmıştır.

Yatak Doluluk Oranı = Yatılan gün sayısı X 100 / 365 gün X hasta yatak •	
sayı

Ortalama Kalış Gün Sayısı = Yatılan gün sayısı / Taburcu + Ölen Hasta •	
sayısı

muayene erişim = Poliklinik hizmetlerinde aktif olarak kullanılan ve her tabip •	
için ayrı olarak tefriş edilmiş olan oda sayısı + aktif kullanılan diş üniti sayısı 
/ tabip sayısı
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Memnuniyet Oranları = Anket Puanı /Anket uygulanan kişi sayısı X 100•	

Uzman Hekimlerin Yıllara Göre Ortalama Ek Ödeme Miktarları = Uzman •	
hekimlere ödenen ek ödeme miktarları toplamı / Uzman hekim sayısı 

Mesleğini Serbest İcra Eden Uzman Hekim Oranı = Mesleğini Serbest İcra •	
Eden Uzman Hekim sayısı / toplam uzman hekim sayısı

yöntemleri ile hesaplamıştır.

3. BULGULAR

Uzman hekimlerin yıllara göre ortalama ek ödeme miktarlarının mesleğini serbest 
icra edip etmeme durumu ile ilişlikli olarak Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik 1. Uzman hekimlerin yıllara göre ortalama ek ödeme miktarları 
(YTL)
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Grafik 1’in incelenmesinde 2004 yılından bu yana serbest meslek icra etmeyen 
uzman hekimlerin ek ödeme miktarları serbest meslek icra eden hekimlere göre 
anlamlı bir artış düzeyinde olduğu görülmektedir.

Ek ödeme miktarlarındaki anlamlı bu farkın mesleğini serbest icra eden ve etmeyen 
hekim sayısının karşılaştırması Grafik 2 ’de incelenmiştir.
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Grafik 2. Yıllara göre uzman hekimlerin meslek icra şekillerine göre 
dağılımları
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Uzman hekimlerin 2004 yılında % 87 oranında mesleğini serbest icra ederken yıllara 
göre bu oran, değişerek 2008 yılı itibarı ile %16 oranına düştüğü görülmektedir. 
Mesleğini serbest icra uzman hekim oranındaki en hızlı düşüş ise 2007 yılında ( %33 
)olmuştur.

Grafik 3. Yıllara göre hekimlerin ortalama ek ödeme miktarları
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Hekimlerin ortalama ek ödeme miktarlarında 2004 yılından 2008 yılının 8 aylık 
verileri itibarı ile ortalama % 46 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Ek ödeme 
miktarlarının hesaplamasında maaş artışı vb. artış nedenleri hesaplanamamış sadece 
ek ödeme miktarları alınmıştır.

Yıllara göre uzman hekim hariç diğer personele ödenen ortalama ek ödeme miktarları 
Grafik 4’te verilmiştir.
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Grafik 4. Diğer meslek gruplarının yıllara göre ortalama ek ödeme 
miktarları diğer meslek gruplarının yıllara göre ortalama ek ödeme 

miktarları (YTL)
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* 2008 yılı verileri 8 aylık verilerdir.

Grafik 4’ün incelemesinde diğer meslek gruplarının aldıkları ek ödeme miktarları 
2004 yılından bu yana giderek arttığı görülmektedir. Bu artış oranı sağlık hizmetleri 
sınıfında % 30, genel idari hizmetler sınıfında % 38, teknik hizmetler sınıfında % 45, 
yardımcı hizmetler sınıfında ise % 32 olduğu görülmektedir.

Ek ödeme miktarlarındaki anlamlı artışın verilen hizmetlere yansımasını aşağıda 
irdelenmiştir. Bu bağlamda yıllara göre poliklinik hizmeti verilen hasta sayıları Grafik 
5’te gösterilmiştir.

Grafik 5. Yıllara göre poliklinik hizmeti verilen hasta sayısı (2008 verileri 
8 aylıktır)
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Yıllara göre poliklinik hizmeti verilen hasta sayısında artış sağlandığı, en yüksek artış 
oranının % 32 oranı ile 2005 yılında gerçekleştiği, 2006 yılında % 12 oranında, 2007 
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yılında ise %9 oranında bir artış sağlandığı görülmektedir.2004 yılı ile 2007 yılının 
karşılaştırmasında ise % 60 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Grafik 6. Yıllara göre muayene erişim katsayısı
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Grafik 6’in incelenmesinde muayene erişim katsayısının 2007 yılında yükseldiği 2008 
yılı ilk döneminde 1 ulaştığı görülmektedir.

Grafik 7. Yıllara göre yatan hasta sayısı (2008 verileri 8 aylıktır)
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Yıllara göre yatan hasta sayılarının incelenmesinde 2007 yılına kadar anlamlı bir 
artış olmadığı ancak 2007 yılında % 8 oranında bir artış yakalandığı görülmektedir.
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Grafik 8. Yıllara göre ameliyat sayıları (2008 verileri 8 aylıktır.)
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Ameliyat sayılarında en büyük artışın 2005 yılında % 19 oran ile olduğu, 2006 
yılında ise % 1oranında düşüş olduğu 2007 yılında ise % 12 oranında bir artış 
sağlanmıştır. 2004 yılı ile 2007 yılının karşılaştırmasında ise % 32 oranında bir artış 
olduğu görülmektedir.2008 yılı verisi 9 aylık sonuçlar olması nedeni ile karşılaştırmada 
kullanılmamıştır.

Grafik 9. Yıllara göre yatak doluluk oranları (2008 verileri 8 aylıktır)
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Yıllara göre yatak doluluk oranlarının incelenmesinde 2004 yılından bu yana düşüş 
olduğu görülmektedir. En büyük düşüşün % 10 oranında 2006 yılında olduğu, ancak 
2007 yılında % 7 oranında bir artış yakalandığı görülmektedir. 2008 yılı verisi 9 
aylık sonuçlar olması nedeni ile karşılaştırmada kullanılmamıştır. Yatak sayılarındaki 
değişimlerin bu oranlarda etkili olduğu düşünülmektedir. 2006 yılında yatak sayısı 
304’den 350 ye yükselmiştir (İstatistiklere yansıtılmayan diyaliz, yoğun bakım ve 
acil müşahede yatakları hesaplamaya alınmıştır).
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Grafik 10. Yıllara göre ortalama kalış gün sayısı (2008 verileri 8 aylıktır.)
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Grafik 10. da yıllara göre ortalama kalış gün sayıların incelenmesinde; 2005 yılında 
% 9 oranında bir düşüş sağlandığı 2006 % 2 oranında ki artışın 2007 yıllında gene 
aynı oranda düşüşe dönüştüğü görülmektedir. 2008 yılı her ne kadar 8 aylık veriler 
olsa da düşüş eğilimi (4,7) dikkat çekicidir.

Grafik 11. Yıllara göre döner sermaye gelirleri
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Yıllara göre döner sermaye gelirlerinin karşılaştırmasında, en fazla artışın % 2005 
yılında %59 olduğunda, 2006 yılında % 5 oranında ki düşüşün, 2007 yılında % 23 
oranında ki artışa döndüğü görülmektedir. 2008 yılı gelirlerinin 8 aylık olması itibarı 
ile karşılaştırmaya alınmamıştır.
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Grafik 12. Yıllara göre ayaktan hasta memnuniyet oranları

Grafik 12’in incelenmesinde ayaktan hasta memnuniyet oranında 2005 yılından bu 
güne % 4,04 oranında bir artış olduğu görülmektedir. En yüksek artış 2007 yılında 
olduğu ve genel kabul gören % 70 memnuniyet oranına (Şahin vd., 2005: 154) 
ulaşıldığı görülmektedir.

Grafik 13. Yıllara göre yatan hasta memnuniyet oranları

Grafik 13’ün incelemesinde yatan hasta memnuniyet oranında, 2005 yılından 2008 
yılına kadar anlamlı bir artış olmadığı, 2005 yılından bu güne % 2,42 oranında bir artış 
sağlandığı görülmektedir. Yıllara göre yatan hasta memnuniyet oranın ortalaması 
% 82,94 ile hasta memnuniyetini sağladığımızı ifade edebiliriz. Literatürde % 70 
ve üzerindeki memnuniyet oranının hizmetlerden memnuniyeti yansıttığı, bunun 
da hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli kalitede olduğunu gösterdiği temel 
ifadelerde yer almaktadır (Şahin vd., 2005: 154).
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4. SONUÇ

Mesleği serbest icra etmeyen uzman hekimlere ödenen ek ödeme miktarının, 
yıllara göre artması, tam zamanlı hizmet veren hekim sayısında artışa neden 
olmuştur. Her uzman hekime poliklinik açılması, muayene erişim oranını artırmıştır. 
Bunun sonucunda poliklinik hizmetleri artmış, yatan hasta, ameliyat sayısı, yatak 
doluluk oranında artış olduğu görülürken, ortalama kalış gün sayısında da azalma 
sağlanmıştır.

Bireysel performansın kayıt sistemine dayanması nedeni ile de kayıplar önlenmiş 
döner sermaye gelirleri de artmıştır.

Çalışanların teşvikinin hizmetlere ve gelirlere olan katkısının yanı sıra, hasta 
memnuniyetinin artırılmasında da etkili olmuştur.

Çalışanların kurumu sahiplenmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığının “performansa 
dayalı ek ödeme sistemi” uygulamaları ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet 
Hastanesi; kaliteli, verimli hizmet sunumunu ilke edinerek, Sağlık Bakanlığının bu 
yönde ki çalışmalarının (Hizmet Kalite Standartlarının belirlenmesi) rehberliğinde 
sürekli gelişerek çalışmalarına devam edecektir.
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PERFORMANSA DAYALI ÖDEME SİSTEMİ İLE HASTA, ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ VE HASTANE VERİMLİLİĞİNİN İLİŞKİSİ

Dr. Atilla Öztürkeri56, Prof. Dr. Abdullah Taşyurt57, Uz. Dr. Atakan Topuz58

1. GİRİŞ

Kamu kesiminde performans yönetimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını 
sağlayarak kaynak kullanım kapasitesini ve hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmayı 
amaçlayan bir yönetim anlayışı ve bu anlayışın hayata geçirilmesine yardımcı olan 
teknikler bütünüdür.

2. AMAÇ

Sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ödeme sisteminin hasta, çalışan memnuniyeti 
ve hastane verimliliğine olan etkisini incelemektir.

3. YÖNTEM

Araştırma yeri ve tarihi: 2003-2008 yılları arasında Dr. E. H. Üstündağ Kadın Doğum 
Hastanesine başvuran hastalar ile çalışan personeller üzerinde yapılmıştır.

Hasta memnuniyeti için sağlıkta performans ve kalite yönergesi Ek-3 de bulunan 
memnuniyet anketleri, çalışan memnuniyeti için hastanemiz kalite koordinatörlüğü 
tarafından hazırlanan anketler kullanılmıştır. Öneri/teşekkür sayıları hastanemiz 
kalite koordinatörlüğü verilerinden, Hastane yıllık ameliyat sayıları, poliklinik sayıları, 
doğum sayısı, yatan hasta sayısı, yatılan gün sayısı, yatak doluluk oranı, gibi veriler 
için Form 56’dan, laboratuar çalışmaları için Form 57’den, Gelir gider rakamları için 
Bütçe gelir gider tablolarından faydalanılmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 11.01 paket programına aktarıldı. Anketlerdeki poliklinik 
ve yatan hasta memnuniyetleri için tanımlayıcı tablolar yapıldı. Niteliksel veri 
karşılaştırılmasında Eğimde ki-kare ve ki-kare analizleri kullanıldı.

Ek-3 Anketleri genel hastaneler için uygun olup, dal hastanelerinde servisler arasındaki 
memnuniyet farklılıklarını değerlendirmede yeterince uygun olamamıştır.

4. BULGULAR

Hasta ve çalışan memnuniyetinin performansa dayalı ödeme sistemi ile birçok 
parametrede aşağıda görüldüğü üzere sürekli artış kaydettiği bazı sorularda ki-kare 

56 Dr. E. H.Üstündağ Kadın Doğum Hastanesi, aozturkeri@yahoo.com
57 Dr. E. H.Üstündağ Kadın Doğum Hastanesi, dr.abdullahtasyurt@gmail.com
58 Dr. E. H.Üstündağ Kadın Doğum Hastanesi, atakantopuz56@hotmail.com
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analizi ile 2003-2008 yılları arasında anlamlı artış gösterdiği, bazı sorularda ki-kare 
analizi ile yıllar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Yıllara göre poliklinik, 
yatan hasta, yatak doluluk oranı ameliyat sayıları, teşekkür sayıları, laboratuar tetkik 
sayıları ve hastane gelir gider oranı gibi hastane verimlilik parametrelerinin de arttığı 
saptanmıştır.

4.1. Poliklinik Memnuniyeti Anketlerinin Yıllara Göre Sonuçları

Soru 1. Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik 
işlemlere(Hasta kabul, kayıt v.b) işlemlere harcadığınız toplam süre ne 

kadardır?
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Ki-kare=232,44 p=0.000

Hastaların muayene olmak için bürokratik işlemlere daha kısa süre (0-30 dk) harcama 
oranları arasında yıllara göre anlamlı fark vardır. Özellikle 2007- 2008 yıllarında artış 
oldukça fazladır.

Soru 2. Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay 
ulaşılabiliyor mu?
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Hastaların Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabilme 
oranları 2003 -2008 yılları arasında anlamlı farklılık göstermektedir. Bazı yıllarda 
hafif düşüşler olmasına karşın düzenli olarak artmıştır.

Soru 3. Size göre polikliniklerin temizliği nasıldı?
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Polikliniklerin temizliğinden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak 
artmıştır.

Soru 4. Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin temizliği nasıldı?
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Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin temizliğinden memnuniyet 2003-2008 yılları 
arasında anlamlı olarak artmıştır.
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Soru 5. Sizinle ilgilenen personel yeterince nezaketlimiydi?
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Polikliniğe gelen hastanın çalışan personelin nezaketinden memnuniyeti 2003-2008 
yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 6. Sizinle ilgilenen personel önemli olduğunu düşündüğünüz bir 
soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
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Hasta ile ile ilgilenen personelin hastanın sorduğu sorulara anlayabileceği şekilde 
bir yanıt vermesinden memnuniyet açısında yılları arasında anlamlı farklılık vardır. 
Memnuniyet oranı 2003-2005 yılları arasında artmıştır, daha sonraki yıllarda düzenli 
ancak hafif bir azalma dikkati çekmektedir.

Soru 7. Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınız ile ilgili sorulara 
anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
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Hekimin hastaların şikayetlerini dinleyip hastalığı ile ilgili sorularına verdiği cevaptan 
memnuniyet açısından yılları arasında anlamlı farklılık vardır. Memnuniyet oranı 
2003-2006 yılları arasında artmıştır, ancak 2007-2008 yıllarında hafif bir azalma 
dikkati çekmektedir.

Soru 8. Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketlimiydi?
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Hekimin nezaketinden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak 
artmıştır.

Soru 9. Genel olarak hastanede aldığınız hizmetlerden memnun kaldınız 
mı?
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Genel olarak hastanede alınan hizmetlerden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında 
anlamlı olarak artmıştır.
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4.2. Yatan Hasta Memnuniyeti Anketlerinin Sonuçlarının Yıllara Göre 
Dağılımı

Soru 1. Servise yatış işlemleri yapan görevlinin nezaketi
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Servise yatış işlemi yapan görevlinin nezaketinden memnuniyet 2003-2008 yılları 
arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 2. Servis ve odaların temizliğinden memnuniyet
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Ki-kare= 111.77 p=0.000

Servis ve odaların temizliğinden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı 
olarak artmıştır.

Soru 3. Servisteki tuvalet ve banyoların temizliği
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Servisteki tuvalet ve banyoların temizliğinden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında 
anlamlı olarak artmıştır.

Soru 4. Yemeklerden memnuniyet
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Ki-kare=80.09  p=0.000

Yemeklerden memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 5. Hemşireler sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara 
anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
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Servis hemşirelerinin hastaların sorularına verdiği yanıttan memnuniyet 2003-2008 
yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 6. Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi?

72
,0%

90
,0% 96

,5% 98
,9%

98
,5%

96
,7%

28
,0%

10
,0%

3,5
%

1,1
%

1,5
%

3,3
%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EVET %

HAYIR %

Ki-kare=88.93  p=0.000



334

Hemşirelerin ilgi ve nezaketinden memnuniyet yıllar arasında anlamlı olarak 
artmıştır.

Soru 7. Hekimler sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara 
anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
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Hekimlerin hastaların önemli olduğunu düşündüğü sorulara verdikleri yanıttan 
memnuniyet oranı 2003-2008 yılları arasında anlamlı farklılık göstermektedir. Tüm 
yıllarda memnuniyet %90’nın üzerindedir.

Soru 8. Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi?
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Yataklı servislerdeki hekimlerin ilgi ve nezaketinden memnuniyet açısından 2003-
2008 yılları arasında anlamlı farklılık vardır.
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4.3. Çalışan Memnuniyeti Anketleri

Soru 1. Hastanede işimizi daha iyi yapabilmek için gerekli mekan araç 
gereç ve donanım yeterliliği sizce nasıldır?

Ki-kare=92.016 p=0.000

Hastanede çalışanların işlerini daha iyi yapabilmek için gerekli mekan araç gereç 
ve donanım yeterliliğinden memnuniyeti 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak 
artmıştır.

Soru 2. Hastanemizin mutfak, yemek ve yemekhane hizmetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ki-kare=92.016 p=0.000

Hastane çalışanlarının mutfak yemek ve yemekhane hizmetlerinden memnuniyeti 
2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 3. Hastanemizin sosyal imkanları ve etkinlikleri sizce nasıldır?

Ki-kare=92.016 p=0.000

Hastanemiz çalışanlarının sosyal imkanları ve etkinliklerden memnuniyeti 2003-2008 
yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.
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Soru 4. hastanemizde yürütülen hizmet içi eğitim programlarını nasıl 
buluyorsunuz?

Ki-kare=45.21 p=0.0000

Hastanede yürütülen hizmet içi eğitim proğramlarından memnuniyet 2003-2008 
yılları arasında anlamlı farklılık göstermektedir.

Soru 5. Döner sermaye katkı paylarının dağıtımı hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Ki-kare=45.21 p=0.0000

Döner sermaye katkı paylarının dağıtımı açısından 2003-2008 yılları arasında anlamlı 
farklılık vardır.

Soru 6. Sizden beklenen işler ve sorumlulukların yeterince açık 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Ki-kare=55.261 p=0.000

Çalışanlardan beklenen işler ve sorumlulukların yeterince açık olmasından 
memnunniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.
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Soru 7. Hastane Yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ki-kare=52.847 p=0.000

Hastane Yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişimden memnuniyet 2003-2008 yılları 
arasında anlamlı olarak artmıştır.

Soru 8. İdarenin sorunlara karşı yaklaşımı nasıldır?

Ki-kare=70.997 p=0.0000

İdarenin sorunlara yaklaşımından memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı 
olarak artmıştır.

Soru 9.Yönetimin çalışma motivasyonunu sağlamak için gösterdiği 
çabayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ki-kare=36.717 p=0.0000

Yönetimin çalışma motivasyonunu sağlamak için gösterdiği çabadan memnuniyet 
2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.
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Soru 10. Hastanemizin aldığı kalite yönetim sistem belgesinin 
çalışanlara uygulamada sağladığı katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ki-kare=70.869 p=0.0000

Hastanemizin aldığı kalite yönetim sistem belgesinin çalışanlara uygulamada 
sağladığı katkıdan memnuniyet 2003-2008 yılları arasında anlamlı olarak artmıştır.

4.4. Yatak Doluluk Oranları

Yatak doluluk oranları 2003-2006 yıllarında artış göstermekle birlikte 2007 ve 2008 
yıllarında azalmıştır. Bunu da ortalama yatış gün sayısının son iki yılda azalmasına 
bağlayabiliriz.

4.5. Poliklinik Hasta Sayıları

Poliklinik hasta sayıları 2004 yılından itibaren artmıştır.

4.6. Ameliyat Sayıları



339

Ameliyat sayıları 2004 yılı dahil olmak üzere artarak gitmiştir.

4.7. Yıllara Göre Yatan Hasta Sayıları

Yatan hasta sayıları yıllara bağlı olarak artmıştır.
4.8. Laboratuar Tetkik Sayıları

Laboratuar tetkik sayıları yıllara bağlı olarak artmıştır.

4.9. Teşekkür-Öneri Sayıları

Yıllara göre teşekkür öneri sayıları teşekkür oranının şikayet oranına artışı 
yönündedir.
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4.10. Gelir Gider Oranları

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Hastanemizde KYS çalışmalarına 2001 yılında başlanmış ve 2003 yılında ISO 
9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmış ve hasta, çalışan memnuniyeti ve 
hastane verimlilik parametrelerinde 2001 ile 2003 yılları arasında dramatik artışlar 
görülmüştür.

Performansa dayalı ödeme sisteminin 2004 yılında başlaması ve hastane çalışanlarının 
uzun süredir bu hastanede çalışıyor olmaları ve ayni personelin hemen çoğunun 2004 
yılından beri de hastanemizde çalışıyor olması nedeni ile 2004 ve sonrası artışların 
Performansa dayalı ödeme sisteminden kaynaklanmış olduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Ek-3
Sağlıkta Performans Yönetiminin Dünü Bugünü, Dr. Mehmet Demir Sunumu, 2007, Ankara
Form-56
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Hastane Gelir ve Gider Tabloları



341

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANELERİNDE PERFORMANSA 
DAYALI EK ÖDEME SORUNLARI

Doç. Dr. Sedat Altın59, Uz. Dr. Ergün Karahallı60

Özet

2004 Yılında yürürlüğe giren ve günümüze kadar çok değişik seferlerde güncellenen 
Performansa Dayalı Ek Ödeme uygulamasının Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki uygulamalarını karşılaştırmak, problemleri 
ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu makale hazırlanmıştır.

2006 ve 2007 yıllarında dört göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma 
hastanesinde aylık tahakkuk miktarları 2.264.892 ile 3.620.386 YTL arasında 
değişmekle birlikte dört hastanenin aylık tahakkuklarının % 22,7’siyle % 29,6’sı 
performansa dayalı ek ödeme olarak personele dağıtılmıştır.

Buna karşın, gerçekleşen hastane puan toplamları 14.761.532 ile 25.775.288 
arasında değişmektedir. Genel bir oran olarak 1 puana karşılık gelen tahakkuk 
miktarı ise 1,69 ile 2,07 arasında değişmiştir.

Göğüs hastalıkları ve cerrahisi poliklinik gelirlerine baktığımızda, toplam gelire 
oranlandığında göğüs hastalıklarında poliklinik gelirleri % 16 ile % 51 arasında 
değişmekle birlikte göğüs cerrahisi poliklinik gelirinin ise % 5 ile % 14 arasında 
olmak üzere çok daha düşük olduğu görülmektedir. Göğüs cerrahisi poliklinik gelirleri 
göğüs hastalıkları poliklinik gelirlerine paralel olarak artış göstermemiş, daha düşük 
oranda artmıştır.

Dört eğitim araştırma hastanesinde gelirin % 23-29’u arası performansa dayalı ek 
ödeme olarak dağıtılmakla birlikte, performansa dayalı ek ödemeye esas muayene ve 
girişimsel işlem gelirlerini dağıtılan performansa dayalı ek ödemeye oranladığımızda, 
bu oran 1,24 ile 1,81 arasında geniş bir marjda yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Performans, Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Ek Ödeme

Abstract

The aim of this article is to compare the budgetary practice between the training 
and research hospital centers for the chest medicine and thoracic surgery, and 
to rule out the problems and the analytic suggestions of the performance based 
supplementary payment system that is first introduced in 2004 and updated ever 

59 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
sedataltin@yahoo.com
60 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
drergun@mynet.com
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than so often.

Although the monthly total capped amount of the training and research hospital 
revenue for 4 chest medicine and thoracic surgery in the year of 2006 and 2007 
vary between 2.264.892 to 3.620.386 YTL. 22,7 % and 29,6 % of the monthly 4 
hospitals is allocated to performance based payments to health personnel.

However, the total points score for hospitals vary between 14.761.532 to 25.775.288. 
As a general estimation, the total capped amount corresponding to 1 point score 
varies between 1,69 to 2,07.

When we look at the chest medicine and thoracic surgery outpatient clinics revenue; 
although the proportion of the revenue of chest medicine outpatient clinic to total 
hospital revenue vary between 16% to 51%, this proportion vary between 5% 
to 14% for the thoracic surgery, being much lower. The revenue of the thoracic 
surgery outpatient do not increase parallely with the chest medicine outpatient 
clinic; shows the lower rate of increment.

Although. 23 % to 29% of four training and research hospitals revenue is allocated 
to health personnel as a performance based supplementary payment, the ratio of 
billed and scored medical procedures such as examining and invasive procedures to 
the performance based payment varies greatly between 1,24 to 1,81.

Key Words: Performance, Chest Medicine and Thoracic Surgery, Supplementary 
Payment

1. GİRİŞ

Performans kelimesi birden çok anlama sahiptir: bir faaliyetin / hareketin 
gerçekleştirilmesi, gerçekleştirebilme yeterliliği, etkinlik, herhangi bir mekanizmanın 
çalışma şekli gibi anlamlara gelir. Performans ölçümü ise, bir kurumun önceden 
belirlenen amaçlara ve hedeflere göre; hizmetleri, sonuçları ile birlikte değerlendirme 
sürecidir. Diğer bir ifadeyle, kurumun kaynaklarıyla ürettiği hizmetlerden elde ettiği 
sonuçların sistematik bir biçimde analizi ve raporlanmasıdır (performans.saglik.gov.
tr, 2007).

Bir yapı onu oluşturan parçalardan farklı bir bütündür. Dolayısıyla, kurumsal 
performans da sadece ona katkısı olan her kişinin faaliyetlerinin toplamı olarak 
görülemez. Sağlık Bakanlığı’nda uygulanan haliyle kurumsal performans, içsel ve 
dışsal çoklu aktörlerin kurum faaliyetlerini değerlendirmesiyle sonuçlanan kurumsal, 
önceden belirlenmiş hedeflere ulaşma sürecidir (performans.saglik.gov.tr, 2007).

Yaklaşık olarak 20 yıldır devam eden, Türkiye’de kamu sağlık sektöründeki reform 
çalışmalarının son halkası olan ve 2003 yılında uygulamaya başlanan “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” gereği kamu sağlık hizmetlerinde verimlilik sağlamak amacıyla 
“Performansa Dayalı Ek Ödeme Modeli” gündeme gelmiştir. Bu ödeme modelinin 
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işlerlik kazanmaya başlamasından sonra 2005 yılında nicelik yanında nitelik ölçümü 
de gündeme alınmıştır. Böylece, performans değerlendirme uygulamaları yeni bir 
boyut kazanmıştır (performans.saglik.gov.tr, 2007). Sistemin ana unsurlarından 
birisi hastanelerde yapılmakta olan 5200 işlemin bağıl değerlerinin belirlenerek 
puanlandırılmasıdır. Bu puanlamada hekimler tarafından başından sonuna kadar 
bire bir bulunarak zihinsel ve bedensel mesleki katkı ile bizzat sonuçlandırılan 
işlemler puanlandırılmıştır. (Örnek: muayene, ameliyat, vb.). Bunun dışında hekim 
sorumluluğunda olsa da cihaz ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılan 
işlemler puanlandırılmamıştır. (Örnek: enjeksiyon, laboratuar işlemleri, vb.) (Yılmaz 
vd., 2008: 10).

Farklı statüdeki hastanelerin tek çatı altında toplanması ve sağlık kurumlarına 
ulaşılabilirliğin arttırılmasıyla 2003’te hastanelerimizde 114 milyon olan poliklinik 
sayısı 2007 yılında iki katına çıkmıştır. Ameliyathaneler daha verimli ve etkin 
kullanılmaya başlandı. Ameliyat için bekleme süreleri kısaldı. Hizmet satın alınmasıyla 
görüntüleme ve patoloji laboratuarlarındaki bekleme süreleri kısaldı. Bu gelişmede 
sağlık personeline 2002 yılına göre 4 kat artış gösteren ek ödemelerin büyük katkısı 
olmuştur (Yılmaz vd., 2008: 49).

Eğitim hastanelerinin işleyiş şekli ve statüsü farklı olduğu halde, yönetmelik gereği 
ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri, birbirine benzer şekilde bireysel olarak 
puanlandırılmakta, ancak bazı ilave ek puanlarla eğitim hastanelerindeki şef, şef 
muavini ve başasistanlar desteklenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2006: 2).

2004 Yılında yürürlüğe giren ve günümüze kadar çok değişik seferlerde güncellenen 
Döner Sermaye Ek Ödeme uygulamasının Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki uygulamalarını karşılaştırmak, problemleri 
ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu makale hazırlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOD

Araştırmamızda, ülkemizde göğüs hastalıkları hastalarının yaklaşık % 25’ine hizmet 
veren dört göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesine ait 
veriler değerlendirmeye alınmıştır.

Kullandığımız veriler, 2006 ve 2007 yılları verileri olup hastane başhekimliklerinden 
elde edilmiştir. Konuyu makro ölçekte değerlendirebilmek ve bireysel özelliklerden 
kaçınabilmek amacıyla birden fazla hastane sonuçları değerlendirilmeye 
alınmış ve araştırmamıza dahil edilen hastanelerimiz A, B, C, D adları verilerek 
isimlendirilmiştir.

Araştırmamızda konuyla ilgili numerik bilgiler elde edilip, tanımlayıcı analiz yöntemi 
kullanılmıştır.
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3. BULGULAR

2006 ve 2007 yıllarında dört göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve 
araştırma hastanesinde aylık tahakkuk miktarları 2.264.892 ile 3.620.386 YTL 
arasında değişmekle birlikte tüm hastanelerde 2007 yılında 2006 yılına göre aylık 
tahakkuk miktarı artmıştır. Yine dört hastanenin aylık tahakkuklarının % 22,7 ile 
% 29,6’sı döner sermaye ek ödemesi olarak personele dağıtılmıştır. Dağıtım oranı 
% 29,6 ile A Hastanesinde en yüksek, % 22,7 ile D Hastanesinde en düşük olarak 
gerçekleşmiştir (Tablo-1).

Buna karşın, bu hastanelerde çalışan tabiplerin gerçekleştirdikleri muayene ve 
girişimsel işlemlerden elde ettikleri puan toplamları 14.761.532 ile 25.775.288 
arasında değişmektedir. Genel olarak bir kıyaslama yapabilmek için tabiplerin 
ürettikleri her 1 puana karşılık gelen tahakkuk miktarları hesaplandığında, bu dört 
hastanemizde bu miktarın 1,69 ile 2,07 arasında olduğunu görmekteyiz (Tablo-1).

Başlıca gelir kaynakları göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanını 
ilgilendiren işlemler olan bu dört hastanenin göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi 
kliniklerinin elde ettikleri gelir ve puanlar birbirine oranlanarak kabaca bu uzmanlık 
alanlarının puanları ve gelirleri karşılaştırılmış, birbirine yakın çıkması beklenen 
oranlar hastaneden hastaneye belirgin farklılıklar göstermiştir. Göğüs hastalıkları 
kliniklerinin elde ettiği puanları göğüs cerrahisi puanlarına oranladığımızda 1,23 
ile 3,24 arasında değişen oranlar elde edilmiş olup, göğüs hastalıkları kliniklerinin 
elde ettiği gelirleri göğüs cerrahisi gelirlerine oranladığımızda ise oran 2,84 ile 5,10 
arasında değişmektedir. Bu da, hastanelerde göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi 
gelir kalemlerinde anlamlı farklılık olduğu sonucunu getirmiştir. Buna karşın 2006 ve 
2007 yılları sonuçları da birbirinden anlamlı olarak farklıdır. Sadece C Hastanesinin 
2007 yılı oranları birbirine yakın bulunmuştur (2,92’ye karşın 2,96) (Tablo-1).

Tablo 1. 2006-2007 yıllarında dört göğüs hastalıkları ve cerrahisi eğitim 
ve araştırma hastanesinin genel verileri

A Hastanesi* B Hastanesi** C Hastanesi D Hastanesi

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Tahakkuk 28.231.626 32.302.094 28.972.828 30.542.503 27.178.708 28.015.303 42.961.826 43.444.633

Ortalama 
Aylık 
Tahakkuk

2.352.635 2.691.841 2.414.402 2.545.208 2.264.892 2.334.608 3.580.152 3.620.386

Dağıtılan 
Brüt Döner 
Sermaye 
Ek Ödeme 
Tutarı

8.044.112 9.554.060 8.240.942 8.675.979 7.169.230 7.348.720 9.769.902 11.223.402

Dağıtım 
Oranı % 28,5 % 29,6 % 28,4 % 28,4 % 26,4 % 26,2 % 22,7 % 25,8
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Ortalama 
Aylık Döner 
Sermaye 
Ek Ödeme 
Tutarı

670.343 796.172 686.745 722.998 597.436 612.393 814.159 935.283

Hastane 
Toplam 
Puanı

14.806.431 14.761.532 15.763.870 16.028.387 24.055.475 25.775.288

Ortalama 
Aylık 
Hastane 
Puanı

1.233.869 1.230.128 1.313.656 1.335.690 2.004.623 2.147.941

1 Puana 
Karşılık 
Gelen 
Tahakkuk 
Miktarı 
(YTL)

1,96 2,07 1,72 1,75 1,79 1,69

Göğüs 
Hastalıkları 
Puanı

644.679 727.248 796.111 809.756 903.125 919.917 799.781 872.644

Göğüs 
Cerrahisi 
Puanı

415.467 401.738 391.891 380.964 278.942 315.269 515.569 709.873

GH Puanı/
GC Puanı 1,55 1,81 2,03 2,12 3,24 2,92 1,55 1,23

Göğüs 
Hastalıkları 
Toplam 
Gelir

17.274.439 16.346.322 17.263.465 17.462.998 15.788.287 18.732.674 18.499.253

Göğüs 
Cerrahisi 
Toplam 
Gelir

3.385.700 3.817.214 5.112.219 6.141.287 5.325.310 3.810.602 4.118.723

GH Geliri/
GC Geliri 5,1 4,28 3,38 2,84 2,96 4,92 4,49

*   A Hastanesinin 2006 ve 2007 yılına ait bazı verilerine sağlıklı ulaşılamadığından 
tabloya alınmamıştır.

** B Hastanesinin 2006 yılına ait bazı verilerine sağlıklı ulaşılamadığından tabloya 
alınmamıştır.

Aylık bazda dört hastanenin gelirleri ve elde ettikleri döner sermaye puanları 
karşılaştırıldığında, yine dört hastanenin tümünde aylık göğüs hastalıkları klinik 
gelirlerinin birbirine yakın olmasına karşın puan karşılığının çok farklı olduğu 
(yaklaşık % 50’ye varan farklar mevcut), yine göğüs hastalıkları gelirinin göğüs 
cerrahisine göre 5 kat fazla olduğu A Hastanesinde elde edilen göğüs hastalıkları 
puanının göğüs cerrahisi puanına oranının 1,55 gibi çok daha düşük bir oranda 
kaldığı görülmektedir (Tablo 1-2). Yine ilginç olarak 2006 ve 2007 yılları göğüs 
hastalıkları gelirleri azalma göstermesine karşın, göğüs hastalıkları kliniklerinin elde 
ettiği puanlarda artış kaydedilmiştir. Bunun sonucu olarak puan başına düşen gelir 
miktarı % 10-27 arası değişen oranlarda azalmıştır. Öte yandan, göğüs cerrahisi 
işlem puanları ve gelirlerinin göğüs hastalıklarına göre 3-5 kat daha az olduğu Tablo-
1’de verilmiştir. Göğüs Cerrahisi puan başına gelir tutarı, D Hastanesinde en düşük, 
C Hastanesinde en yüksek (yaklaşık 2.5 katı) olmakla birlikte iki hastanemizde (A ve 
D Hastaneleri) neredeyse 0,60-0,80’ler düzeyinde iken, B ve C Hastanelerinde 1,10-
1,80 aralığında yer almıştır. Yine 2006 ve 2007 yıllarında bu tutarın A Hastanesinde 
artış eğilimine karşın C ve D Hastanelerinde azalma trendinde olduğu aşikârdır. Bu 
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sonuçlar üzerine etki eden bir faktör de, yıllar geçtikçe hekim davranışında değişiklik 
olduğu şeklinde yorumlanabilir (Tablo 2).

Tablo 2. 2006-2007 yılı dört hastanenin aylık değerlerinin ve buna karşı 
gelen puanların kıyaslanması

A Hastanesi B Hastanesi* C Hastanesi D Hastanesi
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Aylık G.H. 
Geliri 1.439.536 1.362.193 1.438.622 1.455.250 1.315.690 1.561.056 1.541.604

Aylık G.C. 
Geliri 282.142 318.101 426.018 511.774 443.776 317.550 343.227

G.H. 
Puanı 644.679 727.248 796.111 809.756 903.125 919.917 799.781 872.644

G.C. 
Puanı 415.467 401.738 391.891 380.964 278.942 315.269 515.569 709.873

G.H. 
Puanı 
Başına 
Gelir 2,2329 1,8731 1,7766 1,6113 1,4302 1,9518 1,7666

G.C. 
Puanı 
Başına 
Gelir 0,6790 0,7918 1,1183 1,8347 1,4076 0,6159 0,4835

* B Hastanesinin 2006 yılına ait bazı verilerine sağlıklı ulaşılamadığından tabloya 
alınmamıştır.

Bu puan ve oran farklılıklarının nedenlerini ortaya koymak amacıyla, etki eden 
faktörlere (göğüs hastalıkları ve cerrahisi poliklinik puanları ve gelirleri) baktığımızda, 
toplam gelire oranlandığında göğüs hastalıklarında poliklinik gelirleri % 16 ile % 51 
arasında değişmekle birlikte göğüs cerrahisi poliklinik gelirinin ise, % 5 ile % 14 
arasında olmak üzere çok daha düşük olduğu görülmektedir. Poliklinik gelirlerinin A 
Hastanesinde en düşük, D Hastanesinde ise en yüksek olmakla birlikte, hastanelerin 
tümünde 2007’de 2006’ya göre artış gösterdiği de görülmektedir. Buna karşılık, 
Göğüs hastalıkları puanları gelire paralel olarak artış göstermemiş, daha düşük 
oranda artmış, hatta C Hastanesinde % 2 oranında azalmıştır. Göğüs hastalıkları 
poliklinik puanının karşılığı gelir miktarları karşılaştırıldığında da çok anlamlı farklar 
ortaya çıkmaktadır. D Hastanesinde bu oran 3 civarında iken, diğer hastanelerde 
1,5-2 aralığında bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. 2006 ve 2007 yılında dört hastanenin göğüs hastalıkları ve 
cerrahisi poliklinik gelirlerinin ve puanlarının dökümü

A Hastanesi B Hastanesi* C Hastanesi D Hastanesi
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Aylık G.H. 
Geliri 1.439.536 1.362.193 1.438.622 1.455.250 1.315.690 1.561.056 1.541.604

G.H. 
Poliklinik 
Geliri

229.170

(% 16)

309.191

(% 23)

402.247

(% 28)

480.246

(% 33)

537.998

(% 41)

606.010

(% 39)

784.217

(% 51)

Aylık G.H. 
Puanı 644.679 727.248 796.111 809.756 903.125 919.917 799.781 872.644
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G.H. 
Poliklinik 
Puanı

116.370

(% 18)

157.071

(% 22)

208.623

(% 26)

211.180

(% 26)

314.368

(% 35)

302.745

(% 33)

229.257

(% 29)

244.321

(%28)

G.H. 
Poliklinik 
Puanı 
Karşılığı

1,97 1,97 1,90 1,53 1,78 2,64 3.21

G.H. Aylık 
Poliklinik 
Sayısı

5.541 7.396 9.934 10.056 14.970 14.416 10.917 11.634

Aylık G.C. 
Geliri 282.142 318.101 426.018 511.774 443.776 317.550 343.227

G.C. 
Poliklinik 
Geliri

15.301

(% 5)

17.583

(% 6)

49.413

(% 12)

73.425

(% 14)

56.079

(% 13)

36.789

(% 12)

45.653

(% 13)

Aylık G.C. 
Puanı 415.467 401.738 391.891 380.964 278.942 315.269 515.569 709.873

G.C. 
Poliklinik 
Puanı

9.942

(% 2)

12.016

(% 3)

25.004

(% 6)

29.297

(% 8)

36.832

(% 13)

37.245

(% 12)

16.791

(% 3)

19.310

(% 3)

G.C. 
Poliklinik 
Puanı 
Karşılığı

1,54 1,46 1,69 1,99 1,51 2,19 2,36

G.C. Aylık 
Poliklinik 
Sayısı

473 572 1.191 1.395 1.754 1.774 800 920

* B Hastanesinin 2006 yılına ait bazı verilerine sağlıklı ulaşılamadığından tabloya 
alınmamıştır.

Göğüs cerrahisi poliklinik sayılarının azlığına bağlı olarak; aylık geliri de, aylık 
toplam puanı da göğüs hastalıklarının verilerinden çok daha düşüktür. Yine 
göğüs cerrahisinde puan başına düşen gelir miktarı tüm hastanelerimizde göğüs 
hastalıklarından düşüktür. İlginç olarak C Hastanesinde 2006 verileriyle 2007 verileri 
birbirinin tersi çıkmıştır (Tablo 3).

Performansa dayalı ek ödemeye esas muayene ve girişimsel işlem gelirleriyle toplam 
tahakkuk miktarı ilişkisine bakacak olursak, muayene+girişimsel işlem gelirlerinin 
toplam tahakkuk içindeki payının %35 ile %48 arasında değiştiğini görmekteyiz. 
Bu oran, A ve D Hastanelerinde 2007’de 2006’ya göre artış göstermekle birlikte, C 
Hastanesinde 2007’de 2006’ya göre azalmıştır (Tablo 4).

Performansa dayalı ek ödemeye esas muayene ve girişimsel işlem gelirlerini dağıtılan 
performansa dayalı ek ödemeye oranladığımızda ise, bu oran 1,24 ile 1,81 arasında 
geniş bir marjda yer almıştır. C ve D Hastanelerinin 2006 ve 2007 oranları, birbirine 
yakın ve yaklaşık 1,60-1,80 arasındadır (Tablo 4).
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Tablo 4. Dört hastanemizin gelirlerinden puanlandırılıp ek ödeme 
ödenen muayene ve girişim gelirleri ve oranları

A Hastanesi B Hastanesi* C Hastanesi D Hastanesi

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Muayene Geliri 7.390.359 9.441.091 5.853.933 6.194.113 7.426.115 7.838.085

Girişim Geliri 2.557.551 2.749.720 7.071.670 5.529.058 10.265.974 10.388.183

Toplamı 9.947.910 12.190.811 12.925.603 11.723.171 17.692.089 18.226.268

Tahakkuk 28.231.635 32.302.094 28.972.828 30.542.503 27.178.708 28.015.304 42.961.826 43.444.633

Oran 0,35 0,38 0,48 0,42 0,41 0,42

Dağıtılan Toplam 
Ek Ödeme Tutarı 8.044.112 9.554.060 8.240.942 8.675.979 7.169.230 7.348.720 9.769.902 11.223.402

Muayene+Girişim 
gelir/ Dağıtılan 
ek Ödeme Tutarı

1,24 1,28 1,80 1,60 1,81 1,62

Dağıtılan ek 
Ödeme Tutarı / 
Toplam Gelir 

0,28 0,29 0,28 0,28 0,26 0,26 0,23 0,26

* B Hastanesinin 2006 ve 2007 yılına ait bazı verilerine sağlıklı ulaşılamadığından 
tabloya alınmamıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmamızda İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan, göğüs hastalıkları ve göğüs 
cerrahisi alanında hizmet sunan dört eğitim ve araştırma hastanesine ait 2006 ve 
2007 yılı verileri kıyaslanmıştır.

Araştırmamızda bulduğumuz önemli bir sonuç, başlıca gelir kaynakları göğüs 
hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanını ilgilendiren işlemler olan bu dört 
hastanenin bu uzmanlık alanlarının puanları ve gelirleri karşılaştırıldığında, birbirine 
yakın çıkması beklenen oranlar hastaneden hastaneye belirgin farklılıklar göstermiştir. 
Bu da, hastanelerde göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi gelir kalemlerinde anlamlı 
farklılık olduğu sonucunu getirmiştir.

Yine tüm hastanelerimizde aylık göğüs hastalıkları klinik gelirlerinin birbirine yakın 
olmasına karşın puan karşılığının çok farklı (yaklaşık % 50’ye varan farklar mevcut) 
olması dikkat çekicidir. İlginç olarak 2006 ve 2007 yılları göğüs hastalıkları gelirleri 
azalma göstermesine karşın, göğüs hastalıkları kliniklerinin elde ettiği puanlarda 
artış kaydedilmiştir.

Bulduğumuz diğer bir sonuç ise, üretilen her bir puanın gelir karşılığının 1,70-2,00 
aralığında ve birbirlerinden farklı olmasıdır. Bilindiği gibi 5200’e yakın işlem olmakla 
birlikte bu dört hastanemizin özel dal hastanesi olması nedeniyle genel hastanelerden 
farklı olarak yapılan işlem çeşidi daha sınırlıdır. Ancak diğer branşlardan konsültan 
hekimlerin bulunması gibi bazı faktörler, bu oranın hastanelerimiz arasında farklı 
olmasına yol açtığını düşünmekteyiz. Ayrıca 2006 ve 2007 yılı Bütçe Uygulama 
Talimatı fiyatları ve puanlarında belirgin bir değişiklik olmamış ve 1 puanın karşılığı 
0,60 YTL olarak belirlenmiştir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2007: Ek-8). O halde 1,70 
ile 2,00 arasında değişen bu orandan 0,60’ın üzerindeki değerler, muayene ve 
girişimsel işlemler dışındaki laboratuar, ilaç, sarf malzemesi gibi puanı olmayıp gelir 
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getiren kalemlerdir. Bu, dört hastanemizin gelirlerinin yaklaşık 2/3’lük kısmının bu 
kalemlerden sağlandığı anlamına gelmektedir.

Bu araştırmamızda, ölçülen parametreler ile ilgili 1 yıllık değişim değerlendirilmiştir. 
Takip edecek yıllara ait sonuçların ortaya koyulması, göğüs hastalıkları hastanelerinde 
performansa dayalı ek ödemeler hakkında değerlendirme yapılabilmesini 
sağlayacaktır. Sonuçlarımızın, ileride yapılacak benzer araştırmaların sonuçlarının 
yorumlanmasına yardımcı olması açısından katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Not: Bu araştırmamızda verilerini kullandığımız hastanelerimizin başhekimleri; Dr. 
Ali Kadri Çırak’a, Dr. Nurettin Karaoğlanoğlu’na, Dr. Adnan Yılmaz’a ve Dr. Sedat 
Altın’a teşekkürlerimizi sunarız.
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PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNDE VERİ 
MADENCİLİĞİ İLE SUİSTİMAL TESPİTİ

İbrahim Şişaneci61, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktürk62

Özet

Sağlıkta performansa dayalı ek ödeme sistemi, sağlık hizmetlerinde etkinliği 
ve kaliteyi arttırmak için çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmelerini 
amaçlayan bir ödeme sistemidir. Performansa dayalı ek ödeme sisteminde zaman 
zaman suistimaller görülebilmektedir. Bu suistimaller, özverili ve hassas çalışan 
personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Hak etmediği halde 
yüksek performanslı gibi görünen kişiler, sağlık giderlerinin katlanarak artmasına, 
personel motivasyonunun azalmasına ve hasta memnuniyetinin düşmesine sebep 
olmaktadırlar. Bu çalışma ile performansa dayalı ek ödeme sisteminde suistimal 
tespiti probleminin, otomatik olarak çözülüp çözülemeyeceğini incelenmiş ve 
çözülmesi için akıllı algoritmalar geliştirilmiştir.

Giderek artan hacimdeki veriler üzerinde suistimalerin tespiti standart yöntemlerle 
çok güç ve zaman alıcı olabilmektedir. Yüksek hacimli verilerde hızlı ve etkin 
tespit imkânı sağlaması nedeniyle bu çalışmada veri madenciliği teknikleri 
kullanılmaktadır. İlk olarak, uygun veri madenciliği tekniklerinin seçilmesi için; kural 
tabanlı tahminsel modelleme, bulanık mantık, yapay sinir ağları, karar ağaçları 
gibi teknikler ve bunların uygulamaları incelenmektedir. Bu incelemeler sonucunda 
birden fazla tekniğin birarada kullanıldığı hibrit bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem 
veri ön işleme, tespit modeli oluşturma ve değerlendirme olmak üzere üç adımdan 
oluşmaktadır. Veri ön işleme adımında, hastane bilgi sistemi veritabanlarındaki ham 
verilerin, bir dizi işlemden geçirilmesi ile performans bilgi tabanı oluşturulmaktadır. 
İkinci adımda, elde edilen bilgitabanı yardımı ile kural tabanlı, akıllı bir tespit modeli 
hazırlanmaktadır.  Son adımda ise ortaya konulan modele göre veriler işlenerek, 
suitimal eğilimli kayıtlar uzmanların incelemesine sunulmaktadır. Uzmanlardan 
gelen geri beslemelerle model sürekli güncellenmektedir. Ayrıca sistem tasarımı, 
uzman idarecilerle görüşmelerde elde edilen istatistikî bilgilerle, model sonuçlarının 
karşılaştırılacağı şekilde yürütülmüştür.

Bu çalışma sayesinde suistimal tespitinde yeni bir model geliştirilerek, yalnızca 
uzmanların yaptığı, durum tabanlı ve kısmi başarı sağlanan sorgulamalar ile 
sınırlı kalınmamaktadır. Bununla birlikte hiç akla gelmeyebilecek suistimallerin 
de bilgisayarlar yardımıyla ortaya çıkarılabilmesi ve tespit hızının arttırılabilmesi 
sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Tıbbi Bilişim, Veritabanı, Suistimal Tesipiti, 

61 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ibrahimsisaneci@yahoo.com
62 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, gokturk@bilmuh.gyte.edu.tr
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Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Yapay Sinir Ağı, Bulanık Mantık, Uyarlanabilir 
Bulanık Çıkarım Sistemi, ANFIS

Abstract

Performance based supplementary payment system in health (PBSPSIH) is a 
payment system which aims to award employees based on the rate of success in 
order to increase efficiency and quality in health services. Sometimes, abuses may 
occur in PBSPSIH. These abuses affect negatively self-sacrificing and hard working 
staff. Employees who do not deserve what they are paid cause an increase in health 
expenditures and decline in employee motivation and satisfaction. With this study, 
it is aimed to investigate whether the problem of abuse detection in PBSPSIH can 
be solved automatically or not and to develop intelligent algorithms in order to 
solve the problem.

With large scale of data, abuse detection with standard methods could be very 
diffucult and take long times. Data mining techniques providing efficient detection 
ability in huge data are used in this study. Firstly, the techniques such as rule based 
predictive modeling, fuzzy logic, artificial neural networks, decision trees and their 
applications are examined  in order to select proper data mining techniques. After 
these examination, an hybrid system consisting of more than one techniques is 
designed. This system is composed of three steps such as data preprocessing, 
constructing detection model and evaluation. In the step of data preprocessing, 
performance knowledgebase is prepared from the raw data in databases of hospital 
information systems by processing systematically. In the second step, a rule based 
intelligent detection model is also prepared with the help of knowledgebase prepared. 
At last step,  probable abuse records are presented to experts for investigation by 
means of processing the data according to the detection model. The model is 
updated continuously according to the feedbacks of experts. Also, system designing 
is executed in a way that enables to compare model results  with  those gathered 
though interviews with expert managers.

With this new model proposed in this study, abuse detection is not restricted to case 
based queryings which is done by only experts with limited success. Additionally, 
unusual abuse events can be detected by machine, and detection speed can be 
increased.

Key Words: Data Mining, Medical Informatics, Database, Abuse Detection, 
Performance Based Supplementary Payment System, Artificial Neural Networks, 
Fuzzy Logic, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak ve çalışanların başarıları oranında 
ödüllendirilmelerini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından performansa 
dayalı ek ödeme sistemi uygulamaya konulmuştur (Aydın ve Demir, 2007: 1). 
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Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi sağlık hizmetlerinde ve çalışan memnuniyetinin 
arttırılmasında büyük çaplı ilerlemeler kaydetmesine karşın ek ödeme sisteminde 
meydana gelen suistimaller, özverili ve hassas çalışan personelin motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Hak etmediği halde yüksek performanslı gibi 
görünen kişiler, sağlık giderlerinin katlanarak artmasına, personel motivasyonunun 
azalmasına ve hasta memnuniyetinin düşmesine sebep olmaktadırlar. Ödeme 
sistemi üzerinde yapılan işlemlerin çokluğu ve kaydı tutulan verilerin yüksek 
hacimde olması suistimallerin tespitini ve takibini zorlaştırmaktadır. Suistimallerin 
klasik yöntemlerle tespiti uzun sürmekte ve bazı suistimaller ilk planda tespit 
edilememektedir. Bu çalışmada performansa dayalı ek ödeme sisteminde suistimal 
tespiti probleminin otomatik olarak çözülüp çözülemeyeceğini incelemiş ve çözülmesi 
için akıllı algoritmalar geliştirmiştir. Aynı seansta yapılan girişimsel işlemlerin doğru 
performans puanı alıp almadığı ve mükerrer girişten kaynaklanan suistimal olup 
olmadığı tespit edilebilmiştir.

2. MATERYAL VE METOTLAR

2.1. Suistimal Tespiti

Suistimal tespit yöntemleri, genel olarak denetimli ve denetimiz yöntemler olarak 
iki ana kategoriye ayrılabilir (Obenshain, M.K, 2004: 9). Denetimli yöntemler, eğitim 
veri setindeki bütün durumlar için alan uzmanı tarafından veri setinin etiketlenmesini 
gerektirmektedir. Denetimsiz yöntemler ise böyle bir etiketlemeye gereksinim 
duymadan, mevcut veriden öğrenme kabiliyetine sahiptirler (Li Jing vd., 2008: 8).

Sağlık sisteminde hilecilik tespiti amacıyla denetimli, denetimsiz ve hibrit birçok 
yöntem kullanılmıştır. Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks), Karar ağaçları 
(Decision Trees), Birliktelik Kuralları (Association Rules), Bayesian Ağlar (Bayesian 
Networks), Genetik Algoritmalar(Genetic Algorithms) ve Bulanık Sistemler (Fuzzy 
Inference Systems) bunlardan en çok kullanılan yöntemlerdir (Li Jing vd., 2008: 
8).

Bu tekniklerin uygulanması ile dünya genelinde sağlık alanında görülen sahtecilik 
davranışları;

Verilmeyen bir hizmetin yapılmış gibi gösterilmesi,•	

Tıbbi açıdan gerekli olmayan, hastalara fazladan tıbbi tedavi ve testler •	
yapılması veya cihaz, protez vb. ekipmanların kullanılması,

Bir tedavi veya ekipman için aşırı fiyatla belirli tedarikçilere yönlendirme •	
yapılması,

Yapılan işlemin başka bir işlem gibi mükerrer faturalandırılması,•	

Bazı şirket veya grup firmalarına yönlendirme yapılarak tedarikçiye yüksek •	
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fiyatla ödemeler yapmak,

Başka kurumlara gereksiz hasta sevki, yerel tedavi yerine uzak sağlık •	
kurumuna yönlendirme,

Hak sahibi olmayan kişilerce, başka hastaların sosyal güvenlik ve özel sağlık •	
sigortalarının kullanılması,

Hastanede-evde istirahat çakışmaları, gerekli olmadığı halde hastanede •	
kalma,

Gerekli olmadığı halde ameliyat ve döner sermaye gelirlerini artırmak için •	
yapılan operasyonlar olarak sıralanabilir (Li Jing vd., 2008: 8; roselladb.
com, 2008).

Sağlık sisteminde görülen suistimaller, faillerine göre üç başlık altında toplanmaktadır. 
Sağlık hizmeti sağlayanlar (doktorlar, hastaneler, ambulans hizmeti veren kuruluşlar, 
görüntüleme merkezleri ve laboratuarlar), sigortalılar ve işyeri sahipleri ile sağlık 
sigortası sağlayıcıları( kamu sosyal güvenlik kurumu ve özel sağlık sigortası şirketleri). 
Sağlık hizmeti sağlayanların büyük çoğunluğu dürüstlük ve etik çerçevesinde hareket 
etmektedir. Ancak geri kalan azınlık grup tarafından çok çeşitli ve sağlık sistemini 
zarara uğratan suistimaller yapılmaktadır. Örneğin, dünya çapında sağlık hizmeti 
sağlayanlar tarafından yapılan suistimallerin tespiti ile ilgili araştırmalar, bütün 
çalışmalar içerisinde % 69 ile ilk sırada yer almaktadır (Li Jing vd., 2008: 8).

2.2. Veri Madenciliği

Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden 
bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır. Başka bir 
deyişle, veri madenciliği, verilerin içerisindeki desenlerin, ilişkilerin, değişimlerin, 
düzensizliklerin, kuralların ve istatistiksel olarak önemli olan yapıların yarı otomatik 
olarak keşfedilmesidir (Frawley vd.,1991: 3).

Performansa dayalı ek ödeme sistemi hastane bilgi sistemlerinde tutulan veriler 
üzerine kurulmuştur. Her geçen gün artan bu verilerin işlenmesinde standart 
sorgulamalar yetersiz kaldığından veri madenciliği tekniklerine ihtiyaç duyulmuştur.

Veri madenciliği işlem süreci; problemin tanımlanması, önişleme teknikleri 
ile verilerin hazırlanması, modelin ortaya konulması, değerlendirilmesi ve 
izlenmesi aşamalarından oluşmaktadır (Phua vd., 2005: 11).

2.2.1. Veri Önişleme

Veri ön işleme veri madenciliği çalışmalarında en önemli aşamalardandır. Farklı 
ortamlardan elde edilen ham verilerin işlenerek modelin kullanabileceği forma 
getirilmesi gerekmektedir. Veri önişleme yaklaşık olarak bütün çalışma zamanının 
%80‘ini alan, veri temizleme, kayıp değerlerin elde edilmesi ve veri dönüştürme alt 
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aşamalarını içeren bir süreçtir (Li Jing vd., 2008: 8).

Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin bilgi sistemleri veritabanlarında muayene 
kayıtları, laboratuar işlemleri, hastalara ait bilgiler, hastane çalışanlarına ait bilgiler, 
gelir-gider bilgileri gibi çeşitli veriler tutulmaktadır.

Veri ön işleme adımında, hastane bilgi sistemi veritabanlarındaki ham verilerin, bir dizi 
işlemden geçirilmesi ile performans bilgi tabanı oluşturulmaktadır. Veritabanlarında 
tutulan ham veriler, bu otomasyonların yapısına özel olarak tasarlanmış oldukları 
için mevcut halleri ile kullanılmaya uygun değillerdir. Mevcut veriler içerisinden 
suistimal tespiti için gerekli olan öznitelikler seçilerek veri dönüştürme işlemine tabi 
tutulur. Dönüştürülen veriler günlük, haftalık, aylık ve yıllık zaman periyotlarına göre 
gruplanarak düzlemsel veri seti oluşturulur.

Model için kullanılacak öznitelikler, alan uzmanları tarafından veya bazı makine 
öğrenmesi algoritmaları ile otomatik olarak belirlenebilir. Bu çalışmada kanaat 
gerekliğinden dolayı makine öğrenmesi algoritmaları ile öznitelik belirlemek tercih 
edilmemiştir.

Modelin tasarlanması ve test edilmesi aşamasında alan uzmanının görüşleri 
doğrultusunda oluşturulan örnek veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti performans 
puanına etki eden girişimsel işlem bilgilerine ait detay kayıtlarının temsil edicisi 
olarak seçilmiştir.

2.3.Veri Madenciliği Metotları

Bu çalışma çerçevesinde Bulanık Çıkarım Sistemi (Fuzzy Inferece System), 
Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System) ve Yapay Sinir Ağları (ANN-Artificial Neural Networks) metotları kullanılarak 
suistimal tespiti yapılmıştır.

2.3.1 Bulanık Mantık

Bulanık (mantık) kavramı ilk olarak, Jan Lukasiewicz’in çok değerlikli mantık teorisinin 
Prof.Lotfi Zadeh tarafından geliştirilmesi ve “Bulanık Kümeler-Fuzz Sets” ismiyle 1965 
yılında yayınlanması ile ortaya çıkmıştır. Zadeh’in ardından 1970’lerde London Queen 
Mary College’den Prof.Edrahim Mamdani bulanık tabanlı çalışan ilk buhar makinesi 
denetleyicisini ve ilk bulanık mantık tabanlı trafik ışıklarını geliştirmiştir. Sonraki 
yıllarda, dilsel değişkenlere göre tanımlanabilen kural tabanlı yapısı sebebiyle, çeşitli 
bilim adamları tarafından geliştirilerek, başta kontrol sistemleri olmak üzere, uzay, 
havacılık, tıp ve savunma sanayii gibi birçok alanda kullanılmıştır (Cirstea vd., 2002: 
2).

Karmaşık ve doğrusal olmayan(non-linear) problemlerin matematiksel modelleme 
ihtiyacının ortadan kaldırılması, insanlar tarafından kullanılan dilsel değişkenlerin 
bilgisayarlara aktarılması ve kesin olmayan dilsel bilgilere bağlı olarak etkin sonuçlar 
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çıkarılması bulanık kümelerin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır (Cirstea vd, 2002: 
2).

İki değerli geleneksel mantık anlayışının tersine, bulanık mantıkta çok değerlilik 
kavramı mevcuttur. Klasik mantık anlayışında bir kümeye üyelik vardır veya yoktur. 
Bulanık mantık ise tam üyeliğin yanında kısmi üyeliğe de izin vermekte ve bir kümeye 
üyelik derecesi(μ) 1 ile 0 arasında değişen değerlerle ifade edilmektedir. 1 kümeye 
tam üyeliği, 0 ise kümeye hiç üye olmamayı ve 0-1 arasındaki değerlerde kümeye 
kısmi üyeliği ifade etmektedir (Kasabov, N.K.1998: 6).

2.3.1.1. Mamdani Bulanık Mantık Yaklaşımı

Mamdani bulanık çıkarım yöntemi en çok kullanılan bulanık çıkarım metodolojisidir 
ve ilk bulanık tabanlı kontrol sistemlerinde kullanılmıştır. Mamdani bulanık 
modelinde toplama (aggregation) işlemi sonrasında, veriler “eğer-öyle ise” şeklinde 
değerlendirmelerin yapıldığı kural işleme birimlerinde değerlendirilir. Sonrasında 
elde edilen çıktıların bulanık tabanlı olmasından dolayı, sonuçlar çeşitli yöntemlerle 
durulaştırılır. Durulaştırma (defuzzfication) işlemi sonucunda gerçek değerler elde 
edilir.

Sezgiye dayalı olması, yaygın olarak kabul görmesi ve insani terimlere yakınlığı 
Mamdani bulanık mantık yaklaşımının avantajları olarak sıralanabilir.

2.3.1.2. Sugeno Bulanık Mantık Yaklaşımı

Sugeno bulanık çıkarım yöntemi de Mamdani bulanık mantık yaklaşımı gibidir. Her 
iki yöntemde de girişler ve bulanıklaştırma işlemleri aynıdır. Ancak söz konusu iki 
bulanık çıkarım sistemi arasındaki ana fark, Sugeno bulanık mantık yaklaşımında 
üyelik fonksiyonlarının çıkışı sabit veya doğrusaldır (Mathworks.com, 2006).

Sayısal sonuç çıkarma ve matematiksel analizlerde ki etkinliği, optimizasyon ve 
uyarlama işlemlerindeki başarısı Sugeno bulanık mantık yaklaşımının avantajları 
olarak sıralanabilir (Mathworks.com, 2006).

2.3.2. Yapay Sinir Ağları (ANN-Artificial Neural Networks)

Yapay sinir ağları insan beyninin problem çözme şeklini ve matematiksel işleyişini 
makinelere kazandırılması için geliştirilmişlerdir. Yapay sinir ağlarında öğrenme, 
ilişkilendirme, genelleme ve sınıflandırma gibi işlemler, beynin paralel ve yüksek 
yoğunluklu ara bağlantılı yapısını modellenmesi sonucunda gerçekleştirilmektedir. 
Öğrenme yolu ile kazanılan bilgi, snaptik ağırlıklar olarak bilinen sinirler arası 
bağlantılarda saklanır. Problemlerin en uygun çözümünü bulmak maksadıyla bahse 
konu ağırlıkların ve serbest parametrelerin belirlenmesi işlemi sonucunda öğrenme 
gerçekleşmektedir (Kaur vd., 2006: 7).
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Şekil 1. Yapay sinir ağları yapısal mimarisi grafiği

Yapay sinir ağları içeren sistemler günümüzde, savunma, bankacılık, tıp, ulaşım, 
iletişim, sanayi ve uzay-havacılık gibi birçok faaliyet alanında yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Mathworks.com, 2006).

Şili’deki özel sağlık sigortaları için yapılan çalışmada Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı 
tabanlı sınıflayıcı kullanılmış ve bu yöntem ile suistimaller yaklaşık 6 ay önceden 
tespit edilebilmiştir (Ortega vd., 2006: 10).

2.3.3. Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS-Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference System)

ANFIS yapısı, Sugeno tipi bulanık sistemlerin, sinirsel öğrenme kabiliyetine sahip bir 
ağ yapısıdır. Bu ağ, her biri belli bir fonksiyonu gerçekleştirmek üzere, katmanlar 
halinde yerleştirilmiş düğümlerin birleşiminden oluşmuştur (Tsoukalas ve Uhrig, 
1996: 12).

Şekil 2. 4 girişli 1 çıkışlı ANFIS modeli (U. Bulanık Çıkarım Sistemi 
Tabanlı ATM, 2009)
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ANFIS parametreleri, üyelik fonksiyonu parametreleri (premise) ve çıkış fonksiyonu 
parametrelerinden(consequent) oluşmaktadır. Yapay sinir ağları ve öğrenme 
kavramlarının bu mimari içinde kullanılmasının amacı, ANFIS parametrelerinin 
belirlenmesidir (Jang, 1993: 5).

ANFIS, ele alınan problem için oluşturulan yapıya göre olası tüm kuralları atayabilmekte 
veya kuralların veriler yardımıyla uzman tarafından atanmasına olanak vermektedir. 
ANFIS’in kural oluşturabilmesi veya kural oluşturulmasına olanak sağlaması uzman 
görüşlerinden faydalanması anlamına gelmektedir (Jang, 1993: 5).

3. SUİSTİMAL TESPİT MODELİ

Performansa dayalı ek ödeme sistemi bütün sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. 
Ancak bu çalışmada örnek olarak üroloji bölümü seçilmiştir. Üroloji uzmanı hekim 
tarafından belirlenen bazı girişimsel işlemler için örnek model oluşturulmuştur.

Suistimal tespit yöntemlerinden birçoğu, verileri “suistimal” veya “normal” şeklinde 
iki sınıf olarak etiketlerler. Fakat bu tür sınıflandırmalar veride gürültü sorununu da 
beraberinde getirmektedir. İstatistiksel skor değerleri kullanarak ayırım yapan bu 
yöntemler, skorun yüksek olmasına göre karar vermektedir. Ancak skor değerleri 
arasında fazla fark olmayan durumlar için yanlış sonuçlar üretebilmektedirler. Buna 
çözüm olarak en yüksek skorlu ve ikinci en yüksek skorlu kayıt arasındaki farka 
bakarak bir güven seviyesi oluşturulur. Bu güven değerinden az olan kayıtlar için 
tekrar uzmana başvurulması gerekir. Bu tespit modelinde söz konusu problemi 
ortadan kaldırmak amacıyla 3 sınıflı bir yapı (suistimal-şüpheli-normal) ortaya 
konulmuştur.

Ortaya konulan suistimal tespit modeli hibrit bir yapı içeren iki alt modülden 
oluşmaktadır: Bulanık Etiketleme Modülü (BEM) ve Akıllı Tespit Modülü (ATM)

Şekil 3. Suistimal tespit modeli
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3.1. Bulanık Etiketleme Modülü (BEM)

Performansa dayalı ek ödeme sistemi içerisinde mevcut suistimal tespit işlemleri, bir 
bilgi sistemi aracılığı ile yapılmadığı için daha önceki suistimallere ait bir veri tabanı 
bulunmamaktadır. Mevcut veritabanlarında “Suistimal”, “Şüpheli” ve “Normal” 
şeklinde etiketli veri bulunmadığından öncelikle eldeki örnek verilerin doğru şekilde 
etiketlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda oluşturulan model içerisinde bulanık 
çıkarım tabanlı bir alt modül gerçeklenmiş ve örnek veriler etiketlenmiştir. Kullanılan 
girişimsel işlem detay verileri bir günlük zaman birimleri şeklinde kümelenmiştir.

BEM’de Mamdani tipi bulanık çıkarım yöntemi kullanılmış, bulanık çıkarım girişleri 
olarak işlemler, kesi türü, puan durumu ve zaman farkı, çıkış olarak ise suistimal 
eğilimi alınmıştır.

Şekil 4. BEM yapısal modeli

“İşlemler” girişi için beş işlem seçilmiş, her bir işlem yamuk üyelik fonksiyonu 
(membership function) ile ifade edilmiştir. “Kesi türü” girişi içerisinde iki adet üyelik 
fonksiyonu aynı kesi-farklı kesi olarak tanımlanmış ve yamuk üyelik fonksiyonu 
kullanılmıştır. “Zaman farkı” girişi için veri önişleme aşamasında hesaplanan en son 
yapılan aynı işlemden zaman farkı dakika cinsinden alınmış ve normalize edilerek 
kullanılmıştır. Bu giriş için üçgen tipinde dört adet üyelik fonksiyonu tanımlanmıştır. 
“Puan durumu” girişi için yamuk tipinde iki adet üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. 
Bulanık çıkarım sistemi çıkışı olarak “Suistimal Eğilimi” üçgen tipinde üç adet üyelik 
fonksiyonu (Suistimal, Şüpheli ve Normal) ile ifade edilmiştir.
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Şekil 5. BEM parametreleri yüzey grafiği

Alan uzmanı hekim görüşleri doğrultusunda 4 giriş (işlemler, kesi türü, puan durumu 
ve zaman farkı) ve 1 çıkış (suistimal eğilimi) ile tanımlanan modül için tespit işlemini 
en iyi ifade eden 10 adet kural yazılmıştır. Oluşturulan modüle 390 adet örnek 
veri verilerek suistimal-şüpheli-normal şeklinde etiketlenmiş veriler elde edilmiştir. 
Aynı seansta yapılan girişimsel işlemlerin doğru performans puanı alıp almadığı ve 
mükerrer girişten kaynaklanan suistimal olup olmadığı tespit edilebilmiştir.

BEM içerisinde üretilen etiketli veriler alan uzmanı hekim tarafından kontrol edilerek 
modülün doğruluğu test edilmiştir. 

3.2. Akıllı Tespit Modülü (ATM)

Akıllı Tespit modülü içerisinde BEM tarafından oluşturulmuş etiketli veriler 
kullanılmıştır. Bu modül, uzman tarafından eğitilmeye ihtiyaç duymamakta ve veriler 
üzerinden öğrenme gerçekleştirebilmektedir.  Yapay Sinir Ağı ve Uyarlanabilir Bulanık 
Çıkarım Sistemi kullanan iki farklı yöntem kullanılarak çıkan sonuçların doğruluğu 
karşılaştırılmıştır.

3.2.1. Yapay Sinir Ağı Tabanlı ATM

Yapay Sinir Ağı tabanlı ATM için çok katmanlı ileri beslemeli geri yayılımlı (multilayer 
feed forward back propagation) bir ağ tasarlanmıştır. Ağ içeririnde 4 adet giriş ve 1 
adet çıkış tanımlanmıştır.
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Şekil 6. Yapay sinir ağı tabanlı ATM yapısal modeli

Yapay sinir ağının gizli katmanında 6 adet sinir (nöron) kullanılmıştır. Gizli ve Çıkış 
katmanlarında transfer fonksiyonları olarak tanjant sigmoid fonksiyonu, öğrenme 
algoritması olarak standart geri yayılım algoritmasından 30 kat hızlı olduğu 
değerlendirilen Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır. Eğitim işlemi 
neticesinde 39 adım (iterasyon) sonucunda 0.001 hata oranı (ortalama karesel 
hata) elde edilmiştir. Sistemin doğruluğu eğitim verisinden farklı 2500 adet veri 
kullanılarak test edilmiştir.

3.2.2. Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi Tabanlı ATM

ANFIS tabanlı ATM için BEM tarafından oluşturulan veriler sisteme verilmiş ve 4 
girişli ve 1 çıkışlı bir alt model oluşturulmuştur(Şekil 2). Girişler için gauss tipinde 
sırasıyla 5-2-2-3 adet üyelik fonksiyonları tanımlanmıştır.

Şekil 7. Uyarlanabilir bulanık çıkarım sistemi tabanlı ATM parametreleri 
yüzey grafiği

Kurallar ANFIS tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur. Modelin 390 adet veri ile 
eğitimi gerçekleştirilmiş ve 39 adım (iterasyon) sonucunda % 3.9 ortalama karasel 
hata oranı ile öğrenme gerçekleştirilmiştir. Öğrenme metodu olarak geri yayılım 
ve en küçük kareler yöntemlerini beraber kullanan melez (hibrit) algoritma tercih 
edilmiştir.
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Şekil 8. Uyarlanabilir bulanık çıkarım sistemi tabanlı ATM test sonuçları

Şekil 9. Yapay sinir ağı tabanlı ATM test sonuçları

4. SONUÇ

Sağlık verisinin doğası gereği normal ve suistimal örüntüler dinamiktir, zamanla 
değişiklik gösterirler. Tespit sistemi tarafından tanınan suistimal örüntüsü, zaman 
içerisinde suistimal yapan kişiler tarafından da fark edilmekte ve yeni yöntemler 
geliştirerek sistemin açıkları bulunabilmektedir. İdeal bir suistimal tespit sistemi kendi 
kendine öğrenebilmeli, gelişen ve suistimal – normal örüntülerin değişimine uyum 
sağlayabilmelidir. Yapay Sinir Ağı ve Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) 
tabanlı sistemler bunu gerçekleştirebilmektedir. Fakat Akıllı Tespit Modülünde 
kullanılan eğitim verileri, belirli periyotlarla güncellenmeli ve model parametreleri 
online olarak yeniden eğitilmelidir.

Hastane bilgi sistemlerindeki verilerin etiketlenmesi ile elde edilen bilgi tabanı Bulanık 
Etiketleme Modülüne (BEM)’e ihtiyaç duymadan sadece Akıllı Tespit Modülünü 
kullanarak tespit işlemini gerçekleştirebilecektir.

Yapay Sinir Ağı ve Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) tabanlı Akıllı Tespit 
Modüllerin performanslarının karşılaştırılması neticesinde, Yapay Sinir Ağı yönteminin 
daha hızlı ve yüksek doğruluğa sahip sonuçlar ürettiği görülmüştür. Buna karşın 
Uyarlanabilir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) yönteminin doğruluk oranının daha 
düşük olduğu ve eğitim işleminin daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir.

Ortaya konan model, klasik suistimal tespit süreçlerine göre kat kat hızlı olmakla 
birlikte yüksek hacimli verilerin işlenmesinde oldukça başarılıdır. Bu çalışma sayesinde 
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yalnızca uzmanların yaptığı, durum tabanlı ve kısmı başarı sağlanan sorgulamalar 
ile sınırlı kalınmamaktadır. Bununla birlikte hiç akla gelmeyebilecek suistimallerin 
de tespitine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında daha detaylı ve çok 
sayıda veriler kullanılarak suistimal tespitinin geliştirilmesi çalışmaları ise gerekli 
yasal izinler çerçevesinde devam etmektedir.
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SAĞLIKTA PERFORMANSA DAYALI ÖDEMELERİN HASTANE 
HARCAMALARI VE DÖNER SERMAYE FİNANSMANINA ETKİLERİ 

ÜZERİNE BURSA DEVLET HASTANESİNDE YAPILAN BİR 
ÇALIŞMA

Ayşe Hayit63, Selahattin Erkan64, Mete Ekşioğlu65

Özet

Sağlık sektöründe kaynakların kullanımı ve elde edilen sonuçlar, sağlık harcamalarının 
artışı ile birlikte daha sık sorgulanmaya başlanmıştır. Sınırlı kaynaklar ile sağlıklı bir 
toplum yaratma baskısı, birçok ülkede sağlık sisteminde performansı denetlemeye 
ve geliştirmeye yönelik girişimlerin artmasına sebep olmuştur. Hastanelerde maliyet 
ve performans analizinin yapılmasının temel amacı maliyetlerin azaltılması, etkililik, 
verimlilik, performans artışlarının sağlanması ve kaliteli sağlık hizmet sunumunu 
gerçekleştirmek olarak görülebilir. Hastane yöneticileri, karar verme ve kontrol 
işlevlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için hastane ile ilgili finansal bilgi 
kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yöneticiler belirli alanlara ne kadar büyüklükte mali 
kaynak ayıracakları konusunda kararlarını maliyet analizleri sonucu verebilirler.

Çalışmada Bursa Devlet Hastanesi istatistik, bilgi işlem ve gelir tahakkuk ve muhasebe 
verileri tablolarda birleştirilerek yıllara göre oran hesaplamaları yapılmıştır.

Döner sermayeden sağlıkta performansa dayalı yapılan ek ödemelerin; Sağlık 
Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi Döner Sermaye Bütçesindeki harcamalara; 
döner sermaye gelirleri ve giderleri incelendiğinde yıllar itibariyle gelirlere göre 
harcamalarda değişiklik olmadığı, Döner Sermaye Bütçesi harcamaları’nın finans 
kaynaklarından alınan paylarda ciddi farklar olduğu ve Hastane hizmetlerini de 
sayısal olarak arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hastane Harcamaları, Ek Ödeme, Döner Sermaye, 
Finansman

Abstract

The use of resources in healthcare sector and the status of the healthcare sector 
has been questioned frequently as the healthcare expenditures increased. The 
pressure of limited resources along with the desire to offer quality healthcare in 
many countries resulted in an increase in inspections and development initiatives 
for the performance in healthcare. The main purpose of the cost and performance 
analysis in hospitals can be seen as a process to increase the performance in 

63 Bursa Devlet Hastanesi, ayse1620@hotmail.com
64 Bursa Devlet Hastanesi, selahattinerkan @hotmail.com
65 Bursa Devlet Hastanesi, meteeksioglu@hotmail.com
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healthcare, cost reduction, increase the effectiveness of provided care and provide 
quality healthcare to the patients. The hospital administrators need to access to 
the hospital financial records to efficiently make important decisions, or use it to 
force necessary control mechanisms in hospital administration.  Administrators can 
decide how much resource to allocate to which area only after a through cost 
analysis.

In this study, statistical, revenue accrual and accounting data of the Bursa 
State Hospital were used to construct and compare tables to make proportional 
calculations. When the effect of performance based payments, from the floating 
assets on the floating asset spendings of the Bursa State Hospital were analyzed 
by income and spending data, no changes were found in spendings according to 
yearly revenues. Significant differences were found in circulating capital spendings 
from the overall budget resources and a numeric increase in a hospital activities 
was noted.

Key Words: Hospital Spendings, Supplementary Pay, Floating Assets, Finances

1. GİRİŞ

Tüm ülkelerin nihai amacı olan “kalkınma” artık yeni bir yaklaşımla tanımlanmaktadır. 
Şöyle ki, daha önceleri fert başına düşen milli gelir ve dağılımı, sanayileşme ve istihdam 
düzeyi, beslenme, alt yapı, temel mal ve hizmetlerdeki tüketim düzeyi, eğitim ve 
sağlık göstergeleri gibi birçok sosyo-ekonomik ve kültürel göstergelerle açıklanmaya 
çalışılan, artık sadece eğitim ve sağlık göstergeleri ile açıklanmaktadır. Diğer bir 
deyişle, “kalkınma” ülkelerin eğitim ve sağlık düzeyiyle özdeşleşmiş bulunmaktadır. 
Yani eğitim ve sağlık sorunlarını çözebilmiş ülkelerin artık “kalkınmış” ülke oldukları 
kabul edilmektedir. Bu durum, sağlık sektörünün toplum yaşamındaki sosyo-
ekonomik önemini başka hiçbir kanıta gerek duymaksızın açıklamaya yetmektedir. 
Gerçekten, tüm politikaların odağı olan “insan”ı mümkün olduğu sürece uzun ve de 
sağlıklı yaşatabilmekten daha önemli bir şeyin olduğunu iddia etmekte kolay değildir. 
Dolayısıyla toplumunun sağlık sorunlarını en iyi şekilde çözebilmenin, izlenecek 
öncelikli politikalardan biri olması bilincinde olan tüm toplumlar, toplumun ihtiyacını 
karşılamak üzere yeterli sağlık arzı yaratmak ve bunu en iyi şekilde (herkese ve 
eşit şekilde) sunabilmek için çeşitli önlemler almışlar ve uygulamaya sokmuşlardır 
(Tokat, 1993).

Türkiye’deki sağlık harcamaları, gelişmiş ülkelerin sağlık harcamalarından düşük 
olmakla birlikte, sağlığa ayrılan sınırlı kaynakların verimli kullanımı gelişmiş ülkelerdeki 
kadar önemlidir. Hastane harcamalarının toplam sağlık harcamaları içinde önemli 
bir yer tutması hastane hizmetlerine yapılan gereksiz harcamaların önlenmesinin 
önemini ortaya koymaktadır (Kaya vd., 2002).

Dünya genelinde artık hükümetlerin sağlık hizmetleri sunumunda özellikle de 
hastane hizmetleri sunumundaki rolleri yeniden değerlendirilmektedir. Kamu sağlık 
sektöründe verimsizlik, kullanıcı memnuniyetsizliği, kalifiye personel yetersizliği, 
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yoksul insanların sağlık hizmetlerine erişim problemleri, bazen yolsuzluk ve görev 
ihmalleri, gibi ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kamu hastaneciliğinde yaşanan bu 
sorunlar hastanelerde iyi performansın ödüllendirilmemesi ve hastane davranış 
modellerinin yeterince özendirilmemesi başta olmak üzere yönetsel yetersizliklerden 
kaynaklanmaktadır (Gider ve Top, 2007).

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimli hizmet sunumunun teşvik 
edilmesinin sağlanması amacıyla, uygulamaya konan Sağlıkta Performans Yönetimi, 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın amaçlarını oluşturan unsurlardır. Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın amaçları “sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun 
bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasının temin 
edilmesi” olarak ifade edilmiştir (SDP, 2003). Yine Sağlıkta Dönüşüm Programının, 
ana bileşenlerinden biri sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyondur.

Verimlilik, kaynakları en uygun şekilde kullanarak en az maliyetle yeterli ve doğru 
hizmet üretmektir. Verimlilik sağlık sisteminin performansının artırılmasının ön 
şartlarından biridir. Sağlık hizmetlerine erişim, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda 
“hakkaniyet” olarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimin hakkaniyet ölçüsünde 
gerçekleştirilmesi hizmet alanların gücü oranında sisteme katkı sağlamasını da 
gerektirir. Böylece hem ülkedeki her insanın ihtiyacı ölçüsünde sağlık hizmetinden 
yararlanması, hem de sürdürülebilirlik sağlanmış olur. Herkesin erişebildiği, verimli 
olarak sunulması beklenen hizmet, sonuçta çağın koşullarına ve bilimsel gerçeklere 
uygun kaliteli bir sağlık hizmetidir (Aydın ve Demir, 2006).

2. HASTANE HARCAMALARI VE FİNANSMANI PERFORMANSA DAYALI EK 
ÖDEME

2.1. Hastane Harcamaları ve Finansmanı

2.9.1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner 
Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince. Hastanelerin ürettikleri hizmetlerden 
elde edecekleri gelirler ve elde edilen yapacakları harcamalar belirlenmiştir. Döner 
sermaye, kurumların karları ile bağışlardan ve Devlet yardımlarından teşekkül eder. 
Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir hedefin elde edilmesi için genel ve 
katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak koşuluyla bir kuruluşa ya da bir 
kuruluşa bağlı işletmelere verilmesi döner sermaye işletmelerinin özünü meydana 
getirir. Döner sermayenin tahsis edildiği kuruluş genellikle ayrı ayrı gelir kaynaklarına 
sahip olduğundan, zaman içerisinde, giderlerini yıllık devlet bütçesinden değil, kendi 
gelirlerinden karşılayacak ve tahsis edilen döner sermayeyi muhafaza edecektir. 
Bu ise döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu kurumun ekonomik anlamda 
devlete yük olmamasını sağlar ki, döner sermaye işletmelerinin temel kuruluş amacı 
bu olmaktadır (Çetin ve Sağlam, 2007).

Türkiye’deki sağlık sistemi daha önceki konularda bahsedilen sağlık sistemi 
sınıflandırmalarının hiç birine pür olarak dahil olmamaktadır. Dolayısıyla karma bir 
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yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Bir taraftan belirli bir kesim için zorunlu sigorta 
modeli uygulanırken diğer taraftan kamu yardımı modeli uygulanmaktadır. Türkiye’de 
vatandaşlar sağlık hizmetlerini kamu kuruluşlarından alabildikleri gibi serbest piyasa 
sistemi içerisinde kar güdüsüyle faaliyet gösteren özel sağlık kurumlarından da 
temin edebilirler. Dolayısıyla sağlık hizmetleri sisteminin gerek hizmet arzı gerekse 
hizmet talebi açısından çeşitlilik gösterdiği söylenebilir.

Sağlık hizmetlerinin arzı özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren değişik 
kuruluşlar tarafından yapılırken, hizmet talebi de sağlık sigortası kapsamında 
olanlar ve olmayanlar ayrımı üzerinden yapılmaktadır. Sağlık sigortası kapsamında 
hizmet talebinde bulunanlar değişik rejimlere tabi tutulmaktadır. Türkiye’de sağlık 
hizmetlerinin finansmanı merkezi idarenin genel bütçe gelirleri ile sağladığı finansman 
yani vergi gelirleri, zorunlu sigorta primleri ve kişilerin talep ettikleri hizmetin karşılığı 
olarak doğrudan cepten ödemelerden oluşmaktadır. Sağlık güvencesi kapsamında 
olan nüfusun bir kısmı SSK, Bağ-kur ve özel sigorta örneğinde olduğu gibi çalışan 
ve işverenler tarafından ödenen primler karşılığı hizmetten yararlanırken, diğer 
kısmının sağlık harcamaları emekliler ve aktif devlet memurları örneğinde olduğu gibi 
devletçe karşılanmaktadır. Sağlık güvencesi kapsamında olmayanlar ise doğrudan 
cepten ödeme yaparken, ödeme gücü olmayanların sağlık harcamaları ise çeşitli 
fon gelirlerinden yine devletçe karşılanmaktadır. Bu fonlara bağlı olan sigortalılar 
tükettikleri sağlık hizmetlerinin belli bir kısmını (ilaç, gözlük, dişçilik hizmetleri gibi 
%20) tüketici katkısı olarak ödemek zorundadırlar. Bu durum Türk sağlık finansman 
sistemini karmaşık hale getirmektedir (Yurdadoğ, 2007).

Ülkemizde sağlık harcamalarının finansmanı başlıca Emekli Sandığı, Bağ Kur, SSK, 
Yeşil Kart Fonu (Bakanlık bütçesinden), bakanlıklar bütçelerinden ve cepten ödeme 
şeklinde karşılanmaktadır.

2.2. Performansa Dayalı Ek Ödeme

Sağlık sektöründe kaynakların kullanımı ve elde edilen sonuçlar, sağlık harcamalarının 
artışı ile birlikte daha sık sorgulanmaya başlanmıştır. Sınırlı kaynaklar ile sağlıklı bir 
toplum yaratma baskısı, birçok ülkede sağlık sisteminde performansı denetlemeye 
ve geliştirmeye yönelik girişimlerin artmasına sebep olmuştur (Tatar, 2007: 181). 
Sağlık alanındaki örgütlerin performanslarının değerlendirilmesinin bir nedeni de 
sunulan sağlık hizmetinin belirlenen amaçlara ulaşmadaki başarısının derecesinin 
objektif olarak ölçülmesidir (Esatoğlu, 2007: 358).

Bilindiği gibi; 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49. maddesinin (k) 
fıkrasına dayalı olarak ve 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında görevli Personele Döner 
Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge ile Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci 
ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında görevli Personele Döner Sermayeden Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Yönergeler yürürlüğe girmiştir.

Bu yönergeye göre; performansa dayalı ek ödeme, Sağlık Bakanlığına bağlı 
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tüm sağlık tesislerinde uygulanmakta olan, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum 
şartları ve kriterleri 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, kalite ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin 
sağlanması amacıyla, görevli personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak 
ek ödemenin oran, usul ve esaslarının belirlendiği bir sistemdir (Aydın ve Demir, 
2006).

3. AMAÇ

Hastanelerde maliyet ve performans analizinin yapılmasının temel amacı maliyetlerin 
azaltılması, etkililik, verimlilik, performans artışlarının sağlanması ve kaliteli sağlık 
hizmet sunumunu gerçekleştirmek olarak görülebilir. Hastane yöneticileri, karar 
verme ve kontrol işlevlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için hastane ile 
ilgili finansal bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yöneticiler belirli alanlara ne kadar 
büyüklükte mali kaynak ayıracakları konusunda kararlarını maliyet analizleri sonucu 
verebilirler (Çilingiroğlu, 1996).

Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinde döner sermayeden yapılan performansa 
dayalı ek ödemelerinin, döner sermaye bütçesinden yapılan harcamalara ve finans 
kaynaklarına etkilerini ortaya koymaktır.

Sağlıkta performansa dayalı ödemelerin; hastane harcama ve finansman kaynaklarına 
etkilerini, Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesinin 2002–2007 yılı istatistikî ve 
mali verileri kullanılarak hastane gelirleri-hastane gideri, yatan hasta sayısı poliklinik 
hizmetleri, ameliyat sayıları, personele yapılan ek ödeme tutarı, tam zamanlı çalışan 
uzman hekim sayısı, hizmet üretim harcamaları ve hastane finansmanının kurumlara 
dağılımının yıllara göre değişim oranlarını grafiksel ve tablolarla kıyaslama yaparak 
değerlendirmektir.

4. BULGULAR

Yıllar itibariyle toplam gelir ve toplam harcamalara bakıldığında toplam gelir içinde 
toplam harcamalarda anlamlı bir değişiklik olmadığı Tablo 1 de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2002–2007 döner sermaye gelir -gider oranı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GELİR 27.647.118 40.988.004 53.036.985 56.524.803 57.120.734 58.881.872
GİDER 24.278.649 26.716.165 44.090.310 49.560.395 54.088.378 48.991.392
G İ D E R - 
GELİR  %

88% 65% 83% 88% 95% 83%
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2002 yılı baz alınarak yapılan hesaplamalarda performansa dayalı ek ödemenin 
başladığı 2004 yılı ve devamında yatan hasta sayısı % 130,153,183, 210, ameliyat 
sayısı % 178, 218, 185, 196 poliklinik sayısı %124, 159,204,189 yatılan gün sayısı 
% 118, 140, 147, 147 artmış yatan hasta ortalama kalış gün sayısı ise 2002 yılında 
6,9 iken 2007 yılında 4,8 e düşmüştür. Bu hesaplamalar Tablo 2 de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2002–2007 yılları hizmet sayıları ve %değişimi

HİZMET YILI 2002 2003 2004 2005 2006 2007
YATAN HASTA SAYISI 25725 26600 33364 39368 47114 53935
%DEĞİŞİM 100% 103% 130% 153% 183% 210%
AMELİYAT SAYISI 10577 10921 18834 23037 19523 20733
%DEĞİŞİM 100% 103% 178% 218% 185% 196%
POLİKLİNİK SAYISI 550805 503063 680305 874347 1126387 1042749
%DEĞİŞİM 100% 91% 124% 159% 204% 189%
YATILAN GÜN SAYISI 177163 186435 208593 247793 260844 261193
%DEĞİŞİM 100% 105% 118% 140% 147% 147%
Y.H.ORT. KALIŞ (GÜN) 6,9 7,0 6,3 6,3 5,5 4,8
YATAK İŞGAL ORANI % 85,9 82,1 94,2 93,4 79,1 80,3

2002–2007 yılı harcama kalemlerinin toplam gider içindeki payları ilaç alımları, tıbbı 
malzeme elektrik su, kira giderlerinde düşmüş makine teçhizat ve tıbbi cihaz onarım 
ve ek ödeme giderlerinde artış olmuştur. Diğer harcama kalemlerinde anlamlı bir 
değişiklik olmamıştır (Tablo 3 ve Tablo 4).

Tablo 3. 2002–2007 yılı döner sermaye gider dağılımı

Giderler 2002 2003 2004 2005 2006 2007

İlaç giderleri 3.542.217 3.096.279 3.565.765 4.427.364 4.467.507 3.979.491

Tıbbi Malzeme 
Alımı

6.304.303 5.860.449 6.611.794 6.625.002 7.457.759 4.713.737

Müşavir Firma 
ve Bilirkişi 

86.068 1.360.723 1.290.554 1.211.549 1.189.225 1.912.266

Ulaştırma 
Haberleşme 

92.128 112.838 189.812 209.374 115.743 133.980

Elektrik Su 596.486 668.159 567.580 667.899 760.971 817.113

Temizlik 
Hizmet Alımı

1.878.794 2.645.413 3.595.802 4.521.718 3.453.708 3.782.535

Yemek Hizmet 
Alımı

1.458.931 2.030.499 2.915.227 2.986.405 3.842.753 2.827.500

Mak. Teç. ve 
Tıbbi Cihaz 
Onarım

212.684 257.341 247.871 261.640 249.685 675.332

Kira 821.212 1.696 357.302 794.389 866.930 923.697

Diğer Hizmet 
Giderleri

10.232 34.272 51.082 3.474.316 3.228.758 3.308.781

Ek Ödeme 3.652.844 3.969.653 12.151.385 12.456.896 13.555.432 14.364.912
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Toplam 18.655.899 20.037.322 31.544.174 37.636.552 39.188.471 37.439.344

Diğer Giderler 5.622.750 6.678.843 12.546.136 11.923.843 14.899.907 11.552.048

Toplam 
Giderler

24.278.649 26.716.165 44.090.310 49.560.395 54.088.378 48.991.392

Tablo 4. 2002-2007 yılı döner sermaye gider dağılımı %değişimi

Giderler 2002 2003 2004 2005 2006 2007
İlaç giderleri 14,59% 11,59% 8,09% 8,93% 8,26% 8,12%
Tıbbi Malzeme 
Alımı

25,97% 21,94% 15,00% 13,37% 13,79% 9,62%

Müşavir Firma ve 
Bilirkişi 

0,35% 5,09% 2,93% 2,44% 2,20% 3,90%

Ulaştırma 
Haberleşme 

0,38% 0,42% 0,43% 0,42% 0,21% 0,27%

Elektrik Su 2,46% 2,50% 1,29% 1,35% 1,41% 1,67%
Temizlik Hizmet 
Alımı

7,74% 9,90% 8,16% 9,12% 6,39% 7,72%

Yemek Hizmet 
Alımı

6,01% 7,60% 6,61% 6,03% 7,10% 5,77%

Mak. Teç. ve Tıbbi 
Cihaz Onarım

0,88% 0,96% 0,56% 0,53% 0,46% 1,38%

Kira 3,38% 0,01% 0,81% 1,60% 1,60% 1,89%
Diğer Hizmet 
Giderleri

0,04% 0,01% 0,81% 1,60% 1,60% 1,89%

Ek Ödeme 15,05% 14,86% 27,56% 25,13% 25,06% 29,32%
Toplam 76,84% 75,00% 71,54% 75,94% 72,45% 76,42%
Diğer Giderler 23,16% 25,00% 28,46% 24,06% 27,55% 23,58%
Toplam Giderler 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NOT: Diğer giderler; yatırımlar (demirbaşlar, tesis makine ve cihazlar, haklar) hizmet 
üretim giderleri ( temizlik malzemesi, kırtasiye, yakacak, amortisman, akaryakıt 
tekstil malzemeleri v.b) ve genel yönetim giderleri (memur aylık, ücret ve tazminat, 
tedavi yardımı, görev yolluklar, vergi-resim-harç v.b) oluşmaktadır.

Döner sermaye gelirlerine baktığımızda harcamaların finansmanı SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı, Resmi Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Bankalar, Yeşil Kart, 
Belediyeler ve Diğer (Diğer gelirlerin içinde 2022 Sayılı kanuna göre hizmet 
alanlar, yabancı uyruklular, sosyal güvenceye sahip olmayanlar, faaliyet dışı gelirler, 
şartname gelirleri, teminat gelirleri, banka mevduat faiz gelirleri, çeşitli gelirler v.b.) 
kurumlardan sağlanmıştır. Yıllar itibariyle kurumlardan sağlanan paylar değişiklik 
göstermiştir.2002 yılında toplam gelir içinde SSK’nın payı %01 iken 2007 yılında 
%38,63 çıkmıştır. Bağ Kur % 38,84 ten %15,45 emekli sandığı %14,06 dan%6,11’e 
resmi kurumlar %10.90 dan%5,10,Yeşil Kart %21,04 ten %9.48 e diğerlerin içinde 
hesaplanan gelirler ise %17,41 den%7,14 e düşmüştür (Tablo 5).
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Tablo 5. 2002–2007 yılı döner sermaye bütçe gelirleri %payları

GELİRLER 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SSK 0,01% 0,01% 16,63% 36,46% 43,13% 38,63%
Bağ Kur 34,84% 39,01% 30,47% 23,56% 21,67% 15,45%
SGK Ayaktan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,44%
Emekli 
Sandığı

14,06% 13,22% 11,06% 8,74% 8,36% 6,11%

Resmi 
Kurum

10,90% 13,21% 13,05% 6,28% 4,94% 5,10%

Katma Bütçe 0,83% 0,99% 0,61% 0,44% 0,31% 0,29%
Bankalar 0,25% 0,24% 0,18% 0,26% 0,24% 0,18%
Yeşil kart 21,04% 18,05% 12,76% 11,63% 10,75% 9,48%
Belediyeler 0,65% 0,64% 0,58% 0,40% 0,25% 0,19%
TOPLAM 82,59% 85,38% 85,36% 87,78% 89,63% 92,86%
Diğer 17,41% 14,62% 14,64% 12,22% 10,37% 7,14%
GENEL 
TOPLAM

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NOT: Diğer gelirlerin içinde 2022 Sayılı kanuna göre hizmet alanlar, yabancı 
uyruklular, sosyal güvenceye sahip olmayanlar, faaliyet dışı gelirler (şartname 
gelirleri, teminat gelirleri, banka mevduat faiz gelirleri, çeşitli gelirler vb.).

Tam zamanlı çalışan uzman hekim sayısı 2002 yılında 33 iken Sağlıkta Döner Sermaye 
Bütçesinden Performansa Dayalı Ek Ödemenin başladığı 2004 yılında tam zamanlı 
çalışan uzman hekim 55’ e, 2007 yılında ise 95’e çıkmıştır (Şekil 1).

Grafik 1. 2002–2007 yıllarında tam zamanlı çalışan uzman hekim 
sayısındaki değişim
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5. SONUÇ

Hastane harcamaları yıllar içinde artış eğilimi göstermekle beraber, bu artışın 
kompozisyonu maliyet etkin değildir. Tablo 1 incelendiğinde toplam hastane 
gelirleri içinde hastane harcamalarında anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Hastanenin 
gelir-gider dengeleri verimli işletmecilik anlayışıyla hassasiyetle takip edilir hâle 
gelmiştir.

Performansa dayalı ek ödeme başladığı yılla öncesi değerlendiğinde hastane hizmet 
sunumunda rakamsal olarak önemli değişiklik olmuştur. Performans uygulamasından 
önce 2002 yılı baz alındığında 2003 yılında yatan hasta sayısında bir önceki yıla 
göre % 3 civarında bir artış olurken, 2004 yılında %30 gibi önemli bir oranda artış 
meydana gelmiştir. 2005 yılında ise bu oran %53 çıkmış, 2006 yılında %83 ve 2007 
yılında ise %110 gibi çok önemli bir oranda artmıştır. Hastane yatak kapasitesinde 
önemli bir değişiklik olmamasına rağmen hastanenin mevcut kapasitelerini daha 
verimli ve etkin kullanmalarını sağlamıştır.

Ameliyatlar 2002 yılına göre 2007 yılında %96 artmıştır Ameliyathaneler daha 
verimli ve etkin kullanılmaya başlanmıştır. Ameliyat için bekleme süreleri kısalmıştır. 
Hastanenin performans göstergelerinden en önemlisi poliklinik sayısıdır. 2002 yılına 
göre 2007 yılında poliklinik sayısı %89 artmıştır.

Sağlık hizmeti almak için hastaneye gelen hastaların tedavi, bakım süresince 
hastanede kalma süresi de bir başka performans göstergesidir. Hastanenin 
performansı bu kritere göre değerlendirildiğinde ortalama hastanede kalış süresinin 
düşük çıkması beklenir. 2002 yılında yatan hasta ortalama kalış gün sayısı 6,9 iken 
2007 yılında 4,8 düşmüş yatılan gün sayısı %47 çıkmış ve yatak işgal oranında 
anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

Hastanenin gelir miktarı ile bağlantısı olmakla birlikte kaynakların azami ölçüde 
tasarruf edilmesi ve bu gelirin verimli kullanılması ile de çok yakından ilgilidir. Hastane 
harcamalarının, hastane hizmet üretim faaliyetlerine göre değerlendirdiğimiz de 
hangi harcama kalemine ne kadar harcama yapılmış olduğunun planlama açıdan 
önem arz eder. 2002–2007 yılı harcama kalemlerinin toplam gider içindeki payları 
ilaç alımları, tıbbı malzeme elektrik su, kira giderlerinde düşmüş makine teçhizat 
ve tıbbi cihaz onarım ve ek ödeme giderlerinde artış olmuştur. Diğer harcama 
kalemlerinde anlamlı bir değişiklik olmamıştır (Tablo 3 ve Tablo 4). Hastane 
harcamalarının büyük bir kısmını Döner Sermaye Bütçesinden Performansa Dayalı 
Ek Ödeme harcamalarına ayrılmaktadır. 2004–2005–2006 ve 2007 yıllarında 
performansa dayalı ek ödeme sistemiyle kamu kaynaklı, sağlık personeline maaşları 
dışında önemli bir katkı yapılmıştır. Toplam gerçekleşen rakamlara bakıldığında 2004 
öncesine göre bunun oldukça anlamlı olduğu görülmektedir. Tüm sisteme sonuçları 
itibariyle bir bütün olarak bakıldığında; sağlık personelinin maaşları dışında önemli 
bir kazanım elde ettikleri, bu kazanımın koşulsuz olmayıp sağlık hizmet sunumuna 
katkılarına göre verilmesi ile kamuda performansa dayalı bir ücretlendirme modelinin 
hayata geçirildiği, halkın ise sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin ve 
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eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ile artan başvuru talebine rağmen eskiye göre 
kıyaslanmayacak şekilde daha fazla sağlık hizmetini alabildikleri görülmüştür.

Döner sermaye gelirlerine baktığımızda harcamaların finansmanı SSK, Bağ Kur 
Emekli Sandığı, Resmi Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Bankalar, Yeşil Kart, 
Belediyeler ve Diğer (Diğer gelirlerin içinde 2022 Sayılı kanuna göre hizmet 
alanlar, yabancı uyruklular, sosyal güvenceye sahip olmayanlar, faaliyet dışı gelirler, 
şartname gelirleri, teminat gelirleri, banka mevduat faiz gelirleri, çeşitli gelirler v.b.) 
kurumlardan sağlanmıştır. Yıllar itibariyle kurumlardan sağlanan paylar değişiklik 
göstermiştir.2002 yılında toplam gelir içinde SSK’ nın payı %01 iken 2007 yılında 
%38,63 çıkmıştır. Bağ Kur % 38,84 den %15,45, emekli sandığı %14,06 dan 
%6,11’e, resmi kurumlar %10.90 dan %5,10, Yeşil Kart %21,04 den %9.48 e, 
diğerlerin içinde hesaplanan gelirler ise %17,41 den %7,14 e düşmüştür.

Bu uygulama ile yapılan hizmetlerin kayıt altına alınır olması, belirsizliklerin, kaçakların 
azalmış olması bir gerçektir. Bu da hastanelere yapılan ödemelere yansımıştır. Bu 
yüzdendir ki, hizmet fiyat tarifelerinde büyük oranda indirimler yapılmasına rağmen 
sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği sağlanabilmiştir. Sistem sayesinde hekimlerin 
hastanede tam zamanlı çalışma konusunda önceki dönemlere göre çok daha istekli 
hâle geldikleri görülmüştür.
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MESLEK YÜKSEK OKULU TEKSTİL BÖLÜMÜ KIZ 
ÖĞRENCİLERİNİN PREMENSTRUEL YAKINMALARININ VE 

BAŞETME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Aylin Ay66, Prof. Dr. Ümran Sevil67

Özet

Bu araştırma, Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü kız öğrencilerin, premenstruel 
sendrom şikayetlerini, etkileyen etmenleri ve menstrual hijyen durumlarını belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Araştırma kesitsel ve betimleyici tipte bir araştırmadır. 
Araştırmanın evrenini Meslek Yüksek Okulu Tekstil bölümünde 10 Şubat -10 Nisan 
2007 tarihleri arasında öğrenim gören 192 kız öğrenci oluşturmuştur. Evrenin 
tamamı araştırmaya dahil edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Verilerin 
değerlendirmesinde sayı ve yüzde dağılımlar alınmış, t testi ve varyans analizi 
kullanılmıştır.

Öğrencilerin %64.0’ünün 17-19 yaş grubunda olduğu; %44.8’inin 29-35 gün 
aralıklarla adet gördüğü, %76.6’sının adetlerinin 4-6 gün sürdüğü, %79.2’sinin ilk 
adetlerinin 11-14 yaş arası olduğu, %96.9’unun adet sırasında hazır kadın bağı 
kullandığı saptanmıştır. Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamalarının 
menstrual dönemlere göre görülme oranı incelendiğinde; en fazla yakınmaların adet 
döneminde (43.65±26.72), adet öncesi dönemde (28.35 ± 23.09) ve az oranda 
adet sonrası dönemde (12.95±15.47 ) yaşandığı saptanmıştır. Öğrencilerin adet 
dönemindeki menstrual yakınma puan ortalamasına, sınıf durumları, yaşın ve şube 
gruplarının etkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin adet öncesi dönemdeki menstrual 
yakınma puan ortalamasında, sınıf durumunun, şube gruplarının, yaşın ve kardeş 
sayısının etkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin adet sonrası dönemdeki menstrual 
yakınma puan ortalamasında sınıf durumunun, yaşın ve adet döneminde kullanılan 
materyalin etkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin RÖGÖ toplam puan ortalaması 
123,17±15.88’dır. Öğrencilerin RÖGÖ toplam puan ortalamasına, öğrenim gördükleri 
sınıflarının ve şubelerinin, gelir durumlarının etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menstruasyon, Menstrual Yakınma, Stresle Baş Etme

Abstract

This research is done in order to determine the premenstrual syndrome complaints, 
affecting factors and menstrual hygiene conditions of female students of Vocational 
High School Textile Department.

This is a descriptive and cross-sectional research. Research population consists 
of 192 female students who study in Vocational High School Textile Department 
66 Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, aylinay-1983@hotmail.com
67 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, umransevil@gmail.com
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during 10 February – 10 April 2007. Since all population was included in research, 
no sample choice action was performed. In evaluating the data, numbers and 
percentage distributions are taken and t test and variance analysis are used.

It is determined that 64% of students belongs to 17 – 19 age group; 44.8% of them 
menstruates every 29 to 35 days; menstruation of 76.6% of them lasts 4 – 6 days; 
first menstruation of 79.2% of them occurred at the age of 11 - 14 years; 96.9 % of 
them uses sanitary napkins during menstruation period. When the ratio of average 
score of menstrual complaints is analyzed in terms of menstrual periods, it is 
observed that maximum complaints occur during menstrual period (43.65±26.72), 
premenstrual period (28.35 ± 23.09) and minimum during postmenstrual period 
(12.95±15.47). It is determined that average score of menstrual complaints during 
menstrual period is affected by the class the student attends, by age and by branch 
groups. It is determined that average score of premenstrual complaints during 
menstrual period is affected by the class the student attend, by branch groups, by 
age and by number of brothers and sisters. It is determined that average score 
of menstrual complaints during postmenstrual period is affected by age and the 
material used during menstruation period. Total average score of RLRS of students 
is affected by the class and branch they attend and by income status.

Key Words: Menstruation, Menstrual Complaint, Coping With Stress

1. GİRİŞ

Kız çocuğu doğumdan itibaren, bütün ömür boyunca gerek somatik ve gerekse 
psişik yönden değişik tablolar gösterir. Menarche; ilk adet kanaması anlamına gelir 
(Üner, 1996: 263). Menstruasyon ise; puberteden menapoza kadar olan devrede, 
her ay uterus kavitesinde meydana gelen kanamadır (Pernoll,1994:822). Kanama 
başlayınca, bir siklus sona ermiştir. İlk kanama günü yeni bir siklusun ilk günü olarak 
benimsenmiştir (Arısan, 1997: 85).

Siklus bozukluklarından olan Premenstrual Sendrom (PMS); menstrual siklusun 
geç luteal fazında bu döneme özgü olarak oluşan, çoğu siklusta tekrarlayan, 
menstruasyonun başlamasıyla kısa sürede hafifleyip kaybolan, foliküler fazda en az 
bir hafta süreyle görülmeyen, fiziksel, psişik ve davranışsal değişikliklerin bulunduğu 
bir tablo olarak tanımlanmaktadır (Arısan, 1986: 109). Pek çok kadında rastlanan 
(% 40-85) bu değişiklikler şahıstan şahısa değişir. Pek azı tedaviyi gerektirecek 
ölçüde şiddetlenir (Arısan, 1997: 85). Şikâyetler kanamadan 10 -12 gün önce başlar, 
adet kanamasıyla son bulur (Arısan, 1983: 104; Mumcu, 1996). PMS’ye özellikle 
30 yaşından sonra sıkça rastlanmaktadır (Mumcu, 1996).En sık görülen şikayetler, 
su-tuz retansiyonuna bağlı olan şikayetler, nöro-vegetatif reaksiyonlara bağlı genel 
şikayetler ve psişik şikayetlerdir (Şimşek, 1992: 17). PMS’nin en önemli iki özelliği; 
sıklık ve tekrarlayıcı olmasıdır (Çanga ve Önder, 1960: 1).

PMS’nin oluş nedenleri tam olarak belli değildir. Mineral yetersizliği, vitamin yetersizliği, 
hormonal dengesizlik, vücutta aşırı sıvı tutulumu, prostaglandin, nörotransmitter 
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dengesizliği ve psikosomatik nedenler üzerinde durulmaktadır (Arısan, 1997: 85; 
Arısan, 1983: 104; Çanga ve Önder, 1960: 1; Pernoll, 1994: 822; Üner, 1996: 263; 
Mumcu, 1996). PMS tanısı pozitif bulgulara dayanmaz. Tanı için en güvenilir yol 
2-3 ay süre ile şikayetleri kaydetmek ve şiddetlerini skorlamaktır (Hera, 2006). 
PMS’nin kesin sebebi bilinmediğinden sebebe yönelik bir tedavisi olmamakla birlikte 
rahatsızlıklarla baş etmek üzere; psikolojik destek, stresle mücadele, egzersiz, diyet, 
ödem çözücü ve analjezikler, antidepresanlar gibi tedavi alternatifleri içerisinden 
hasta için en uygun olanı seçilebilir (Kocatepe, 2006; Apaydın,2006).

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma, Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü kız öğrencilerin, premenstruel 
sendrom şikayetlerini, etkileyen etmenleri ve menstruel hijyen durumlarını belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Kadınlar tarafından işlenen cinayet veya diğer suçların, 
intihar, kaza yapma gibi olayların %80 oranında menstruasyon öncesindeki haftaya 
veya menstruasyonun ilk birkaç gününe tesadüf ettiği göz önüne alındığında, bu 
klinik tabloların sosyo-ekonomik hayatta ne kadar önemli bir rol oynadığı ortaya 
çıkmaktadır. Çalışan kadınlarda da, işe devamsızlık gösterilen günlerin aylık miktar 
olarak %43‘ü menstruasyon öncesindeki gerginlik dönemlerine rastlamaktadır. 
Genç kızların ve kadınların premenstrual sendrom, belirtileri, önlenmesi ve 
tedavisi konularında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda en önemli görev 
sağlık personeline düşmektedir. Özellikle iş yeri hekim ve hemşirelerinin uygun 
yaklaşımlarıyla hem kadınlar memnun olacaklar, hem de işgücü kaybı olmayacağı 
için işverenler memnun kalacaklardır.

2.2. Yöntem

Araştırma kesitsel ve betimleyici tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 
Meslek Yüksek Okulu Tekstil bölümünde 10 Şubat -10 Nisan 2007 tarihleri arasında 
öğrenim gören 192 kız öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dahil 
edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında 
üç ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi; öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket 
formudur. İkincisi; Menstruel Distres Şikâyet Listesidir. Üçüncüsü ise; öğrencilerin 
başa çıkma düzeylerini belirleyen Rosenbaum‘un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğidir 
(RÖGÖ). Verilerin değerlendirmesinde sayı ve yüzde dağılımlar alınmış, t testi ve 
varyans analizi kullanılmıştır.
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3.BULGULAR

Tablo 1. Öğrencilerin sınıflarına göre dağılımı

SINIF GRUPLARI SAYI YÜZDE
1.sınıf 108 56.3
2.sınıf 84 43.7

TOPLAM 192 100.0

Öğrencilerin %56,3’ünün 1. sınıfta, %43,7’sinin 2. sınıfta öğrenim gördükleri 
saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 2. Öğrencilerin öğrenim gördükleri şubelere göre dağılımı

ŞUBE GRUPLARI SAYI YÜZDE
Konfeksiyon 36 18.8
Kalite Kontrol 45 23.4
İplik 3 1.5
A 62 32.3
B 46 24.0
TOPLAM 192 100.0

Öğrencilerin % 32.3’ünün A şubesinde, %24’ünün B şubesinde, %23.4’ünün kalite 
kontrol bölümünde, %18.8’inin konfeksiyon bölümünde, %1.5’inin iplik bölümünde 
öğrenim gördükleri saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 3. Öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılımı

YAŞ GRUPLARI SAYI YÜZDE
17-19 yaş 123 64.0
20-22 yaş 66 34.4
23-25 yaş 3 1.6
TOPLAM 192 100.0

Öğrencilerin %64,0’ünün 17–19, %34,4’ünün 20–22 ve %1,6’sının 23–25 
gruplarında oldukları saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 4. Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamalarının 
menstrual dönemlere göre dağılımı

DÖNEMLER
YAKINMA PUAN ORTALAMALARI

N X Ss
Adet dönemi 192 43.65 26.72
Adet öncesi dönem 192 28.35 23.09
Adet sonrası dönem 192 12.95 15.47

Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamalarının menstrual dönemlere 
göre görülme oranı incelendiğinde; en fazla yakınmaların adet döneminde 
(43,6563±2,72), adet öncesi dönemde (28,35 ± 23,09) ve az oranda adet sonrası 
dönemde (12,95±15,47) yaşandığı saptanmıştır (Tablo 4).
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Tablo 5. Öğrencilerde menstrual yakınmalarından adet dönemi, adet 
öncesi dönem ve adet sonrası dönem puan ortalamalarının sınıf 

gruplarına göre incelenmesi

SINIF GRUPLARI
ADET DÖNEMİ t =3.271

p =0.001

p < 0.05

N X Ss

1.sınıf 108 49.0833 27.6139

2.sınıf 84 36.6786 23.9282

SINIF GRUPLARI
ADET ÖNCESİ DÖNEM t = 2.563

p =0.011

p <0.05

N X Ss

1. sınıf 108 32.0741 25.3936

2. sınıf 84 23.5833 18.8534

SINIF GRUPLARI
ADET SONRASI DÖNEM t =1.932

p = 0.055

p < 0.05

N X Ss
1.sınıf 108 14.8426 16.3799

2.sınıf 84 10.5238 13.9565

Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamaları ile sınıf grupları arasındaki 
ilişki incelendiğinde; 1. sınıf öğrencilerin adet dönemi, adet öncesi dönem ve adet 
sonrası dönem puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin adet dönemi 
(t= 3.271 P<0.05), adet öncesi dönem (t=2.563 P<0.05), adet sonrası dönem 
(t=1.932 P<0.05) yakınma puan ortalamaları ile sınıf grupları arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır (Tablo 5).

Tablo 6. Öğrencilerin menstrual yakınmalarından adet dönemi, 
adet öncesi dönem ve adet sonrası dönem puan ortalamalarının yaş 

gruplarına göre incelenmesi

YAŞ 
GRUPLARI

ADET DÖNEMİ

t = 2.248

p = 0.026

p < 0.05

N X Ss

17-19 yaş 123 46.8699 26.6237

20-22 + yaş 69 37.9275 26.1142

YAŞ 
GRUPLARI

ADET ÖNCESİ DÖNEM

t = 1.093

p = 0.276

p >0.05

N X Ss

17-19 yaş 123 29.7236 23.6346

20-22 + yaş 69 25.9275 22.0696
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YAŞ 
GRUPLARI

ADET SONRASI DÖNEM

t = 1.896

p = 0.060

p > 0.05

N X Ss

17-19 yaş 123 14.5285 16.3252

20-22 + yaş 69 10.1449 13.4998

Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamaları ile yaş grupları arasındaki ilişki 
t testi ile incelendiğinde; adet dönemi yakınma puan ortalamaları ile yaş grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (t= 2.248, P<0.05 ). 17-19 
yaş grubundaki öğrencilerin adet dönemi yakınma puan ortalamalarının 20-22 + 
yaş grubu öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 6).

4. SONUÇ

Öğrencilerin %56.3’ünün 1. sınıfta, %32.3’ünün A şubesinde öğrenim gördüğü ve 
%64.0’ünün 17-19 yaş grubunda olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamalarının menstrual dönemlere göre 
görülme oranı incelendiğinde; en fazla yakınmaların adet döneminde (43,65 ± 
26,72 ), adet öncesi dönemde (28.35 ± 23.09) ve az oranda adet sonrası dönemde 
(12.95 ± 15.47) yaşandığı saptanmıştır.

Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamaları ile sınıf grupları arasındaki 
ilişki incelendiğinde; 1. sınıf öğrencilerin adet dönemi, adet öncesi dönem ve adet 
sonrası dönem puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin adet dönemi 
(t= 3.271 P<0.05), adet öncesi dönem (t=2.563 P<0.05), adet sonrası dönem 
(t=1.932 P<0.05) yakınma puan ortalamaları ile sınıf grupları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.

Öğrencilerin menstrual yakınmalarından adet dönemi puan ortalamaları ile şube 
grupları arasındaki ilişki incelendiğinde; konfeksiyon, iplik, A ve B şubelerinde 
öğrenim gören öğrencilerin adet dönemi yakınma puan ortalamalarının yüksek 
olduğu ve bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (F= 5.330, 
P< 0.05).

Öğrencilerin menstrual yakınmalarından adet dönemi puan ortalamaları ile şube 
grupları arasındaki ilişki incelendiğinde; konfeksiyon ve A şubelerinde öğrenim 
gören öğrencilerin adet dönemi yakınma puan ortalamalarının yüksek olduğu ve bu 
farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (F= 3.687, P<0.05).

Öğrencilerin menstrual yakınmalarından adet sonrası dönem puan ortalamaları ile 
şube grupları arasındaki ilişki incelendiğinde; bu değişkenler arasında anlamlı bir 
fark saptanamamıştır (F= 1.149 P>0.05).
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Öğrencilerin menstrual yakınma puan ortalamaları ile yaş grupları arasındaki ilişki 
t testi ile incelendiğinde; adet dönemi yakınma puan ortalamaları ile yaş grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (t= 2.248, P<0.05). 17-19 
yaş grubundaki öğrencilerin adet dönemi yakınma puan ortalamalarının 20-22 ve 
üzeri yaş grubu öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin RÖGÖ toplam puan ortalaması X= 123.17 ±15,88’dır. Öğrencilerin RÖGÖ 
toplam puan ortalamasında, öğrenim gördükleri sınıflarının ve şubelerinin, gelir 
durumlarının etkili olduğu; yaş gruplarının, en uzun süre yaşadıkları yerin, şu anda 
kaldıkları yerin, annelerinin eğitim durumlarının, babalarının eğitim durumlarının, 
kardeş durumlarının, kardeş sayılarının, adet aralıklarının, adet sürelerinin, ilk adet 
yaşlarının, adet döneminde kullanılan materyalin etkili olmadığı saptanmıştır.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, bireylerin premenstrual 
sendrom bulgularını tanımlamalarında yardımcı olunması, yakınmaları önlemeye 
yönelik olarak diyet egzersiz, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve stresle başa çıkma 
yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri, bulguların fiziksel ya da ruhsal olarak arttığı 
durumlarda uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri önerilebilir.
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SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMETLERİN DUYURULMASI

Yrd. Doç. Dr. Atila Karahan68, Mustafa Küçükilhan69

Özet

Reklâm, sağlık kurumlarında hizmet sunanlar ile hizmetlerden yararlananlar 
arasında köprü vazifesi gören, tedavi hizmetlerinin tanıtımını sağlayan en önemli 
araçlardan biri olarak ifade edilebilir. Reklâmcılığın en önemli unsurlarından biri olan 
tutundurma ise müşterileri ikna etme amacıyla programlanmış iletişim sürecidir.  
Yapılan bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde reklâmcılığın en 
önemli unsurlarından biri olan tutundurma faaliyetleri, hastaların bakış açısıyla 
değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde hastane hizmetlerinden yararlanan anket 
katılımcılarının hastanenin hizmetlerini duyurma (tutundurma) faaliyetlerini yeterli 
bulduğu ancak Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin duyurulmasında Sağlık 
Bakanlığı’nın daha aktif davranması gerektiği ve yasal düzenlemeler ile duyuru 
hizmetlerine aktarılan mali kaynakların artırılmasının uygun olacağı sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Reklâm, Tutundurma

Abstract

Advertisment is a bridge between therapy suppliers in health establishments with 
therapy service benefit. One important factor of advertisment is promotion, so it is 
for clients persuasion to make connection. In this study aim of programme Afyon 
Kocatepe University Hospital evaluating important factor advertisment promotion  
with overlook of patients. Result of study participants of questionaire announcement 
of hospital services enough however generally of Turkey announcement of health 
services Health Ministry has got more necessity of active behaviour and finance for 
announcement services should be increase with legal arrangements.

Key Words: Health, Advertisement, Promotion

1. GİRİŞ

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinde artan rekabet koşulları ile birlikte reklam 
önemli bir pazarlama bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama; müşteri 
arzu ve ihtiyaçlarını karşılamak için işletme tarafından yeni fikir mal ve hizmetlerin 
üretilmesi, fiyatlandırılması dağıtım ve tutundurulması sürecidir (Karafakıoğlu, 
1998: 4-18). Reklâm, üretici ile tüketici arasında satılan veya alınan mal veya 
68 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, atikarahan@hotmail.com
69 Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, aku.mustafa@mynet.com
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hizmetin tanıtımını sağlayan en önemli araçlardandır (Kaya, 2002: 459). Reklâmlar, 
1990’lı yılların başından itibaren teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile birlikte önem 
kazanmaya başlamış olup (Starek, 2006: 20) sağlık alanında özellikle diyet ürün 
reklâmları ile 1990’lı yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır (Christine, 2006: 71-77). 
Patentli ilaç reklâmları da yine bu dönemde kendini göstermeye başlamıştır (Heler, 
2005: 4).

Bu reklâmlar sonrasında tüketiciler kısa ve doğru şekilde bilgilendirilmeye çeşitli mal 
ve hizmetleri tanıyarak, bunların nereden, nasıl, ne fiyata satın alınabileceği ve ne 
şekilde kullanılacağını öğrenmeye başlamıştır (Kocabaş ve Elden 2002: 14).

Yapılan reklamlar neticesinde insanlar aldıkları mal veya hizmettin doğruluğu, 
güvenilirliği yeterliliği vb. unsurlar hakkında ikna edilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere 
ikna, bir kimsenin diğerini bilinçli bir niyetle tutarlı fikirler, etkili çekicilikler, güvenilirlik 
ve kanıt gibi unsurlar kullanarak istenilen yönde etkilemesi ve yönlendirmesi olarak 
ifade edilmektedir (Ergeç, 2004: 5). Sağlık hizmetlerinde başarının anahtarı tedavinin 
daha olumlu sonuçlar doğurabilmesi hastaların ikna edilmesi ile mümkündür.

2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA

Sağlık hizmetlerinden yararlananların istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu istek 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılması, planların uygulamaya 
geçirilmesi, kontrol edilmesi, geliştirilmesi, duyurulması sağlık hizmeti pazarlama 
süreci olarak ifade edilebilir.

Sağlık hizmetlerinin pazarlanması hususunda müşteri odaklılık diğer hizmet 
sektörlerine göre daha büyük bir önem arz etmektedir.  Çünkü sağlık hizmetlerinde 
kullanılan teknoloji sürekli bir gelişim içindedir. Aynı zamanda hastaların beklentileri 
düzenli olarak artmakta, hastanelerin matriks yapısının mevcudiyeti, uzmanlığa 
daha fazla ihtiyaç duyulması sağlık hizmetlerinde pazarlamada daha fazla özen 
gösterilmesini gerekli kılmaktadır.  Bu nedenlerle sağlık hizmetlerinde pazarlamanın 
pozitif etkilerinin üzerinde daha fazla araştırılması gerekmektedir (Raching ve 
Longest, 1998: 1-18). Hastanelerde pazarlama fonksiyonuna olumsuz bir yaklaşım 
sergilendiği (Özgülbaş ve Malhan, 2000) ve özellikle kamu hastane yöneticilerinin 
genelde sağlık hizmetlerinin pazarlanması sürecinde yasal korkularından dolayı 
olumsuz bir tutum içinde oldukları bilinmektedir. Ancak yine de yöneticiler pazarlama 
faaliyetlerini çoğu zaman farkına bile varmadan yapmaktadırlar (Snook: 1981’den 
aktarma Güler, 2006: 25).

Sağlık sektöründe pazarlama diğer sektörlerde yapıldığı gibi (fiyat indirimleri, vadeli 
hizmet satışı vb.) yapılmamaktadır. Fiyatın yükselmesi durumunda sağlık hizmetine 
duyulan talep değişmemektedir (Connor, 1994: 25). Talebi azaltmaya yönelik 
pazarlama faaliyetleri de insanları aşırı derece korkuttuğu, kişilikleri dışına çıkardığı 
ifade edilmektedir (Kardeş, 1994: 24).
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Hastanelerde pazarlama faaliyetleri içinde halkla ilişkiler birimleri, hasta hakları 
birimleri, basın yayın birimleri hizmetten yararlananların zihninde iyi bir imaj 
bırakmak için, hastaları bilgilendirmek ve hizmetlerin tutundurulmasını sağlamak 
için önemli bir rol üstlenmişlerdir (Raching, 1988: 24). Özellikle 1990’lı yıllar ile 
birlikte kamu ve özel hastaneler arasındaki artan rekabet (Irgat, 2002: 77) özel 
hastanelerde pazarlama bölümlerinin kurulmasını gerekli hale getirmiştir.

2.1. Sağlık Hizmetlerinde Reklam

Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association) reklamı; “reklam 
veren tarafından bir ürünün hizmetin veya fikrin bedelinin ödenerek kişisel olmayan 
yollar ile sunulması” olarak ifade etmektedir (Irgat, 2002: 78).

Sağlık hizmetlerinde reklâm, sağlık kurumları ile hastaları arasında bir iletişim 
aracıdır. Reklâm uygun ve ahlaki değerler gözetilerek yapılırsa hizmetlerini tedavi 
hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere tanıtmak isteyen sağlık sektörü için güçlü bir 
araç haline gelecektir (Odabaşı, 1996). Türkiye’de sağlıkta reklâm uygulamaları ulusal 
aşı kampanyalarında, aile planlaması çalışmalarında, AIDS, uyuşturucu ile mücadele, 
sigara ile mücadelede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tabii olarak bu hizmetlerin 
reklâmının yapılması yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Yanlış 
ve yanıltıcı iddialar yayarak insan sağlığını riske sokacak sorunlu bir bir reklam 
uygulamasında devletin müdahalesi gerekir (Robert B., Ekelund J., Davis, 1999).

Sağlık hizmetlerinde daha çok kurumsal reklamlar tercih edilmektedir. Ürün ve 
hizmet reklâmlar sayesinde hastaları bilgilendirici, öğretici, eğitici, rekabetçi, 
hatırlatıcı, kurumsal imajı olumlu yönde geliştirecek şekilde yapılmaktadır (Tiyek, 
2000: 476) Reklâmlar basın bülteni, basın toplantısı, kokteyller, internet yoluyla 
yapılabilmektedir.  Reklâmı yaparken Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) belirlediği 
kriterler doğrultusunda toplumu din, dil, ırk ayrımı yapmadan hasta mahremiyetine 
özen göstererek, bilim dışı tedavi yöntemlerini yapmayarak yapılması gerekmektedir. 
Aksi takdirde hem sağlık kurumları hem de kişiler zarar görme ihtimali ile karşı 
karşıyadır (Gülhan, 2000: 35).

2.2. Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma

Sağlık hizmetlerinde tutundurma; sağlık hizmeti üretenler ile bu hizmetlerden 
yararlanan veya yararlanma ihtimali olanlara hizmetlerin bildirilmesi ve sağlanacak 
yararlar hakkında ikna etme sanatıdır (Önerge, 2001: 75-87). Etkili bir tutundurmadan 
bahsedebilmemiz için hastaların olduğu kadar çalışanların da kurumun amaçları, 
yaptıkları ve yapacakları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları ve ikna edilmeleri 
gerekmektedir.

Hastanelerde tutundurma faaliyetleri genel olarak sağlık hizmetinin bir hizmet 
pazarlama temsilcisinin yüz yüze ve sözlü olarak kişi ya da gruba sunulması şeklinde 
yapılmaktadır. Halkla ilişkiler birimleri vasıtası ile hastaneler; kuruluşu kamu oyuna 
tanıtma ve olumlu bir kurumsal imaj oluşturma (Tortop, 1993: 5-15), kuruluşla 
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ilgili haberlerin duyurulması (Midem, 2002: 77-79) görevlerini ifa etmektedirler. Bu 
şekilde hasta kitleleri hastaneye çekilmekle birlikte, kalifiye çalışanların da hastaneyi 
tercih etmeleri mümkün olmaktadır.

Sağlık kurumlarında tutundurma faaliyetlerinin etkili işlemesinin avantajları şu 
şekilde sıralanabilir:

Kurumun tanınırlılığı artar,•	

Kurumsal olumlu bir imaj oluşur,•	

Kamuoyu bilgi sahibi olur,•	

Kurum içinde takım ruhu oluşur•	

Bilinçli hasta, bilinçli çalışan yaklaşımı sergilenir,•	

Kurumsal performans ve verimlilik artar,•	

Kuruma olan güven ve bağlılık artar,•	

İşinde uzman personelin kuruma kazandırılması mümkün hale gelir,•	

Çalışanların kişisel gelişimlerine olumlu bir katkısı olur,•	

İşletmeler arasında rekabet artarak hizmet alanları daha kaliteli hizmet alma •	
şansı yakalanmış olur.

Bu olumlu etkilerinin yanı sıra güven zedeleyici veya yanlış bir bilgilendirme neticesinde 
tüm bu avantajlar dezavantaj olarak kurumun karşısına çıkacağı unutulmamalıdır.

3. SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMETLERİN DUYURULMASI ÜZERİNE BİR 
ALAN UYGULAMASI

3.1. Çalışmanın Amaç ve Önemi

Çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinin sunumunda genellikle ihmal edilen reklâmcılık 
faaliyetlerinin reklâmcılığın önemli unsurlarından biri olan tutundurma boyutuyla bir 
üniversite hastanesindeki uygulamalarını ortaya koymaktır.

3.2. Yöntem ve Sınırlılıklar

Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde 550 hastaya demografik sorular 
dışında 12 soru yöneltilmiş olup, yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler SPSS 
istatistik programı kullanılarak frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Verilerin analize 
uygunluk testi yapılmış ve %91’lik güven aralığında olduğu gözlenmiştir.
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3.3. Bulgular

Araştırmaya katılan 550 hastanın yaşa göre dağılımı: % 44’ü 30 yaş altı, %36’sı 31-
40 yaş arası, %20’si 41 yaş ve üzeridir. Eğitim durumlarına göre % 38 ilköğretim 
ve altı, % 42 lise %20’si üniversite mezunudur. Medeni durumlarına göre 72’sı evli, 
28’i bekardır.

Tablo 1. Duyuru hizmetleri ile ilgili sorulara verilen yanıtların dağılımı

ARAŞTIRMA SORULARI

Tamamen 
Katılmayan

(%)

Katılmayan

(%)

Kararsız

(%)

Katılan

(%)

Tamamen 
Katılan

(%)

Hastanenin sunduğu hizmetleri hizmet 
alanlara duyurması yeterli düzeydedir.

11 14 24 39 12

Hastanenin sunduğu hizmetlerin 
duyurulmasında düşük bir bedel 
ödenmektedir.

18 24 21 29 8

Hastane sunduğu hizmetlerin 
duyurulmasında yeterli ölçüde iletişim 
olanaklarından yararlanmaktadır.

16 17 14 33 20

Hastane sunduğu yeni hizmetlerle 
ilgili duyuru yaparken kurum ve 
kuruluş kimliğini net bir şekilde ortaya 
koymaktadır

7 9 11 41 32

Hastanenin duyurularında yeterli 
ölçüde bilgilendirme yapılmaktadır.

9 12 14 28 37

Hastanenin hizmetleri ile ilgili 
duyuruları ikna edicidir.

6 5 9 44 36

Hastane hizmetleri ile ilgili duyurularda 
sorunlarıma yeterli ölçüde çözümler 
bulabiliyorum

15 25 16 28 16

Hastane duyurularda teknolojiden 
yeterince yararlanmaktadır.

9 9 14 56 12

Duyurular ile ilgili hizmetler, 
duyurularda belirtildiği gibidir. 

3 7 13 41 36

Duyurular anlamlı ve yasal mevzuata 
uygundur. 

1 2 14 59 24

Türkiye’de sağlık kurumları tedavi 
hizmetleri ile ilgili duyuruları yeterli 
düzeyde yapmaktadır.

19 21 16 26 18

Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetlerinden 
daha fazla yararlanılmasını sağlamak 
için duyuru hizmetleri ile ilgili mevzuat 
düzenlemesine gitmelidir. 

13 14 19 21 33

Araştırmaya katılan katılımcıların tamamen katılan ve katılan değerleri toplandığında 
en yüksek katılımın % 83 ile duyurular anlamlı ve yasal mevzuata uygun olduğu 
ve % 80 ile hastane hizmetleri ile ilgili duyuruların ikna edici olduğudur.  En düşük 
katılım ise % 37 ile hastanenin sunduğu hizmetlerin duyurulmasında düşük bir 
bedel ödendiği ve % 44 ile hastane hizmetleri ile ilgili duyurularda sorunlarıma 
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yeterli çözümler bulabiliyorum şeklindedir. Buradan anlaşılacağı üzere hastane 
yapmış olduğu duyuruları yasal mevzuata uygun ve anlamlı ve anlaşılır bir 
biçimde yapmasına karşın tüm hizmetlerinin duyurulmasında etkin bir şekilde 
çalışmamaktadır. Buradaki önemli bir husus ta anket katılımcılarının önemli bir 
kısmının kamu hizmetlerinin duyurulmasında israf yapıldığı görüşünde olmalarıdır. 
Hastanenin tutundurma hizmetleri ile ilgili masrafının (broşür basma vb..) 2008 
yılı içinde 20.000 TL civarında olması bu konuda israf yapılmadığı ancak anket 
katılımcılarının genel bir önyargı içinde olduklarını düşündürmektedir. Bu ön yargının 
kırılabilmesi için kamu hastanelerinde artan rekabet ile birlikte Tosun’un da ifade 
ettiği gibi kurumsal ve ürün markasının oluşturulabilmesi artık önemli bir unsur 
haline gelmiştir (Tosun, 2002:108-109). Sağlık işletmelerinde iyi bir kurumsal ürün 
markasının oluşturulmasında kurumun kendisini doğru bir şekilde ifade etmesi 
gerekmekte olup bu da halkla ilişkiler ve tutundurma faaliyetlerine önem verilmesi 
ile mümkün hale gelecektir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yapılan araştırmada hastanenin hizmetlerini duyurmada genel olarak başarılı 
olduğu, duyuru hizmetinin yasal mevzuata uygun olarak yapıldığı (%83), hastanenin 
hizmetleri ile ilgili duyuruları ikna edici görüldüğü (%80), duyurular ile ilgili 
hizmetlerin duyurularda belirtildiği gibi sunulduğu görülmüştür. Ancak; hastanenin 
sunduğu hizmetlerin duyurulmasında düşük bir bedel ödendiğine yönelik katılımın % 
37’de kalması düşündürücüdür. Bunun yanı sıra, hastane hizmetlerinin tümü ile ilgili 
duyurularda hastaların sorunlarına yeterli çözümler bulunamadığı temel bir problem 
olarak saptanmıştır. Hastane içinde yapılan bir ön incelemede ise hastanenin duyuru 
hizmetleri için yüksek bir bedel ödemediği tespit edilmiştir.

Hizmetlerin duyurulmasında tutundurmanın en önemli unsurunun ikna etme olduğu 
göz önüne alınırsa hastaları bu konuda öncelikle Sağlık Bakanlığı nezdinde tüm 
kamu ve üniversite hastanelerinin gerekli bir reklâm kampanyaları düzenleyerek 
artık kamuda israf yapılmadığı yönünde bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı 
kanaati uyanmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde sağlık kurumlarının duyuru 
hizmetlerinin yeterli olmadığı (%44) ve Sağlık Bakanlığı’ndan mevzuat düzenlemesi 
beklentisinin olduğu görülmüştür.

Sağlıkta hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değildir. Türker Göksel’in kendine 
has pazarlama stratejisini ortaya koyduğu gibi “Hayat kaybedeni olmayan bir oyun 
kurmaktır” sağlık kurumları da kendi reklâmlarını, çalışmaları ile en iyi bir şekilde 
ortaya koymalıdır. Çünkü insan sağlığı ile ilgili yapılan bir hata geri dönüşü mümkün 
olmayan bir sonuç doğurabilir.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE SEVK ZORUNLULUĞUNUN HASTALAR 
AÇISINDAN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Uz. Dr. Ramazan Canural70, Uz. Dr. Nalan Gökalp1, Uz. Dr. Yusuf Polat1

Özet

01 11 2008 tarihinde 4 pilot ilde 2. basamak tedavi kurumlarında aile hekimliği 
sevk zorunluluğu uygulaması başlatılmıştır. Denizli Devlet hastanesi bu iller 
içinde kapasitesi en büyük devlet hastanesidir. Bu çalışmada sevk zorunluluğu 
uygulanmasından önceki ve sonraki istatistikî verilerin karşılaştırılması ve hastalar 
açısından avantaj ve dezavantajlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Hastanemizde istatistik birimi, hasta hakları birimi, halkla ilişkiler birimi, kalite 
ve performans birimi ve fatura biriminden gelen veriler aşağıdaki şekilde 
sınıflandırıldı.

Aile hekimliği sevk zorunluluğu yeşil kart hastaları ve resmi hastaları kapsamamaktadır. 
Bu çalışmadan elde edilen tüm istatistik veriler excelde değerlendirilerek histogramları 
çıkarıldı. Önceki ve sonraki istatistik verilerinin yorumlanması yapıldı, konu ile 
ilgili olarak hasta ve hasta yakınlarından gelen dilek ve öneriler incelendi, il sağlık 
müdürlüğüne iletildi.

Anahtar Kelimeler: Sevk Zorunluluğu

Abstract

On the date of 01.11.2008 in 4 pilot cities in the second (2.) degree treatment 
association’s. The family practice dispatch necessity application has been begun. 
Denizli State Hospital is the State Hospital that has the biggest capacity among these 
cities. In this study It was aimed to compare the former and the latter statistical in 
formations from the dispatch necessity application and to research the advantages 
and the disadvantages from the patient point of view.

In our hospital the information’s coming from the unit of   statistics, the unit of the 
patient rights, the unit of public relation, the unit of the quality and the performance 
and the unit of invoice were classified.

The family practice dispatch necessity doesn’t include the green cart patients 
and the formal patients .All statistical information’s that obtained from the study 
reviewed in excel and brought out their histograms. The statistical comments of 
the former and the latter information’s were done. The desires and the suggestions 
coming from patients and from patients relatives were looked over and informed to 
the Local Health Authors.

Key Words: Dispatch Necessity
70 Denizli Devlet Hastanesi
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1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Hastanemiz 735 yataklı tedavi kurumudur. 01 11 2008 tarihinde ilimizinde içinde 
bulunduğu 4 pilot ilde 2. basamak tedavi kurumlarında aile hekimliği sevk zorunluluğu 
uygulaması başlatılmıştır. Denizli Devlet hastanesi bu 4 pilot il içindeki kapasitesi en 
büyük olan devlet hastanesidir.

01 01 2009 tarihi itibariyle resmi ve yeşil kartlı hastalara da sevk zorunluluğu 
getirildi. Daha sonra 17 01 2009 tarihinde ise yeni bir genelge ile 01 07 2009 tarihine 
kadar uygulama ertelendi. Bu çalışmada sevk zorunluluğu uygulanmasından önceki 
ve sonraki istatistikî verilerin karşılaştırılması, sevk zinciri uygulamasının hastane 
kalite ve performans göstergeleri üzerine etkileri ve hastalar açısından avantaj ve 
dezavantajlarının araştırılması amaçlanmıştır.

1.2. Çalışmanın Önemi

2. YÖNTEM

Hastanemizde 01 11 2008 tarihinden itibaren hastanemiz istatistik birimi, hasta 
hakları birimi, halkla ilişkiler birimi, mutemetlik ve fatura biriminden gelen veriler 
aşağıdaki şekilde sınıflandırıldı:

Hastanemize 2007 yılı ve 2008 yılı kasım- aralık poliklinik başvuruları istatistik •	
karşılaştırması,

Branşlara göre 2007-2008 yılı aynı aylarda poliklinik sayılarının •	
karşılaştırılması,

Hangi polikliniklerde ne şekilde etkilenme olduğu,•	

Polikliniklerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,•	

Yetişkin ve çocuk acil servisteki istatistiki veriler,•	

Yetişkin ve çocuk acilde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,•	

Vardiya poliklinikleri (saat 21 30’a kadar) istatistiki veriler,•	

Polikliniklerden hasta yatış oranlarındaki değişimler ve nedenleri,•	

Ameliyat sayılarındaki değişimler ve nedenleri,•	

Hastane gelirlerindeki farklar ve nedenleri,•	

Sistemin hastaya sağladığı avantajlar,•	

Sistemin hastaya getirdiği dezavantajlar.•	
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2.1. Çalışmanın Sınırlılıkları

Aile hekimliği sevk zorunluluğu yeşil kart hastaları ve resmi hastaları kapsamamaktadır. 
Geriye kalan ve hasta profilimizin % 90’lık kısmını oluşturan SGK’lı hastaları 
kapsamaktadır.

2.2. Uygulama

Sağlık uygulama tebliğine göre sağlık hizmetlerinde sevk zorunluluğu uygulanan 
pilot illerde resmi hastalar ve yeşil kartlı hastalar kapsam dışı bırakılmıştır.  Ancak 01 
01 2009 tarihine yeni bir genelge ile resmi sevkli haslara ve yeşil kartlı hastalarda 
bu uygulamanın içine alındı. Yine 15 01 2009 tarihinde uygulama 2009 yılı temmuz 
ayına kadar ertelendi. Bu tarihten sonra hasta sevk zorunluluğu kaldırıldı.

2.3. Elde Edilen Veriler

Hastanemizde 2007 yılında günlük ortalama 5500 hasta muayene olmuştur. 2008 
yılı ilk 10 ayında da bu rakam aşağı yukarı aynıdır. Bu çalışmadan elde edilen tüm 
istatistik veriler excelde değerlendirilerek histogramları çıkarıldı. Önceki ve sonraki 
istatistik verilerinin yorumlanması yapıldı.

Grafik 1. Poliklinik başvuruları karşılaştırması
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Tablo 1. Poliklinik başvuruları

POLİKLİNİK %
SERVİSLER KASIM ARALIK
Acil Servis 24 ARTIŞ 27 ARTIŞ

Çocuk Acil 34 ARTIŞ 41 ARTIŞ

Toplam Acil Muayene 30 ARTIŞ 35 ARTIŞ

Enfeksiyon Hastalıları 66 AZALMA 54 AZALMA

Çocuk Hastalıkları 51 AZALMA 48 AZALMA

Cildiye 61 AZALMA 46 AZALMA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 43 AZALMA 30 AZALMA 

Gastro Cerrahi 66 AZALMA 45 AZALMA

Göğüs Hastalıkları 66 AZALMA 33 AZALMA

İç Hastalıkları 55 AZALMA 46 AZALMA

Kadın Hastalıkları ve Doğum 57 AZALMA 37 AZALMA

Polikliniklerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri; hastanemiz hasta 
hakları birimi, halkla ilişkiler birimi, dilek ve öneri kutularından gelen başvurular 
içinde toplam 120 (yüz yirmi) adet sevk zinciri ile ilgili şikâyet bulunmaktadır. 
Şikâyetlerin temelinde hastaların aile sağlığı merkezlerinde sıra beklemeleri yer 
almaktaydı. İlimizde yeterli sayıda aile hekimi olduğu takdirde bu şikâyetlerin 
azalacağı düşünülmektedir.

Grafik 2. Yetişkin ve çocuk acil servis verileri

Yetişkin ve çocuk acilde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Yetişkin ve 
çocuk acile başvuran hasta sayılarında anlamlı bir artış olduğu bunun nedeninin 
de hastaların hizmete erişimde sorun yaşamaları olduğu düşünüldü. Sevk 
zorunluluğunun olmadığı acil servislerin bu nedenle tercih edildiği kanaatindeyiz.
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Grafik 3. Vardiya poliklinikleri

Grafik 4. Yatan hasta sayıları
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Grafik 5. Polikliniklerden hasta yatış oranları

Polikliniklerden hasta yatış oranlarında ki artışın hastaların birinci basamak 
süzgecinden geçerek gelmeleri nedeniyle oluştuğu düşünüldü. Gelen hastalar 
gerçek ikinci basamak yataklı tedavi hizmetleri gerektiren hastalardı.

Grafik 6. Ameliyat sayılarındaki değişimler

Ameliyat sayıları karşılaştırıldığında E grubu ameliyatların sayılarında anlamlı bir 
azalma olduğu diğer gruplarda ise çok anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edildi.
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Hastane gelirlerindeki farklar ve nedenleri: Hastane gelirleri karşılaştırıldığında 
total olarak yaklaşık %25 azalma olduğu saptandı. Ayrıca aynı dönemlerde 
laboratuar test sayılarında anlamlı bir fark olmaması eskiye oranla hasta sayısında 
ki düşüşle paralel düşüş olmaması hastane paket maliyetini arttırmıştır. Dolayısıyla 
hem gelirlerde azalma hem de giderlerde artma olduğu saptandı. Hastane ortalama 
performans puanı yaklaşık aylık 26,000’den 18,000’e düşmüştür.

Sistemin hastaya sağladığı avantajlar: Hastanemize başvuran hastaların 
sayılarında ki düşüş nedeniyle bekleme sürelerinde azalma olmuştur. Ayrıca hasta 
başına ayrılan süre artarak hizmet kalitesi artmıştır.

Sistemin hastaya getirdiği dezavantajlar: İlimizde yeterli sayıda aile hekimi 
olmaması nedeniyle hastaların aile hekimliğinde yığıldığı, bunun doğal sonucu olarak 
koruyucu hekimlik çalışmalarının aksayabileceği ve hastaların hizmete erişiminde 
zorluklar yaşanabileceği düşünüldü.

3. SONUÇ

Hasta sevk zincirinde 1. basamağın aktif olarak çalışması ikinci basamak yataklı tedavi 
kurumlarına gelen hastaların bir süzgeçten geçerek gelmesine ve ikinci basamakta 
hastalara daha fazla zaman ayrılmasına neden olmuştur. Hastanemize başvuran 
hastaların sayısı azalması, fakat hastalıkları daha ciddi olduğu için hastaya ayrılan 
zaman diliminin artmasının teşhis ve tedavi etkinliğini arttıracağı kanaatindeyiz. 
Ancak gelen hastaların paket maliyetlerinin arttığı bu nedenle hastanelerde mali 
sıkıntıların yaşanabileceği, özellikle küçük çaplı hastanelerde ödemelerde sıkıntı 
yaşanacağı açıktır. Bu nedenle tüm hastanelerde döner sermaye ek ödemelerin 
azalacağı tespit edildi.

Aile hekimliği sevk zorunluluğu ile, ikinci basamak yataklı tedavi kurumları ile birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde entegrasyon ve iletişim arttı. Aile hekimliği daha aktif 
hale geldi. Ancak aile hekimi sayısının yetersizliği nedeniyle hastalara yansıyan 
aksaklıklar oldu. Bu sisteme geçmek için aile hekimlerinin sayısının arttırılması 
gerektiği kanaatindeyiz.

Acile gelen hastaların hepsinin acil olmaması, ancak muayene edilmeden acil olup 
olmadığına karar verilemediği için bu sırada yapılan muayene ve tetkiklerin geri 
ödeme kurumunca ödemesinde sıkıntı yaşanacağı anlaşılmaktadır. Bu gibi hastaların 
muayene edilmeden geri döndürülmesi söz konusu olamayacağı için mesai saatleri 
dışında ve hafta sonu acil serviste poliklinik hastalarına da bakılmasından dolayı acil 
servis faturalarında geri ödemelerde kesinti olacağı düşünülmektedir.

Aile hekiminden bir polikliniğe sevkli gelen hastanın birden fazla polikliniğe muayene 
olmak istemesi, bunun da geri ödemesinin yapılamayacağı, ancak aile hekimlerinin 
de aynı gün farklı polikliniklere sevk vermediği, hastanın ve hastanemizin zor 
durumda kaldığı, bu konuda SUT’ta açık bir hüküm bulunmadığı görüldü.
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Sonuç olarak; aile hekimlerinden yapılan sevklerin MEDULA ortamında (elektronik 
ortamda) yapılması, bu sevkin geri ödeme kurumunca ve hastanece görülebilmesi, 
kırtasiyenin ve bürokrasinin azalmasına sebep olacaktır. Aile hekimliğinden sevk 
zincirinin hastane otomasyonuna entegre edilmesinin ve MEDULA üzerinden takip 
edilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Hasta hastanemize geldiğinde 
provizyon sisteminden aile hekimi tarafından bize uygun şekilde sevk edilip 
edilmediği takip edilebilmelidir.

Mesai dışı saatlerde acil servis dışında hastanın gidebileceği ve poliklinik hizmeti 
alabileceği sağlık merkezleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla poliklinik hastaları acil 
servislerde muayene olma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bu duruma çözüm 
bulunması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca, aile hekimlerinin sayılarının arttırılması 
sistemin işlemesi için gereklidir. Son olarak, hastane paket fiyatlarının arttırılması 
hastanelerde yaşanabilecek mali sıkıntıyı önleyebilir.
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TÜRKİYE’DE HASTANE BÜTÇESİNİN  VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Doç Dr. Bülent Sezen71, M. Şahin Gök72

Özet

Bu çalışma ile Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere ait yatırım, cari ve 
personel bütçelerinin hastane verimliliğine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Özellikle son yıllarda kısıtlı kaynaklarla en yüksek faydayı elde etme amacı tüm sosyal 
kurumlar gibi hastanelerin de önceliği haline gelmiştir. Bu bağlamda girdileri çıktılara 
dönüştürme sürecindeki başarı oranını ifade eden verimlilik önem kazanmıştır. Girdileri 
azaltma yoluyla verimliliği arttırma çabasında bütçe planlaması önem taşımaktadır. 
Buna bağlı olarak bu çalışmada verimlilik ve bütçe ilişkisi incelenmektedir. Çalışma 
kapsamında öncelikle Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet ve eğitim-araştırma 
hastanelerinin verimlilik değerlendirmesi 2002 ve 2006 yılları arasında Veri Zarflama 
Analizi (VZA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hastane bütçesi (i) yatırım bütçesi, 
(ii) cari bütçe ve (iii) personel bütçesi olmak üzere üç boyut altında incelenmektedir. 
Yılar arasında değişen bütçelerin hastane verimliliklerine etkisi regresyon analizi 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Analiz sonuçlarına bağlı olarak yıllar arasında 
devlet ve eğitim-araştırma hastanelerinin verimliliklerinin değişimi ve bütçelerin 
verimliliğe olumlu ya da olumsuz etkileri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Çalışma 
bütçe planlaması sürecinde uygulayıcılara faydalı bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hastane Bütçesi, Bütçe Planlama, Hastane Verimliliği

Abstract

In this study we aim to analyze the impact of investment budget, current budget, 
and personnel budget on the hospital performance. Study is constructed on the 
state hospitals and education-research hospitals which are dependent to the Turkish 
Ministry of Health. In recent years, efficiency has been one of the most important 
issues for all social organizations like hospitals which used limited resources for 
maximum value. Efficiency is defined as the ratio of performance outputs to the 
resources used. One way to increase efficiency is to decrease the level of resources 
and/or to lower the investments. Budget planning is crucial for decreasing the level 
of resources. Therefore the relationship between the efficiency and the budget is 
investigated in this study. The efficiencies of state hospitals and education-research 
hospitals are evaluated by using Data Envelopment Analyses (DEA) in the year 
of 2002- 2006. Hospital budget is arranged in three dimensions: (i) investment 
budget, (ii) current budget, and (iii) personnel budget. The yearly changes impact 
of hospital budget on the hospital efficiencies is evaluated by using regression 
analyses. According to the findings the yearly changes of hospital efficiency and the 
constructive and/or privative impact of hospital budget on the hospital efficiency is 
71 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bsezen@gyte.edu.tr
72 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sahingok@gyte.edu.tr
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obviously investigated. This study has a substantial contribution for budget planners 
in the process of hospital budget planning.

Key Words: Hospital Budget, Budget Planning, Hospital Efficiency

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri konusunda hızla artan ihtiyaç ve beklentiler karşısında hastaneler 
mevcut kaynaklarıyla en yüksek faydayı ulaşmayı temel prensipleri haline getirmişlerdir. 
Bu bağlamda hastanelerde etkin kaynak kullanımı en önemli argümanlardan birisi 
konumundadır. Bu durumun en temel sebebi ise kısıtlı kaynaklarla en yüksek çıktıyı 
elde etme çabasıdır. Bu noktada hastanelerin değerlendirmesi gereken ve birbiri ile 
doğrudan ilişkili olan “verimlilik” ve “finansal kaynak planlaması” etkileşimi ortaya 
çıkmaktadır (Ernst ve Szczesny, 2008).

Hastanelerin verimliliklerini arttırma çabaları özellikle Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerde 90’ların sonunda başlayıp 2000’li yıllarda hız kazanan iyileştirme 
çalışmaları ve gerçekleştirilen reformlarla günümüzde de sürdürülmektedir (Aydın ve 
Demir, 2006). En genel anlamıyla girdilerini çıktılara dönüştürme sürecindeki başarı 
oranını temsil eden verimlilik, mevcut kaynaklarını optimum seviyede kullanması 
belki de en önemli prensiplerinden biri olan hastaneler açısından büyük önem 
taşımaktadır. Hastane verimliliğinin değerlendirilmesinde önem verilmesi gereken 
en önemli konu hastanelerin kullandıkları kaynakları ve buna karşılık elde ettikleri 
faydaları doğru bir şekilde tanımlayabilmektir.

Öte yandan hastanelerin finansal kaynak planlamasını ve spesifik olarak bütçe 
planlamasını ne kadar etkin bir şekilde gerçekleştirdiği konusu da verimlilik üzerinde 
doğrudan etkiye sahiptir (Hammerman ve Greenberg, 2009). Çünkü finansal 
kaynaklarının dışında hastaneler mevcut fiili ve beşeri imkanlarıyla en yüksek 
faydaya ulaşsalar dahi uzun vadede bütçelerini kullanma başarıları, verimliliklerini 
doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu etkiyi ortaya çıkarmak için bu çalışma 
kapsamında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin verimlilikleri ve hastane bütçeleri 
ilişkisi değerlendirilmektedir. Hastane bütçesi (i) personel bütçesi, (ii) cari bütçe 
ve (iii) yatırım bütçesi olarak üç alt boyuta ayrılmış ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinin 2002-2006 yılları arasındaki 
verimlilikleri üzerine etkisi çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.

Hastaneler birden çok kaynağı kullanarak yine birden çok faydaya ulaşmaktadırlar. 
Bu sebeple hastane verimliliğinin değerlendirilmesinde çoklu girdi ve çıktıyı 
aynı anda analiz edebilme özelliğine sahip Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi 
kullanılmıştır. Buna ek olarak kullanılan regresyon analizleri ile bütçe ve verimlilik 
ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde 
kullandıkları kaynaklara bağlı olarak verimsizlik sebepleri detaylı bir şekilde incelenmiş 
ve verimsizlik sebeplerinin bütçeyle olan ilişkisi de analiz edilmiştir.
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Hastane verimliğinin incelenmesine yönelik çalışmalar pek çok gelişmiş ülkede 
gerçekleştirilmektedir (Ramanathan, 2003). Böylece sağlık sistemlerindeki 
gelişim ya da ortaya çıkan sorunların tespiti detaylı bir şekilde yapılabilmektedir. 
Türkiye’de ise hastane performansının ve daha spesifik olarak hastane verimliliğinin 
değerlendirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar son derece sınırlı 
düzeydedir. Şüphesiz Türkiye sağlık sistemi için de bu yöndeki çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunun yanında çalışma kapsamında hastane verimliliği ve bütçe 
ilişkisinin incelenmesiyle finansal kaynak planlaması konusundaki mevcut ya da 
potansiyel problemler incelenmektedir. Bu sebeple bu çalışma hem ilgili literatüre 
hem de sağlık sistemleri ve hastaneler konusundaki politika yapıcılara önemli bir 
katkı sağlamaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde hastane verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan 
VZA yönteminin genel yapısı açıklanacak, üçüncü bölümde bütçe ve hastane 
verimliliği ilişkisi ve hastanelerde verimsizlik sebepleri ve verimsizliğin bütçeyle 
ilişkisi değerlendirilecek ve sonuç bölümüyle çalışma tamamlanacaktır.

2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNETİMİ

Veri Zarflama Analizi yöntemi karar birimlerinin (Decision Making Units-DMU) göreceli 
verimliliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada karar birimleri 
hastanelerdir. Farrel’in (1957) Frontier Analizi, VZA’nın temelini oluşturmaktadır. 
Ancak yöntemin gelişmesinde Charnes, Cooper ve Rhodes’un (1978) önemli katkıları 
olmuştur.

Charnes vd. ile 1978 yılında CCR modeli ile gelişimine başlayan VZA yöntemi ölçeğe 
göre sabit getiri (Constant Returns to Scale, CRS) varsayımı altında verimlilik 
değerlendirmelerini gerçekleştirirken Banker, Charnes ve Cooper (1984) CCR 
modelini ilerleterek ölçeğe göre değişken getiri (Variable Returns to Scale, VRS) 
varsayımlı BCC modelini literatüre kazandırmışlardır.

Temelinde benzer karar birimlerine ait girdi ve çıktılara bağlı olarak göreceli teknik 
verimlilik değerlendirmesi bulunan VZA yöntemi doğrusal programlama modeli 
kullanarak homojen oldukları varsayılan her bir gözlem için tek bir verimlilik skorunun 
elde edilmesine olanak sağlar. Verimlilik skorları 1’e eşit olan karar birimleri “verimli” 
1’den farklı olan karar birimleri de “verimsiz” olarak değerlendirilir.

Çoklu girdi ve çıktının birlikte analiz edilebildiği VZA modelinde i’nin girdileri j’nin 
ise çıktıları temsil ettiğini ve verimlilik değerlendirmesinin N tane karar birimi için 
yapılacağını varsayalım ve m. karar biriminin xmi girdilerini kullanarak ymj çıktılarını 
elde ettiğini kabul edelim. VZA yönteminde homojen oldukları varsayılan, yani 
benzer girdileri kullanarak benzer çıktılar elde eden karar birimlerinin karşılaştırmalı 
olarak çıktı ağırlıklarının girdi ağırlıklarına oranlanması ile verimlilik skorları elde 
edilmektedir. Buna bağlı olarak m. karar birimi için VZA modelinin matematiksel 
ifadesi Model 1’de görülmektedir (Ramanathan, 2005).
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Burada vmj ve umi değişkenleri matematiksel programlama ile belirlenen girdi ve 
çıktılara ait ağırlıkları temsil etmektedir. Buradaki amaç fonksiyonunun optimal değeri 
m. karar biriminin verimlilik skorunu göstermektedir. Eğer verimlilik skoru 1 (ya da 
%100) ise bu karar biriminin verimlilik sınırında olduğunu yani verimli olduğunu, 
değilse de verimsiz olduğunu ifade eder. Burada altı çizilmesi gereken konu ise 
verimlilik skorunun karar birimleri arasında göreceli performans değerlendirmesi 
olduğudur.

VZA yöntemiyle verimlilik skoru belirlenirken (i) Ölçeğe Göre Sabit Getiri (Constant 
Return to Scale - CRS) ve (ii) Ölçeğe Göre Değişken Getiri (Variable Return to Scale 
- VRS) olmak üzere iki yaklaşım uygulanabilmektedir. CRS yaklaşımında girdiler ve 
çıktılar sabit bir şekilde değişmektedir. Yani girdilerin bir birim artışında çıktıların da 
bir birim arttığı varsayılmaktadır. VRS yaklaşımında ise girdi ve çıktılardaki değişimde 
böyle bir sabitlik söz konusu değildir. VRS yaklaşımı karar birimlerinin sadece 
teknik verimliliklerini değerlendirirken CRS yaklaşımı teknik verimlilik yanında ölçek 
verimliliği kayıplarını dikkate almaktadır (Jacobs vd., 2006).

3. HASTANE VERİMLİLİĞİ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ

3.1. Hastane Verimliliği

Önceki bölümde genel hatlarıyla açıklanan VZA yöntemi kullanılarak hastane 
verimliliğinin değerlendirilmesinde en kritik aşama girdi ve çıktıların belirlenmesidir. 
Bu sebeple öncelikle kapsamlı bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiş ve hastane 
verimliliğinin VZA yöntemi kullanılarak değerlendirildiği uluslar arası çalışmalarda 
kullanılan girdi ve çıktı faktörleri belirlenmiştir. Daha sonra Türkiye’deki 
uygulamacıların gözüyle hastane verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılması 
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gereken faktörlerin tespit edilmesi için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Devlet 
hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde başhekim, başhekim yardımcısı ve 
klinik şeflerine uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler literatür araştırması 
verileri ile birleştirilmiştir. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın yataklı tedavi kurumları 
istatistik yıllıkları verileri kullanılarak çalışma kapsamında kullanılacak girdi ve 
çıktı faktörleri tespit edilmiştir. Buna göre çalışmada kullanılan girdi faktörleri, fiili 
yatak sayısı, uzman doktor sayısı ve pratisyen doktor sayısıdır. (eğitim araştırma 
hastanelerinde asistan doktor) Çıktı faktörleri ise poliklinik sayısı, taburcu olan hasta 
sayısı, ameliyat sayısı (küçük, orta ve büyük olmak üzere üç grupta), doğum sayısı, 
yatak işgal oranı, ortalama kalış günü, yatak devir hızı ve yatan hasta oranıdır.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinin ve eğitim araştırma hastanelerinin 
göreceli verimlilikleri seçilen girdi ve çıktılara bağlı olarak VZA yönetimi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Her bir hastanenin verimliliği 2002-2006 yılları arasında analiz 
edildikten sonra devlet hastanelerinin ve eğitim araştırma hastanelerinin ortalama 
verimlilikleri belirlenmiştir. Hastane verimliliklerinin analiz edilmesinde iki aşamalı bir 
yol izlenmiştir. Birinci aşamada devlet hastanelerine ve eğitim araştırma hastanelerine 
kendi içerisinde ayrı ayrı verimlilik analizi uygulanmış ve ortalama verimlilikleri 
belirlenmiştir. İkinci aşamada ise her iki gruptaki hastaneler birlikte analize tabii 
tutulmuş ve bu veri seti içerisinde devlet hastanelerinin ve eğitim araştırma 
hastanelerinin ortalama verimlilikleri değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda elde 
edilen ortalama verimlilik değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2002-2006 yılları arasındaki 
ortalama verimlilik değerleri

Ortalama Hastane Verimlilikleri
2002 2003 2004 2005 2006

Devlet Hastaneleri 71,46 70,60 70,76 66,32 75,48
Tüm Hastaneler 66,34 66,49 67,21 61,29 73,54
Eğitim Araştırma Hast. 89,96 93,13 98,30 85,57 95,89
Tüm Hastaneler 56,35 55,64 60,32 64,87 68,21
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 61,34 61,06 63,76 63,08 70,87

Hastane verimliliklerinin değerlendirildiği analizler sonucunda elde edilen bulgular 
özet tablo halinde yukarıda gösterilmektedir. Buna göre hastane verimliliklerinin 
dönemsel dalgalanmalar olsa da genel olarak yükselme eğiliminde olduğu söylenebilir. 
Hastane verimliliklerinin yıllar içerisindeki değişimlerin incelenmesi için Malmquist 
Productivity Index (MPI) tekniği de kullanılabilir ve verimlilik değişimlerinin yönü 
de tespit edilebilir. Ancak bu çalışma kapsamında hastanelerin verimlilik değişimleri 
konusunda daha fazla detaya girilmeyecek ve hastane verimliliklerinin bütçe ile olan 
ilişkisi irdelenecektir. 
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3.2. Hastane Bütçesi

Tüm organizasyonlar gibi hastaneler için de finansal kaynak planlaması hassasiyetle 
değerlendirilmesi gereken bir konudur. Finansal kaynak planlamasının bir alt boyutu 
olarak bütçe planlama ise mevcut kaynakların etkin bir şekilde değerlendirilebilmesinde 
büyük bir rol oynamaktadır (Tediosi vd., 2008). Bu bağlamdan hastanelerin 
verimliliklerini değerlendirirken bütçe kullanmadaki başarısının da ortaya çıkarılması 
faydalı olacaktır.

Hastane bütçesini incelerken öncelikle Löfroth vd.’nın (2006) da önerdiği gibi 
bütçeyi alt boyutlara ayırmak yerinde olacaktır. Literatürde bütçenin alt boyutlarıyla 
ilgili birçok farlı görüşe rastlanabilmektedir ki kavramın içeriği düşünüldüğünde bu 
durum son derece normaldir. Ancak bu çalışma kapsamında karmaşık ilişkilerden 
uzak daha yalın ve sade bir şekilde değerlendirme yapabilmek ve buna bağlı olarak 
verimlilikle ilişkisini kurarak açık bir yorum kabiliyeti geliştirebilmek için bütçe, (i) 
personel bütçesi , (ii) cari bütçe ve (iii) yatırım bütçesi olmak üzere üç alt boyutu 
ile ele alınmaktadır.

Personel bütçesi, genel olarak hastanenin uzman ve pratisyen doktorları ile 
medikal ve medikal olmayan çalışanlarına yaptığı toplam ödemelerin bütünü 
olarak değerlendirilmektedir (Maiwenn, 2004). Daha açık bir ifadeyle hastanenin 
çalışanlarının maaşları için ayırdığı kaynakların toplamı personel bütçesini temsil 
etmektedir.

Cari bütçe ise hastanenin personeline yaptığı ödemeler ve uzun vadeli fayda beklediği 
yatırımları için ayırdığı finansal kaynakların dışındaki tüm finansal kaynaklarını temsil 
etmektedir (Barross, 1999). Üretim işletmelerinde hammadde, teçhizat ve iş yeri 
bütçesi olarak da değerlendirilen cari bütçe hastane spesifiğinde, hastaneye alınan 
tıbbi gereç ve cihazlar (yatırım amaçlı olanların dışında), bina ve hastane yeri ve 
diğer tüm sabit giderlerin kaleme alındığı finansal kaynakları temsil etmektedir.

Yatırım bütçesi hastanelerin kısa yada uzun vadeli fayda beklediği ve yokluğunda, 
temel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini olumsuz etkilemeyen kaynakları temsil 
etmektedir. Daha açık bir ifadeyle hastanelerin tıbbi ve teknolojik yatırımlarının 
bütünü hastanelerin yatırım bütçesini temsil etmektedir (Jacops, 1998).

Çalışma kapsamında hastane bütçesi verimlilik ilişkisinin değerlendirilmesinde 
kullanılan, personel bütçesi, cari bütçe ve yatırım bütçesinin 2002-2006 yıllarındaki 
değerleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak elde edilmiştir. 
Gerçekleştirilen regresyon analizi modelleri de TÜİK verilerinden elde edilen 
değerlerle kurulmuştur.
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3.3. Hastane Bütçesi ve Verimlilik İlişkisi

Hastanelerin kullandıkları girdileri çıktılara dönüştürme sürecindeki başarılarını 
ifade eden verimlilikleri ile finansal kaynak planlamasının temel boyutlarından biri 
olan bütçe planlaması arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi hastanenin verimliğini 
arttırmada hangi finansal konulara daha fazla önem vermesi gerektiğinin 
belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet 
hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinin ortalama verimliliklerine hastane 
bütçesinin alt boyutlarının etkileri regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir.

Verimlilik ve bütçe ilişkisinin değerlendirildiği regresyon analizi üç aşamalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada personel bütçesinin ikinci aşamada cari 
bütçenin, üçüncü aşamada ise yatırım bütçesinin devlet hastaneleri, eğitim araştırma 
hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri (devlet hastaneleri ve eğitim araştırma 
hastanelerinin birleşimi) üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 
2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bütçenin verimliliğe etkisi

Devlet Hastaneleri 
Verimliliği

Eğitim Araştırma 
Hastaneleri Verimliliği

Sağlık Bakanlığı 
Hastaneleri Verimliliği

Personel Bütçesi (-)5,714* (-)3,924** (-)3,006*
Cari Bütçe 7,253* 3,972* 4,805*
Yatırım Bütçesi -*** 0,204** -***
R2 0,985 0,714 0,997

* %5 seviyesinde anlamlı, **%10 seviyesinde anlamlı, ***%10 anlam seviyesinin 
dışında

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda görülmüştür ki personel bütçesinin, 
devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. En yüksek olumsuz etki devlet 
hastanelerinde (β=5,714) görülmektedir. Eğitim araştırma hastanelerinde de 
personel bütçesinin olumsuz bir etkisi devlet hastanelerine göre daha düşük seviyede 
de olsa (β=3,924) bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 
personel bütçesi yükseltildikçe hastane verimliliği düşmektedir.

Analiz sonucunda personel bütçesi ile hastane verimliliği arasındaki negatif yönlü 
etki derinlemesine incelenmesi gereken bir konudur. Çünkü ulaşılan sonuca göre 
hastanelerde personele daha az kaynak ayrılması durumunda hastane verimliliğinin 
yükseleceği görülmektedir. Bu yüzden personel bütçesi ile verimlilik, daha açık 
anlamıyla verimsizlik nedenleri ilişkisi bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde 
incelenmektedir.

Öte yandan analiz sonuçlarına göre cari bütçenin Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
üzerinde olumlu bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Yani hastanelerin personel ve 
yatırım dışındaki finansal kaynakları arttıkça verimlilikleri de artacağı sonucuna 
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ulaşılmıştır. Bu durum Sağlık Bakanlığı hastanelerinde cari bütçenin olumlu bir 
şekilde kullanıldığı ve cari bütçeye ayrılan kaynağın hastanelere değer katıcı bir 
şekilde geri döndüğünü göstermektedir.

Yatırım bütçesi ve hastane verimliliği ilişkisinin değerlendirildiği regresyon 
modelinde ise birçok uluslar arası çalışmada elde edilen sonuçlara paralel bir 
şekilde, yatırım bütçesinin eğitime ve teknolojiye daha fazla önem veren eğitim 
araştırma hastanelerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna karşın 
birincil önceliği temel sağlık hizmetlerini yerine getirmek olan devlet hastanelerinin 
verimliliğinde yatırım bütçesinin anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. 
Buna bağlı olarak eğitim araştırma hastanelerinin verimliliğini arttırmak için yatırım 
bütçesinin bu hastanelerde arttırılmasının faydalı olduğu ancak devlet hastanelerinin 
verimliliğinin arttırılmasında yatırım bütçesinin olumlu ya da olumsuz herhangi bir 
etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3.4. Personel Bütçesi ve Hastane Verimliliği İlişkisi

Verimlilik ve bütçe ilişkisinin değerlendirildiği regresyon modelinde personel 
bütçesinin hastane verimliliğine negatif yönlü bir etkisinin bulunduğu görülmüştür. 
Ancak bu sonuç hastane yöneticileri ve sağlık sistemleri konusunda politika yapıcılar 
için değişik açılımları bulunan bir bulgudur. Be sebeple hastanenin verimsizliğine yol 
açan personel fazlalığı ile personel bütçesi arasındaki ilişkinin irdelenmesi yerinde 
olacaktır.

Bu amaçla öncelikle hastane verimliliğinin düşüşüne yol açan etmenler 
değerlendirilmiştir. Hastanelerde verimsizliğin en genel anlamda (i) mevcut girdilerin 
fazlalığı, (ii) elde edilen çıktıların eksikliği olmak üzere iki sebebi bulunmaktadır. 
Buradaki inceleme konusu personel bütçesinin verimliliğe negatif etkisi olduğu için 
girdilerdeki fazlalığın ve daha spesifik olarak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzman 
ve pratisyen doktor sayılarındaki fazlalığın değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

Şüphesiz hastane personeli söz konusu olduğunda uzman ve pratisyen doktorların 
dışında da hastanenin medikal ve medikal olmayan personelleri bulunmaktadır. 
Ancak çalışma kapsamında bu personellerin verimlilik üzerindeki etkisi incelenmediği 
için verimsizlik sebeplerinde de bu konu irdelenmeyecektir. Fakat bu durum 
hastanelerdeki doktor sayısındaki fazlalığın ve bunun personel bütçesi ile olan 
ilişkisinin analiz edilmesinden bağımsızdır.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde VZA yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen verimlilik 
analizlerinde girdi fazlalıklarına yönelik verimsizlik sebepleri incelenmiştir. Uzman ve 
pratisyen doktor sayıların devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde ve 
Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki fazlalıklarının ortalama değerleri Şekil 1 ve 2’de 
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzman doktor fazlalığı

Uzman doktor fazlalığının ortalama değerleri incelendiğinde genel olarak Türkiye’de 
uzman doktorlar konusunda bir fazlalığın dönemsel bir şekilde bulunduğu 
görülmektedir. Ancak detaylı incelendiğinde fazlalık değerlerinin çok yüksek olmadığı 
ve çalışmanın kapsadığı son dönem olan 2006 yılında hem devlet hastanelerinde 
hem de eğitim araştırma hastanelerinde uzman doktor fazlalığının bulunmadığı 
görülmektedir.

Şekil 2. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pratisyen doktor fazlalığı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde 
pratisyen doktor sayısı fazlalığı incelendiğinde ise özellikle devlet hastanelerinde 
önemli oranda bir fazlalık bulunduğu görülmektedir. Buna karşık eğitim araştırma 
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hastanelerindeki pratisyen doktor sayısı fazlalığı, her ne kadar verimsizliğe 
sebep olan bir faktör olsa da önemsenmeyebilecek kadar düşük seviyelerdedir. 
Dolayısıyla pratisyen doktor bazında bir değerlendirme yapıldığında Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinin verimsizliklerini gidermeleri için özellikle devlet hastanelerinde 
pratisyen doktor fazlalığını gidermelerinin yerinde olacağı söylenebilir.

Doktorlar bazında hastanelerin verimsizlik sebepleri incelendiğinde elde edilen 
sonuçlar, personel bütçesinin genel hastane verimliliğine negatif yönlü etkisinin 
yorumlanmasında daha açıklayıcı bir yaklaşlım geliştirebilecektir. Bu sebeple personel 
bütçesinin hastanelerdeki uzman ve pratisyen doktor sayısı fazlalığına olan etkisinin 
analiz edilmesi için bir regresyon modeli geliştirilmiş ve Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Personel bütçesi ve doktor fazlalığı ilişkisi

Devlet Hastaneleri Eğitim Araştırma 
Hastaneleri

Sağlık Bakanlığı 
Hastaneleri

Uzman 
Doktor 
Fazlalığı

Pratisyen 
Doktor 
Fazlalığı

Uzman 
Doktor 
Fazlalığı

Pratisyen 
Doktor 
Fazlalığı

Uzman 
Doktor 
Fazlalığı

Pratisyen 
Doktor 
Fazlalığı

P e r s o n e l 
Bütçesi -*** 0,930* -*** 0,220** -*** 0,271*

* %5 seviyesinde anlamlı, **%10 seviyesinde anlamlı, ***%10 anlam seviyesinin 
dışında

Personel bütçesinin uzman ve pratisyen doktor fazlalığına etkisinin regresyon analizi 
ile değerlendirildiği analizler ile, VZA yöntemiyle bir verimsizlik sebebi olarak doktor 
sayısındaki fazlalığın değerlendirildiği analizler birbiri ile benzer sonuçları ortaya 
koymuştur. Buna göre personel bütçesi gerek devlet hastanelerinde gerekse eğitim 
araştırma hastanelerinde uzman doktor fazlalığı açısından her hangi bir etkiye sahip 
değildir. Buna karşın personel bütçesi pratisyen doktor fazlalığını Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Daha açık bir ifadeyle devlet 
hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde personel bütçesinin arttırılması 
pratisyen doktor sayısındaki fazlalığı arttırmaktadır ki bu bulgunun özellikle hastane 
yöneticileri ve sağlık sistemlerindeki politika uygulayıcıları tarafından hassasiyetle 
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

4. SONUÇ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde 
bütçenin hastane verimliliğine etkilerinin değerlendirildiği bu çalışmada genel olarak 
hastane bütçesinin verimlilik üzerinde etkiye sahip olduğu görülmüştür. Detaylı 
inceleme sonucunda hastanelerin cari bütçesinin verimlilik üzerinde pozitif yönlü 
bir etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre hastanelerde personel 
ve yatırıma ayrılan finansal kaynakların dışındaki harcamaların hastanenin genel 
verimliliğine doğrudan ve olumlu bir şekilde yansıdığı söylenebilir. Buna karşın 
yatırım bütçesinin eğitim araştırma hastanelerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip 
olduğu ancak devlet hastanelerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı sonucuna 
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ulaşılmıştır. Dolayısıyla eğitim araştırma hastanelerinde yatırım kaynaklarının daha 
doğru bir şekilde tespit edildiği ve gerçekleştirilen yatırımların olumlu yönde geri 
dönüşünün sağlandığı söylenebilir. Ancak devlet hastanelerinde yatırımların daha 
iyi bir şekilde planlanması gerektiği ve fayda sağlayacak alanların tespit edilerek 
yatırımların bu alanlara yönlendirilmesi gerektiği şeklinde bir yorum yapılabilir.

Hastanelerde personel bütçesi ile ilgili olarak hassasiyetle değerlendirilmesi gereken 
bir sonuç ortaya çıkmıştır. Buna göre özellikle pratisyen doktor sayısının Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde fazla olduğu görülmüş ve bu fazlalık ile personele ayrılan 
bütçenin arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu gerçekleştirilen analizler sonucunda 
gözlemlenmiştir. Başka bir ifadeyle personel bütçesi arttırıldıkça pratisyen doktor 
sayısı artmakta ancak bu durum hastane verimliliğine olumsuz yönde etkilemektedir. 
Fakat sadece bu bulguya bakarak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pratisyen doktor 
sayısı fazladır ve bu sayı azaltılmalıdır şeklinde bir yorumda bulunmak aldatıcı 
olacaktır. Burada önemli olan hastanelerin kullandıkları kaynaklar ile elde ettikleri 
faydalar arasındaki dengenin optimum düzeyde sağlanabilmesidir. Bu noktada etkin 
kapasite planlaması ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hastanelerin pratisyen doktor ve 
diğer tüm kaynaklarını kullanarak en yüksek faydaya ulaşmak için etkin bir kapasite 
planlaması yapması önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde genel olarak verimliliğin yükselme 
eğiliminde olduğu ancak hastanelerin iyileştirmeye açık yönlerinin bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte personel bütçesi, cari bütçe ve yatırım 
bütçesi olmak üzere üçe ayrılan hastane bütçesinin verimlilik üzerinde etkili olduğu 
ve özellikle cari bütçenin hastane verimliliğine olumlu etkilediği ancak personel 
bütçesinin verimliliği olumsuz etkilediği görülmüştür. Buna bağlı olarak hastanelerin 
cari bütçeye bağlı harcamaları konusunda başarılı oldukları ancak kapasite kullanımı 
konusunda iyileştirmelere açık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla hastane 
yöneticilerinin ve sağlık sistemleri konusundaki politika yapıcıların bu konuya daha 
fazla önem vermeleri ve iyileştirme planlarında etkin kapasite kullanımını öncelikleri 
haline getirmeleri hastane verimliliklerini arttırmak açısından faydalı olacaktır.
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PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR GİRESUN DEVLET HASTANESİ 
2005-2008 YILLARI ARASI YATAN HASTA MEMNUNİYET 

ORANLARI

Aynur Çalış73, Hatice Yılmaz74, Ahmet Bal75

Hatice Yılmaz3, Adnan Yıldız3, Resmiye Memiş3

Özet

Algılanan kalite ile beklenen kalitenin bir fonksiyonu olarak ifade edilen memnuniyetin 
sağlık hizmetlerindeki uygulaması hasta memnuniyetinin sağlanmasıdır. Memnuniyete 
ilişkin verilerin, hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde olduğu kadar bu hizmeti 
sunan sistemlerinin şekillendirilmesi ve yönetiminde de çok önemlidir. Bu çalışma 
ile hastanemizin yıllara göre yatan hasta memnuniyet oranını ve bu oranlarda 
etkili değişkenleri belirleyerek, memnuniyet oranımızın artırılmasında özellikle 
odaklanmamız gereken uygulamaları belirlemeyi Anketlerin değerlendirmesinde; 
memnuniyet oranlarında yıllara göre sürekli bir artış sağlandığı, memnuniyet 
oranımızın yükseltilmesini sağlayacak en temel uygulamanın bilgilendirmeye 
yönelik iyileştirmeler konusuna odaklanmamız gerektiği saptanmıştır. Memnuniyet 
anketlerinin mevcut durumumuzu saptama ve iyileştirme gereken noktaların 
belirlenmesinde ki öneminin yanı sıra, kaliteli ve hasta odaklı hizmet verme ve 
hasta memnuniyetinin sağlanmasının kurum kültürü haline gelmesindeki önemi de 
büyüktür.

Anahtar Kelime: Hasta Memnuniyeti, Hasta Odaklı Hizmet, Kurum Kalite Kültürü

Abstract

Pleasure; a function of expected quality and inspected quality, is patient pleasure 
in health care system. Data of pleasure is important for evaluation of service 
quality as well as system reformation and management. We aimed to determine 
annual impatient pleasure rate and factors in our hospital and points we need to 
focus to improve pleasure rate. By evaluating pools, we showed that impatient 
pleasure rate has increased by years; improvement of patient information was the 
major execution which had to be focused. Patient pleasure pools is important for 
determining current status, lacking points and building organizational culture for 
high quality patient-centered service and having patient pleasure.

1. GİRİŞ

Memnuniyet; algılanan kalite ile beklenen kalitenin bir fonksiyonu olarak ifade 
edilmektedir. Hizmet alan bireyin mutluluğunun sağlanması, rekabetçi sistemlerin 
73 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
74 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesi, htyilmaz30@gmail.com
75 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesi
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en önemli araçlarından biridir (Aydın ve Demir, 2007: 31). Sağlık hizmeti alanında 
bunun somut uygulaması hasta memnuniyetinin sağlanmasıdır. Memnuniyete 
ilişkin verilerin, hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde olduğu kadar bu hizmeti 
sunan sistemlerinin şekillendirilmesi ve yönetiminde de çok değerli olduğu 
kaydedilmektedir.

2. AMAÇ

2005 yılının ikinci yarısından başlayarak, kamu sağlık kuruluşlarında hasta 
memnuniyet ölçümleri uygulanması ile kurumsal performansın nitelik boyutu da 
değerlendirilmektedir (Aydın ve Demir, 2007: 49). Önceleri kurumların isteğine bağlı 
olan bu ölçümler 2007 yılından bu yana zorunlu hale gelmiştir.

Hizmetlerini “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışı ile sunan hastanemiz; etkin, verimli 
ve hasta odaklı hizmet vermeyi temel almaktadır. Bu temelde, özellikle hasta 
odaklılık bağlamında, hastalarımızın memnuniyetini sağlamak hedeflerimizin başında 
gelmektedir.

Bu çalışma ile hastanemizin yıllara göre yatan hasta memnuniyet oranını ve bu 
oranda etkili değişkenleri belirleyerek, memnuniyet oranımızın artırılmasında 
özellikle odaklanmamız gereken uygulamaları belirlemeyi hedefledik.

3. YÖNTEM

Yatan hasta memnuniyetinin ölçüm yöntemi, ilkeleri ve hastanede uygulanan 
soru seti, “Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Değerlendirme Yönergesi” ekinde 
belirlenen “Memnuniyet Anketleri ve Uygulama Usul ve Esasları”na göre belirlendi 
(Sağlık Bakanlığı 01.02.2005 tarih ve 349 sayı ile 23/03/2007 tarihli ve 2542 sayılı 
yönergeleri). Anket uygulanacak kişi sayısı, ilgili servisin hasta sayılarının, yapılacak 
anket sayısına (en az yatak sayısı kadar) orantılı dağılımı ile belirlendi. Anketler 
yatarak tedavi görmüş taburculuk işlemleri yapılan hastalara, rastgele yöntemle, 
gönüllülerden oluşan anketörler tarafından yüz yüze görüşülerek uygulandı. Psikiyatri 
ve Diyaliz servis hastalarına anket uygulanmamıştır.

Anketlerden elde edilen sonuçlardan aşağıdaki formüle göre memnuniyet oranı 
hesaplandı:

Memnuniyet oranı = Anket puanı / Anket uygulanan kişi sayısı X 100
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4. BULGULAR

Grafik 1. Yıllara göre yatan hasta memnuniyet oranlarının 
karşılaştırması
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Grafik 1’in incelemesinde yatan hasta memnuniyet oranının 2005 yılından 2008 
yılına kadar anlamlı bir artış olmadığı görülmektedir. 2005 yılından bu güne % 2,42 
oranında bir artış sağlandığı görülmektedir. 2008 yılı sonuçlarının 8 aylık sonuçlar 
olduğu da göz önünde tutulduğunda yılsonu değerlendirmesinde bu yükselmenin 
daha da artacağı öngörülebilir.

Soru gruplarında ki memnuniyet oranlarının yıllara göre durumu Tablo 1’de ele 
alınmıştır.

Tablo 1. Soru gruplarlara göre yatan hasta memnuniyet oranlarının 
yıllara göre dağılımı

SORU GRUPLARI
2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI (8 

aylık sonuçlar)

n= 632 n = 428 n =1079 n = 786
HASTA KABUL 84,29 83,85 88,17 90,35
SERVİS 74,75 73,53 72,53 73,39
HEKİMLER 92,92 93,37 95,03 96,52
HEMŞİRE 92,24 92,78 95,08 97,12
TEDAVİ VE BAKIM 87,77 88,72 91,35 92,06
HASTANEDEN AYRILMA 65,31 70,21 72,07 81,31
GENEL 
DEĞERLENDİRME 82,20 82,91 79,82 80,93
DİĞER HUSUSLAR 71,55 72,37 63,46 70,39
GENEL TOPLAM 82,18 82,76 82,21 84,60

Tablo 1’in incelenmesinde; Yıllara göre ortalama % 3,88 artış olduğu, en yüksek 
artışın % 16 ile hastaneden ayrılma grubunda, bunu % 6,06 ile hasta kabul grubunun 
takip ettiği görülmektedir. Diğer hususlar ile ilgili grupta ise 1,15 oranında azalma 
vardır. 2008 yılı oranlarında en düşük diğer hususlar % 70,39 ve Servis grubunun 
%73,39 olduğu görülmektedir.
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Hekimler, hemşireler, tedavi ve bakım gibi tıbbi bakım hizmetlerinden, memnuniyet 
oranı ortalama % 95,24’tür.

Hastaneden ayrılma grubunun en yüksek artış oranına sahip olmakla birlikte 2008 
yılına kadar ki en düşük grup olduğu, Diğer Hususlar grubunun 2. en düşük grup 
özelliğini 2008 de en düşük grup olarak devam ettirdiği, Servis grubunun ise 2. en 
düşük grup olduğu görülmektedir.

Yatan hasta memnuniyet oranımızın yükseltilmesini sağlayacak en temel 
uygulamaların diğer hususlar ile servis gruplarında iyileştirmelerin yapılması ile 
sağlanacağı görülmektedir.

Bu alanları belirleyen sorular Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. İyileştirme alanları

DİĞER HUSUSLAR (Anket Tam Puanı 
12) SERVİSLER  (Anket Tam Puanı 16)
Hasta hakları birimi hakkında bilgilendirildiniz 
mi?

Yattığınız odada gürültüye maruz kalıyor 
muydunuz?

Hastanenin genel temizlik ve düzenini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Odanın ısı ve havalandırma sistemini yeterli 
buldunuz mu?

Hastanenin genel kalitesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Kullandığınız tuvaletler ve banyo temiz miydi?

Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi 
tercih eder misiniz? Hastane yemeklerini nasıl buldunuz?

5. SONUÇ

Literatürde % 70 ve üzerindeki memnuniyet oranının hizmetlerden memnuniyeti 
yansıttığı, bunun da hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli kalitede olduğunu 
gösterdiği temel ifadelerde yer almaktadır (Şahin vd., 2005: 15). Yıllara göre 
yatan hasta memnuniyet oranın ortalaması % 82,94  ile hasta memnuniyetini 
sağladığımızı ifade edebiliriz. Ayrıca Hekimler, hemşireler, tedavi ve bakım gibi tıbbi 
bakım hizmetlerinden memnuniyetin yüksek olmasının hastaların kendileriyle bire-
bir ve yakın ilişkide oldukları kişilerden ve onların sağladığı hizmetlerden daha çok 
memnun olduklarını göstermektedir. Memnuniyetle ilgili diğer çalışmalarda benzer 
oranlar bulunmuştur (Tükel vd,. 2004: 57).

Bu oranın sağlanmasında kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme anlayışı ile 
gerçekleştirilen; hasta oryantasyon ve taburculuk eğitimleri, hastalıkları hakkında 
bilgilendirme ve onamlarının alınması, servis sekreterliklerinin kurulması, hasta 
ve yakınları dinlenme salonu, şikayet ve önerileri bildirim sistemi ile iyileştirme 
alanlarının belirlenerek kısa zamanda çözümü, hasta memnuniyet ekibi ziyaretleri 
gibi faaliyetler bütünün, amacına ulaştığı görülmektedir.
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Tablo 2’de gösterilen alanlardan servis bölümünün yeni hizmet binasına taşınılması 
ile iyileştirmenin sağlanacağı, hasta hakları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin 
broşür ile bilgilendirmenin yanında yüz yüze eğitim ile temizlik kontrol ekibinin 
denetleme çalışmalarını daha sık yapması ve temizlik personellerinin eğitimleri gibi 
iyileştirmeler ile memnuniyet oranımız daha da yükselecektir.
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HİZMET KALİTE STANDARTLARI VE KALİTE ÇALIŞMALARININ 
ORYANTASYON PROGRAMIMIZA KATKISI

“BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ”
Songül Yorgun76, Arif Duran77, Nihal Mısırlıoğlu2

Özet

Bir sağlık kuruluşu misyonunu gerçekleştirmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak için 
uygun bir çeşitlilikte becerikli, nitelikli kişilere gereksinim duyar. Bu amaçla kurumlar 
işe yeni başlayanlara ve bölümler arasında değişiklik durumlarında oryantasyon 
eğitimi yapmalıdır. Bu doğrultuda Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi hizmet içi 
eğitim hemşiresi tarafından 1996 yılından itibaren hizmet içi eğitimlere başlanmıştır. 
Sağlıkta Dönüşüm kapsamında Bolu ilindeki SSK ve Devlet Hastaneleri tek çatı altında 
birleştirilmiş ve hizmet içi eğitimler devam ettirilmiştir.  Kalite çalışmaları ile hizmet içi 
eğitimler tüm personeli içermiş, oryantasyon eğitimleri ve içeriği genişletilmiş, hasta 
ve hasta yakınları ile öğrenciler de eğitim kapsamına dahil edilmiştir. Oryantasyon 
eğitimleri ile kuruma yeni başlayan personel ve mevcut personelin birimler arası 
değişimlerde yaşadığı sıkıntılar azaltılmaya çalışılmış, düzenli hizmet içi eğitimler ile 
personelin mesleki gelişimi sağlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler Oryantasyon, Eğitim, Sağlık

Abstract

Any hospital or health service providing facility needs employees with high 
qualification and skills in order to fulfill its mission and meet the requirements and 
needs of the patients. For this, these facilities should give orientation programs to 
its new employees and also to all the staff in cases of changes within or between 
the units. In this context, Bolu Izzet Baysal State Hospital began in 1996 to provide 
its staff with service education conducted by the service education nurse. Within 
the “Transformation in Health System” program, all the state and Social Security 
Hospitals on the city Bolu were gathered under one roof and the service education 
was given from one source. This education and quality works included all the staff, 
the orientation education and the content was expanded, and patients, patient 
relatives and students were all accepted to take part in the education program. 
By orientation program, the difficulties which occur during changes of staff among 
units and employing new staff members were minimized, and the vocational skills 
of the staff were improved by regular service trainings.

Key Words: Orientation, Education, Health

76 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com
77 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
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1. GİRİŞ

Kurumlarda oryantasyon, “işe ve işyerine uyum” şeklinde ifade edilmektedir. 
Oryantasyon eğitimi ise, işe alma sürecinin en az personel seçimi kadar üzerinde 
durulması gereken bir bölümüdür. İyi organize edilmiş bir oryantasyon eğitimi işe 
yeni başlayan yada bölüm değiştiren elemanlar için, beklentilerini gerçekleştirmeleri 
açısından önemli bir rolü vardır. Düzensiz bir eğitim ilk günden itibaren bir hayal 
kırıklığına yol açar ve güçlüklerin, anlaşmazlıkların başlangıcı olabilir. Bu eğitimde 
genel olarak; işin gerektirdiği bazı bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel 
becerilerin kazandırılması, yani en kısa zamanda işe uyumunun sağlanması 
amaçlanır. Oryantasyon eğitimi, kurumların gerek mevcut düzenlerinin devamında, 
gerekse örgütsel gelişmede ileri düzeye erişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Oryantasyon eğitimi, yeni elemanlara, kurum içinde departman değiştiren elemanlara, 
kurumdan uzun süre ayrılıp tekrar geri dönen elemanlara uygulanır. İyi planlanarak 
düzenlenmiş bir oryantasyon eğitimi, işe yeni başlayan çalışanlarda kuruma karşı 
ilk olumlu izlenimi yaratmakta ve onun tüm kariyerini etkileyebilmektedir. Etkili 
bir oryantasyon eğitimi yüksek motivasyon sağlayarak, iletişimsizliğin veya zayıf 
iletişimin sebep olacağı hataları, yanlış anlamaları ve hoşnutsuzlukları önleyebildiği 
gibi, çalışanların hem görevleri hem de hakları ile ilgili doğru bilgilerle donanmasını 
da sağlar. Öğrenmeyi geliştirir, çalışanların hata yapma olasılığını azaltır ve çalışanlar 
işinde daha az yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

Oryantasyonun eğitiminin başlıca amaçları arasında;

Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kurma bağlılığı sağlamak,•	

Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi •	
vermek

Kişide kendine güven duygusu yaratmak,•	

Bireyde ait olma duygusu geliştirmek ve verimli olma isteği uyandırmak,•	

Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme •	
zamanını kısaltmak,

Motivasyonu arttırmak,•	

Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,•	

Disiplin suçlarını azaltmak, deneme-yanılma yolu ile öğrenmeye fırsat •	
vermemek,

Hizmet verirken kendisi ile arkadaşları için risk oluşturabilecek hususları •	
kontrol altına almak,

Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek gibi amaçlar •	
bulunmaktadır.
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Ayrıca  kurumun  misyon  ve  vizyonun da  çalışana  benimsetilmesi  oryantasyon 
aracılığıyla  olmaktadır. Böylece örgüt kültürünün oluşmasına da katkı 
sağlanabilmektedir. Yanlış izlenimlere meydan vermeden çalışanların oryante 
edilmeleri gerektiği açıktır. Bireyler kurumdaki ilk izlenimlerini kolay kolay unutmaz ve 
bu dönemdeki yanlış izlenimlerin telafisi zordur. Başlangıçta hayal kırıklığına uğrayan 
yeni çalışanın kazanılması ya mümkün olmamaktadır ya da çok zaman almaktadır. 
Yeni çalışanların davranışlarını şekillendirmek ve onu kuruma kazandırmak için ilk 
bir kaç gün en iyi fırsattır. Bu günlerde duygu bilgiden daha önemlidir. Bilgi daha 
sonra verilebilirken ilk izlenim ile oluşabilecek olumsuzlukları değiştirmek zordur. İşe 
yeni başlayan çalışanın üzerinde yalnızlık duygusu hakim olabilmektedir. Kendisi ile 
ilgilenilmeyen, oryantasyon eğitimine tabi tutulmayan elemanlar sessiz ve gözlemci 
olmayı tercih edebilir. Yanlış birşey yapıp alay edilmekten korkabilecekleri için 
soru sormayabilirler. Yeni bilgiler sunulan, davranış ve tutumları üzerine eğilinen 
çalışanların ise ait olma, sevgi görme gibi sosyal ihtiyaçları büyük ölçüde giderilmiş 
olur. İşe yeni alınan çalışan herhangi bir eğitim programına tabi tutulmadan 
kuruma ve işine alışabilir. Ancak özellikle yeni mezun olmuş, ilk defa iş hayatına 
girmiş kişilerde uyum gösterme süreci daha uzun olmaktadır. Yapılan araştırmalar, 
çalışanların kendi arzularıyla işten ayrılma olaylarının yarısından fazlasının işe 
başladıklarından sonra geçen ilk altı aylık sürede olduğunu göstermektedir. Bu durum 
genellikle işe başlayan yeni çalışanın tamamen kendi haline terk edilmesinden, onu 
etrafındakilere tanıtacak, kendisine yol gösterecek hiç kimsenin bulunmamasından 
ileri gelmektedir. Bu nedenle, bugün birçok kurum yeni işe başlayan çalışanını her 
bakımdan aydınlatmakta ve kendisine yardımcı olmaktadır (İşçi vd., 2002).

Bir sağlık kuruluşu misyonunu gerçekleştirmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak için 
uygun bir çeşitlilikte becerikli, nitelikli kişilere gereksinim duyar. Tüm elemanlar 
klinik veya klinik olmayan çalışanlar bir kadroya atandığında hastaneye sorumlu 
olduğu departmana veya servise ilişkin ve yapacağı işin sorumlulukları konusunda 
oryantasyon eğitimi almalıdır (JCI, 2008: 195-201).

Bu doğrultuda amacımız Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi eğitim çalışmalarında 
oryantasyonun pekiştirilmesidir.

2. YÖNTEM

Hastanemizde 1996 yılından günümüze düzenli bir şekilde yapılmaya çalışılan hizmet 
içi eğitimler, kalite çalışmaları ile büyük bir ivme kazanmıştır. Kurum içi eğitimlerin 
ve kurum dışı eğitimlerin katılımının yoğun olduğu hastanemizde, eğitimler dört 
başlıkta yapılmaktadır.

Hizmet içi sürekli eğitim•	

Oryantasyon eğitimleri•	

Hasta ve hasta yakınlarını kapsayan eğitimler•	

Öğrenciler ile yapılan eğitimler•	
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2.1. Bulgular

Kuruma yeni başlayanların ve özellikle hemşirelerin yaşadıkları sıkıntılar bilinen 
bir gerçektir. Bu amaçla sıkıntıların kısmen de olsa azaltılması, işe uyumun 
kolaylaştırılması amacıyla Eğitim Komisyonu ile Oryantasyon Rehberi hazırlanmıştır. 
Kişinin mesleğine göre, ilgili eğitimi alması amaçlanmıştır.

Kurum içi eğitimler; altı aylık dönemlerde planlanarak devam ederken, kişisel 
gelişimi ve kalite çalışmalarını destekleyen eğitimler kurum dışında alınmaya devam 
edilmiştir. Birimlerde altı ayda bir alınan eğitim talep formu ile eğitimlerin planlanması 
kolaylaşmış, etkinlik değerlendirme ile eğitimcinin ve eğitimin değerlendirilmesi 
yapılması sağlanmıştır.

Kurum dışı eğitimler; İlimizde yer alan Elginkan Vakfı tarafından açılan kalite 
eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri hastanemiz tarafından düzenli takip edilerek 
ilgili konularda gerekli katılımlar sağlanmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Kurum dışı eğitimler

MESLEKİ EĞİTİMLER KALİTE EĞİTİMLERİ KİŞİSEL GELİŞİM 
EĞİTİMLERİ

Öğretilen Organizasyonlar
TS-EN-ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Sözsüz İletişim

Tam Zamanında Üretim Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Zaman Yönetimi

Kurum Kültürü
JCI Temel Eğitim ve İç Denetçi 
Eğitimi Sorun Çözme Teknikleri

İş ve İnsan İlişkileri TS-EN ISO 9001:2000 KYS İşyerinde Psikolojik Yıldırma

Etkin Pazarlama Teknikleri
İstatistiksel Süreç Yönetimi ve 
İyileştirilmesi Profesyonellik

Çağdaş Yönetimde Liderlik ve 
Motivasyon

Hastane Akreditasyon Sistemi 
ve Standartları Uygulamaları Stres Yönetimi

Etkili Ekip Çalışması OHSAS NLP
6 Sigma Kriz Yönetimi İletişim
Marka Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Halkla İlişkilerde İletişim
Yangınlara Karşı Önleme 
Tedbirleri

ISO 9001:2000 KYS Temel 
Eğitim Etkili Sunuş Teknikleri

Pazarlama İletişimi
ISO 9001:2000 KYS 
Dokümantasyon Eğitimi Profesyonellik

Hasta Güvenliği Risk Analizi
Sivil Savunma. Ekipleri Eğitimi Proses Yönetimi
Sıvı Elektrolit Proje Yönetimi
İletişim ve Yönetim 
Becerilerinin Geliştirilmesi Olası Hataların Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışanlar Nasıl Motive Edilir
Küreselleşme
Hizmette Müşteri Memnuniyeti
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Yönetim Becerilerinin 
Geliştirilmesi
Büro Yönetimi

Yapılan eğitim sayıları ve eğitim saatleri Tablo 2 ve Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 2. 2006- 2007 yılı kurum içi toplam eğitim saat ve sayıları

2006 2007
4. 
Dönem

1. 
Dönem

2. 
Dönem

3. 
Dönem

4. 
Dönem SONUÇ

Eğitim saati

Köroğlu 
Ünitesi 10 41 4 4 14 73

M e r k e z 
Ünite 52 58 23 42 20 195

Yapılan eğitim 
sayısı

Köroğlu 
Ünitesi 6 14 4 4 9 37

M e r k e z 
Ünite 12 15 3 3 13 46

Tablo 3. 2008 yılı kurum içi toplam eğitim saat ve sayıları

Süreç Kriterleri 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem SONUÇ

Toplam eğitim 
saati

Köroğlu 
Ünitesi 21 36,5 17 41 115,5

Merkez Ünite 17 37 25 31 110

Yapılan eğitim 
sayısı

Köroğlu 
Ünitesi 21 36 17 41 115

Merkez Ünite 16 20 20 19 75

Eğitim çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Uzaktan Eğitim 
Desteği ile yönetim kadrosunun temel yönetim becerilerini alması ve bunu yönetim 
kadrosunda yer alan sorumlu hemşirelerle paylaşılması olumlu gelişmeler arasında 
sayılabilir.

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik servisler yanı sıra, eğitim komisyonu olarak 
Halk Eğitimleri planlanması, eğitime yönelik hazırlanan sunumların polikliniklerde 
hasta ve hasta yakınları ile paylaşılması, özellikle Diyabet Eğitim ve İzlem Birimi ile 
yıllık halk eğitimler yapılması, hasta Hakları Birimi ile Hasta Hakları bilgilendirme 
eğitimleri yapılmaktadır. Hasta ve Hasta Yakınlarına yapılan eğitimler “Hasta ve 
Hasta Yakınlarının Eğitimi Formu” ile kayıt altına alınmaya başlandı.

Öğrenciler ile kuruma başladıkları günlerde yapılan eğitimlerle gerek staj yerine 
hazırlık, gerekse kurumdaki uygulamaların içeriği hakkında bilgilenmelerini sağlamak 
amaçlanmıştır.
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3. SONUÇ

Hastanemizde 1996 yılından beri süregelen hizmet içi eğitimler tüm birimleri 
kapsayacak şekilde devam etmektedir. Kurum içi eğitimlerin ve kurum dışı eğitimlerin 
katılımının yoğun olduğu hastanemizde, eğitimler hizmet içi sürekli eğitim, 
oryantasyon eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarını kapsayan eğitimler, öğrenciler ile 
yapılan eğitimler şeklinde yapılmaktadır.
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ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİK HEDEFLERİ VE HASTANE 
UYGULAMALARI

“BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ”
Songül Yorgun78, Hümeyra Koca79, Selma Külcü80

Özet

Sağlık sektöründeki karmaşık yapı, değişen ve gelişen teknoloji nedeniyle; sağlık 
hizmetleri alanında hasta güvenliği ve tıbbi hatalar, dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemizde de öncelikli konu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Tıbbi hatalar ve hasta 
güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite programlarının önemli konularından biri olarak 
yer almaktadır. Institute of Medicine; “Güvenli Sağlık Sistemi Oluşturma”  raporuyla 
dikkati tıbbi hatalar ve hasta güvenliğine çekmiştir (IOM, 1999). Bu doğrultuda 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Alt Yapı Süreç Değerlendirme Kriterleri” 
ile başlayan çalışmalarımız, “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri” doğrultusunda 
devam etmekle birlikte, “Hizmet Kalitesi Standartları” ile geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Uygulamaları

Abstract

Due to the complex structure of Health sector and changing and developing 
technology, patient safety and medical mistakes have become a priority in the world, 
as well as in our country. Medical mistakes and patient safety are important issues 
in the quality programs of health services. Institute of Medicine draws attention 
to the subject by its report ‘Creating a Safe Health System’ (IOM, 1999). In this 
direction, our studies which started with ‘Criteria for Evaluating the Infrastructure 
Process’ designed by the Ministry of Health continues and is also expanded with the 
addition of “Service Quality Standards”

Key Words: Patient Safety, Patient Safety Practices

1. GİRİŞ

Hasta güvenliği; sağlık hizmeti kapsamında tıbbi bakım sonucunda hasta ve yakınlarını 
olumsuz yönde etkileyecek hataların/olayların olmaması için sağlık kuruluşları ve bu 
kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemler şeklinde tanımlanmıştır (NPSF, 
2003).

Institute of Medicine tarafından 1999’da yayınlanan rapora göre her yıl tıbbi hatalara 
bağlı olarak 44.000-98.000 insanın öldüğü belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı raporda 
78 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com

79 Abant izzet Baysal Sağlık Yüksek Okulu, humeyra_koca@yahoo.com  
80 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
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tıbbi hataların ABD’de ölüme yol açan faktörler arasında motorlu araç kazalarının 
önünde ve 8. sırada yer aldığı vurgulanmıştır (http://www.ahrq.gov/qual/errback.
htm).

1994 yılında yapılan bir çalışmada ise hastaneye yatan hastaların % 14’ üne yanlış 
tedaviler verilmiş. Fakat tıbben fark edilebilir herhangi bir zararın söz konusu 
olmadığı saptanmış (Leape, 1994: 1851).

JCI Hastaneler için Akreditasyon Standartlarında yer alan Uluslararası Hasta 
Güvenliği Hedefleri altı hedef olarak belirlenmiştir (JCI, 2008: 31). Bu hedefler;

Hedef 1 Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Hedef 2 Etkin İletişimin Geliştirilmesi

Hedef 3 Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin Geliştirilmesi

Hedef 4 Doğru Taraf, Doğru İşlem, Doğru Hasta Cerrahisinin Sağlanması

Hedef 5 Sağlık Bakım İlişkili Enfeksiyon Riskini Azaltmak

Hedef 6 Düşme Kaynaklı Hastanın Zarar Görme Riskini Azaltmaktır.

2. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

2.1. Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Hastane kapsamında yer alan bütün bakım alanlarında yanlış hasta hataları 
neredeyse teşhis ve tedavilerin tüm safhalarında görülebilir. Hastalar sedasyon 
almış olabilirler, oryante olmamış olabilirler veya tam olarak uyanık olmayabilirler, 
hastane içerisinde yatakları, odaları değişmiş olabilir; duygusal yetersizlikleri olabilir 
veya doğru kimliklendirmede hataya sebebiyet verebilecek diğer başka durumlarda 
olabilirler.  Bu hedefin amacı çifttir; birincisi; servis veya tedavi kim için amaçlandı 
ise o kişinin güvenilir şekilde kimliklendirilmesi, ikincisi, servis ve tedavi ile kişiyi 
eşleştirmek.

Bu amaçla hastanemizde; hastaya ilaç uygulaması yapılırken, kan veya kan ürünü 
verirken, klinik test amaçlı kan veya diğer örnekleri alırken veya diğer tedavi ve 
prosedürleri uygularken kimlik kontrolleri yapılmakta, yapılan tüm işlemlerde hasta 
tanımlaması bileklik ile desteklenmektedir. Kimlik doğrulamada dikkat edilecek 
hususlar hazırlanan “Hasta Bileklikleri Kullanma Talimatı”nda yer almaktadır. 
Geçmişte kullanılan ve güvenliği olmayan oda numarası tanımlamaları bu sayede 
yıkılmaya çalışılmaktadır.
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2.2. Etkin İletişimin Geliştirilmesi

Etkin iletişim; zamanında, doğru, tam, açık olmalı ve mesajı alan kişi tarafından 
anlaşılmalı, hataları azaltmalı ve hasta güvenliğinde iyileşme ile sonuçlanmalı. 
İletişim elektronik, sözlü ya da yazılı olabilir. Yerel kanunlar ve yönetmeliklerin izin 
verdiği durumlarda, hataya en eğilimli iletişim, hasta bakımı için sözlü ya da telefon 
aracılığı ile verilen orderlerdir.

Bu amaçla hastanemizde acil ve zorunlu hallerde hazırlamış olduğumuz “ Sözel İstem 
Prosedürü”ne uygun olarak “Sözel İstem Formu” kullanılmaktadır. Hizmet Kalite 
Standartları ile özellikle bu durumun ele alınması hemşireleri uygulama açısından 
rahatlatmıştır. Laboratuar uygulamalarında panik değer bildirimleri bu kapsamda 
yer almaktadır. Bildirilen panik değerler kayıt edilerek takip formu ile izlenmektedir.

2.3. Yüksek İkaz Gerektiren İlaçların Güvenliğini Geliştirmek

Yüksek Riskli İlaçlar; Hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri dönüşsüz veya 
kalıcı olumsuz etki yaratan ilaç ve sıvılardır. İlaçlar hasta tedavi planının bir parçası 
olduğunda, hasta güvenliğinin garanti edilmesi için uygun yönetim gerekli olmaktadır. 
Sıklıkla bahsedilen bir güvenlik konusu da konsantre elektrolitlerin kasıtsız olarak 
verilmesidir. Bu meydana gelen hataları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için en 
etkin yol, konsantre elektrolitleri hasta bakım ünitelerinden eczaneye kaldırmaktır. 
Kuruluş, konsatre elektrolitlerin hasta bakım alanlarında bulunması sebebi ile yanlış 
uygulamaların meydana gelmesini önleyecek, işbirliği içerisinde bir politika ve/veya 
prosedür geliştirir.

Bu amaçla hastanede bulunan yüksek riskli ilaçlar tanımlanarak “Yüksek Riskli 
İlaçlar Listesi” hazırlanmış, bu konuda eğitimler verilmeye başlanmış ve yüksek riskli 
ilaçların uyarıcı şekilde etiketleme çalışmaları başlamıştır. Bu ilaçların bulunabileceği 
alanlar gözden geçirilerek kullanımının kontrol altına alınması sağlanmıştır. Bu 
çalışmayı pekiştirmek amacıyla “Güvenli İlaç Uygulama Talimatı” geliştirilmiştir.

2.4. Doğru Taraf, Doğru İşlem, Doğru Hasta Cerrahisinin Sağlanması

Yanlış taraf, yanlış işlem, yanlış hasta cerrahisi endişe verici bir şekilde yaygın 
olarak hasta bakım kuruluşlarında meydana gelmektedir. Bu hatalar, cerrahi takım 
üyeleri arasında etkin olmayan ya da yetersiz olan iletişimin, alan işaretlemesinde 
hasta katılımının eksikliğinin ve cerrahi alan tarafının doğrulanması için prosedür 
eksikliğinin sonucudur.

Bu doğrultuda; cerrahi alanın işaretlenmesi (taraf varsa tarafları, çoklu yapıları (el 
parmakları, ayak parmakları, lezyonlar) ya da çoklu düzeyleri (omurga) içerir), Pre-
operatif doğrulama süreci (Doğru tarafın, işlemin ve hastanın doğrulanmasıdır, İlgili 
tüm dokümanların, görüntülerin ve incelemelerin hazır bulunduğu, uygun şekilde 
etiketlendiği ve görüntülendiği garanti edilmelidir, Gerekli herhangi bir özellikli 
ekipmanın ve/ya da implantların mevcut olduğunun doğrulanmasıdır). Cerrahi işleme 
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başlamadan hemen önce gerçekleştirilecek “Son Bakış Aşaması” (cevaplanmamış 
herhangi bir sorunun ya da karışıklığın çözümlenmesine olanak tanır. ‘Son Bakış 
Aşaması’ işlemin yapılacağı alanda yürütülür, işlem hemen başlamadan önce yapılır 
ve tüm cerrahi ekibi içerir. Kuruluş, sürecin kısaca nasıl dokümante edileceğini- 
check-list gibi- belirler) prosedürleri uygulanmaktadır.

Bu hedef için hastanemizde “Yanlış Taraf Cerrahisini Engelleme Prosedürü” 
oluşturulmuş, “Cerrahi Güvenlik Kontrol Formu” ile güvenli cerrahi uygulamaları 
başlatılmıştır.

2.5. Sağlık Bakım İlişkili Enfeksiyon Riskini Azaltmak

Enfeksiyon önleme ve kontrol çoğu sağlık bakım kuruluşunda zorlu bir konudur ve 
artan sağlık bakım ilişkili enfeksiyon hızları, hastalar ve sağlık bakım profesyonelleri 
için önemli bir endişe kaynağıdır. Enfeksiyonlar, tüm sağlık bakım ortamlarında 
kateter ilişkili üriner bölge enfeksiyonlarını, kan akım enfeksiyonlarını ve zatürreyi 
(sık sık mekanik ventilatör ile ilişkilidir) içerecek şekilde yaygındır.

Bunların ve diğer enfeksiyonların ortadan kaldırılmasında uygun el hijyeni, 
merkezde yer almaktadır. Uluslararası olarak kabul edilebilir el hijyen rehberleri, 
Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO), Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve 
Önleme Merkezleri (US CDC) ve çeşitli diğer ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda 
mevcuttur.

Bu amaçla el hijyen uygulamalarının gözden geçirilerek, Dünya Sağlık Örgütü El 
Yıkama Rehberi doğrultusunda çalışmalar başlatılarak “El Yıkama Talimatı” gözden 
geçirilerek, “El Yıkama”, “El Hijyeni için beş an”, “Alkol Bazlı El Dezenfektanı” 
kullanma broşürleri yenilerek uygun alanlara asılmıştır. Sağlık personelinin el 
hijyeni izlemi yapılarak kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Ayrıca İnfeksiyon Kontrol 
Komitesi tarafından oluşturulan eğitim programı doğrultusunda eğitimler verilmiştir. 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatları gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan değişiklikler 
yapılmıştır. Birimlerde sürveyans çalışmaları yürütülerek nozokomiyal infeksiyon 
gelişen hastaların takibi EKK’ce yapılarak, erişkin hasta infeksiyon takip formuna 
kayıt edilmektedir. Cerrahi alan infeksiyonlarının surveyansı yapılarak “Cerrahi Alan 
Günlük Girişim Formu”na kayıt edilmektedir.

2.6. Düşme Kaynaklı Hastanın Zarar Görme Riskini Azaltmak

Düşme sayıları, hastaneye kabul edilmiş hastaların yaralanma oranları içerisinde 
önemli bir yere sahiptir. Hizmet ettiği popülasyon, sağladığı hizmetler ve tesisler 
çerçevesinde kuruluş, hastalarının düşme riskini değerlendirmelidir, düşme riskini 
azaltacak eylemler almalıdır ve bir düşme meydana gelmesi halinde yaşanabilecek 
yaralanma riskini azaltmalıdır. Değerlendirme; düşme hikayesini, ilaçlar ve alkol 
tüketimlerinin gözden geçirilmesini, yürüyüş ve denge taramasını ve hasta tarafından 
yürüyüş için kullanılan yardımı içerir.
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Bu amaçla “Hasta Düşmelerini Önleme Prosedürü” ve “Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Talimatı” oluşturulmuştur. Hemşirelik anamnezinde düşmelerin tanımlanması, gerekli 
önlemlerin başlatılması, düşmeleri engellemek için gerekli ekipmanların kullanımı, 
eğitimlerin gerçekleştirilmesi, bunlara rağmen gelişen olayları “olay bildirim” formu 
ile bildirilmesi sağlanmıştır.

3. YÖNTEM

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez ve Köroğlu Ünitelerinde Eylül 2007 
tarihinden beridir “Hasta ve Çalışan Güvenliği” kapsamında başlayan “Hasta 
Güvenliği” çalışmaları Mart 2008’de JCI’ın hedefleri doğrultusunda ivme kazanmıştır. 
Bu doğrultuda kurulan “Hasta Güvenliği Komitesi” bu konu ile ilgili bilimsel 
çalışmalara katılmışlar, çeşitli hastanelere ziyaretlerde bulunmuşlar ve düzenli 
aralıklarla toplantılar yapmışlardır.

Hasta güvenliği uygulamalarında; aynı uygulamaların hastanenin her iki ünitesinde 
de aynı anda başlatılması, yapılan çalışmaların kalite hedefleri ile karıştırılması, 
bilekliklerin hasta tarafından kolay kabul görmemesi, işaretleme gerektiren 
ameliyatlarla ilgili belirsizlik (hekimlerin konuyla ilgili farklı görüşlerinin olması), 
kayıt yapılan evrak sayısındaki artış, bu işlemlerin ekstra iş yükü getireceğine dair 
inanç görülmüştür.

4. SONUÇ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Alt Yapı Süreç Değerlendirme Kriterleri 
ile başlayan çalışmalarımız, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri doğrultusunda 
devam etmekle birlikte, Hizmet Kalitesi Standartları ile geliştirilmiştir. Bu konuda 
eğitimlerimiz ve uygulamaya yönelik izlenebilirlik sağlamamız devam etmektedir.
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NORMAL VE YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERİN TAKİP VE DOĞUM 
ŞEKLİNİN MALİYET ÜZERİNE ETKİSİ
Doç. Dr. A. Aktuğ Ertekin81, Doç. Dr. Ayşenur Celayir1, Uz. Dr. Erbil Çakar1

Özet

Gebelerin takibinde doğru ve tam bilgiye ulaşmak, gelişebilecek komplikasyonların 
ön görülmesi, önlenmesi ve en uygun şekilde tedavisinde en önemli etkendir. 
Gebeliğin saptanmasından itibaren düzenli aralıklarla yapılacak olan sağlık kontrolleri, 
gebelikte karşılaşabilecek sorunların erken dönemde tanınmasına, ciddi sonuçlar 
gelişmeden önlenmesine veya tedavi edilmesine olanak sağlayacaktır. Ülkeler arası 
bazı farklılıklar olmakla birlikte, gebelik takip yöntemleri standart hale gelmiştir. 
Dünya kalite standartlarında tüm gebeliklerde (yüksek riskli olmayan);en az 4 
muayene, iki kez USG tetkiki, hemogram ve idrar analizleri (4 kez), 50 gram şeker 
tarama testi, HBsAg, ikili veya üçlü tarama testi yapılmalıdır. Riskli gebeliklerde takip 
ise; ortalama 12-14 kez muayene, on kez USG tetkiki, hemogram ve idrar analizleri 
10’dan fazla olacak şekilde yapılmaktadır.

Bizim kurumumuzda riskli olamayan gebeliklerde ortalama 9 kez muayene 
yapılmaktadır. Riskli gebeliklerde ise muayene, tetkik, girişim ve benzeri işlemlerin 
sayısı artmaktadır. Bu da bizim gibi özel dal hastanesi olan kurumlarda refere edilen 
hasta sayısının fazla olması, eğitim ve araştırma hastanesi olması sebebi ile hastanın 
başvuru sayısını ve birim hasta başına maliyeti artırmaktadır. Oysa DSÖ’nün önerdiği 
sayıda hasta bakılabilse birim hasta başı maliyet de doğal olarak azalacaktır. Diğer 
önemli bir konu da şu anda mevcut bulgularla hizmet verilen yüksek riskli gebelik 
sayısı arttıkça sezaryen oranlarında da artma olmasıdır.

Bu sebeple özel dal hastanesi ve eğitim hastanesi özelliğindeki kurumlardaki hasta 
birim maliyeti arttığı için maliyet açısından desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Riskli Gebelik, Normal Gebelik, Takip, Doğum, 
Maliyet

Abstract

To have correct and complete information is the very important for the prediction 
and prevention of the complications during pregnancy and determining the optimal 
therapy. The periodic examinations during pregnancy will prevent the occurance of 
the serious problems. Although there is some differences for the number of periodic 
examinations of the pregnant patients among countries, generally there is a standart 
periodic examination procedure. At least 4 examinations, 2 ultrasonographic (USG)
examinations, urine analysis and complete blood count (CBC-at least 4 times), blood 
group and rh typing, HBSAg analysis, first or second trimestr screening and 50 gr 
81 Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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glucose challenge tests are advised for pregnant patients. For high risk patients 12-
14 times examinations, CBC and urine analysis and USG examinations more than 
10 times is performed during the prgnancy period.

Normal pregnant patients are examined 9 times during pregnancy period. For 
high risk patients the number of  examinations, analysis and invasive procedures 
increases. In the special maternity and children hospitasl like us a lot of patient 
apply to the hospital for consultation and most of them are high risk pregnant 
patients. For that reason cost per patient prices increase in these hospitals. If we 
can examine our patients as the advise of WHO, our cost prices may decrease. 
Another important thing is that as we have a lot of HRP patients and fort hat reason  
our cesareanne rates will increase.

As a result the maternity and children hospitals and the training hospitals have 
to be supported, otherwise training facilities and the therapy procedures may be 
inadequate.

Key Words: High Risk Pregnancy, Normal Pregnancy, Follow-Up, Delivery, Cost

1. GİRİŞ

Gebe kalan her kadının ve ailenin en doğal beklentisi sorunsuz bir gebelik süreci 
geçirip, zamanında ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmaktır. Antenatal bakım hizmetleri de 
sorunların önlenmesi ve vaktinde fark edilmesi için en önemli yaklaşımlardan birisidir 
(Villar J, 1997: 1). Ancak her gebe ne yazık ki bu kadar şanslı olmamaktadır. Her 100 
gebeden 15-20 tanesi ilk 3 ayda, 3-5 tanesi 3-5 ay arası bebeğini kaybetmekte, yine 
her 100 gebeden yaklaşık 3’ünün bebeği sakat olmaktadır. Gebeliklerin ilerleyen 
dönemlerinde tansiyon yükselmeleri, kanamalar, şeker hastalıklarının ortaya çıkması, 
bebeğin çok iri veya küçük olması, erken doğum riski ve su gelmesi gibi durumlar 
belli oranlarda görülmektedir. Bu günkü tıbbi bilgilerimizle bu durumların çoğunu ön 
görmek ne yazık ki mümkün değildir.

2. NORMAL GEBELİKLERDE TAKİP SIKLIĞI

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düzenlediği geniş çaplı çalışmalarda gebelikte takip ve 
kontrol muayene sayısı belli kriterlere göre değerlendirilmiştir. Gebelikte uzun yıllardır 
ortalama 12-14 arası sayıda kontrol muayeneleri yapılmaktadır (S Petro, 2003: 40). 
DSÖ’nün desteklediği çalışma sonuçlarına göre gebelik süresinde 4 kez kontrol muayene 
yapılmasında da benzer sonuçlar elde edilmektedir (J Villar, 2001: 1551; G Carroli, 
2001: 1565). Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde öneri bu şekildedir. Ancak 
yüksek riskli gebeliklerin takibi bunların tümüyle dışındadır. Hangi gebeliklerin yüksek 
riskli kabul edildiği tanımlanmış olup bu gebeler daha sık aralıklarla, daha ayrıntılı ve 
sık USG değerlendirmeleri ile ve daha fazla sayıda ve farklı analizler yapılarak takip 
edilmektedirler. Bu gebelerin normal gebeliklerden bir farkı da gebelik sürecinde zaman 
zaman hastaneye yatırılma gereksinimlerinin olmasıdır. Bütün bu tıbbi gereksinim ve 
yaklaşımlar da doğal olarak bu tip hastalarda maliyeti artırıcı etkenlerdir.
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Bir hastanın 1 kez poliklinik hizmeti maliyeti uzman, asistan doktor, hemşire, 
sekreter, personel ücretleri, kullanılan malzeme ücretleri, laboratuar tetkikleri 
toplamı için verilen paket muayene ücreti 54.00 TLdir, hastanın sık muayeneye 
gelmesi gerektiğinde ise ücret ödenmemektedir (BUT, 2008).

Doğum ücretlerine baktığımızda çalışanların, kullanılan malzemelerin ve laboratuar 
tetkikleri için öngörülen paket ücret 440 TLdir (BUT,2008). Sezaryen doğumlarında; 
sağlık çalışanları, kullanılan malzemeler ve ameliyathane maliyetleri için öngörülen 
paket ücret ise 495 TLdir (BUT, 2008).

Bu hastaların çoğu yüksek riskli hastalar olduğu için bu kişilerin hastanede yatış 
süresi uzamakta, yapılan tetkik ve analiz sayıları artmakta, aldıkları tedaviler de 
standart tedavilerden farklı olabilmektedir. Oysa bu hastalar için ödenen ücretler 
standart olmaktadır.

Bu maliyetler içinde eğitim araştırma hastanesi olmanın getirdiği ek maliyetler yer 
almamaktadır. Farklı hastanelerden gelen öğrenciler, sarf malzemeleri, demirbaşların 
yıpranma bedelleri, yapılan işlemlere bağlı komplikasyonlar ve bunların tedavileri 
de eklendiğinde özellikli hastanelerde hasta maliyeti öngörülenin çok üzerine 
çıkmaktadır.

3. SONUÇ

Eğitim ve özel dal hastanelerinde genellikle sorunlu, klasik yaklaşımlara pek uymayan 
hastalara hizmet verilmektedir. Bu hastalarda ortaya çıkabilen komplikasyonlar sebebi 
ile hastalar öngörülen sürelerden daha uzun süre hastanede kalabilmektedirler. Bu 
sebeple Bütçe Uygulama Talimatında verilen uygulama ücretleri bu tip hasta bakım 
ve tedavileri için yeterli olamamaktadır.

Eğitim hizmeti de vermekle yükümlü olan bu tip kurumlar araç, gereç, makale 
kitap gibi ihtiyaçlarının finansmanında zorluk çekmektedirler. Eğitim kurumlarının 
en önemli ölçütlerinden olan araştırma, kitap yazma, yayınlanan makale sayısı gibi 
ölçütler performans ölçümlenmesinde çok yeterli karşılığını bulmamaktadır. Oysa 
kurumların ve ülkelerin bilimsel bazdaki en önemli ölçümü yıllık araştırma sayısı 
ve araştırmalara aldıkları atıf sayılarıdır. Her ne kadar yayın ve bilgiye ulaşmak 
eskiye göre daha kolay ise de güncel yayınların özellikle eğitim veren kurumlara 
ulaştırılmasının yaygınlaştırılması gereklidir. Performans değerlendirilmesinde 
eğitime ve bilimsel çalışmalara verilecek puanlama artışları bu konuda çalışanlar 
için çok önemli destek ve motive edici faktör olacaktır.

Bu sebeple eğitim ve araştırma hizmeti veren kurumların, sadece hizmet veren 
sağlık kurumlarından ayrı tutularak maddi açıdan desteklenmesi uygun bir yaklaşım 
olur.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ

“BOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ”
H. İlyas Köse82, Necla Özmen83, Zeynep Baysal84

Özet

Kalite ile ilgili tüm yaklaşımların temel elementlerinden birisi de müşterinin tam 
memnuniyetidir. İç müşteri olarak kabul edilen personelin gerek yaptığı işten, gerek 
hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinden gerekse diğer çalışma arkadaşlarıyla olan 
ilişkilerinden memnun olması çok önemlidir (Ünalan, 2006). Bu bağlamda çalışanların 
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinde 
bulunulması kaçınılmazdır.

Bu çalışma, Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çeşitli birimlerinde görev yapan 
değişik meslek gruplarından oluşan 33 çalışanın katılımıyla yapılmıştır. “Çalışan 
Memnuniyeti Anketi” formu uygulanarak işinden, çalışma koşullarından ve çalıştığı 
kurumdan memnuniyet durumları belirlenerek, sunulan rapor sonucu gerekli 
iyileştirme faaliyetleri başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı, Çalışan Memnuniyeti, Hizmet Süreci

Abstract

One of the basic elements of advances regarding to quality is thorough satisfaction 
of the customer. Business satisfaction, contacts with patient and patient relatives 
as well as relationships between colleagues of the staff whom are considered as 
interior customer is very important (Ünalan 2006). As a consequence, determination 
and rehabilitation of satisfaction levels of the staff should be maintained. 

33 staffs of Bolu ADSM who are working in different professions at various 
departments were participated in this study. “Staff satisfaction questionnaire” was 
applied to all participants and satisfactions levels in terms of working conditions 
and institution were determined and rehabilitation of aforementioned conditions 
was initialized.

Key Words: Mouth and Dental Health, Staff Satisfaction, Employment Process
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmeti sunan örgütler, yapısal ve işlevsel açıdan en karmaşık örgütler 
arasında yer almaktadır. Yardımcı personelden, yüksek eğitimliye kadar çeşitlilik 
gösteren her düzeydeki personel; karmaşık ve çok pahalı teçhizat, yaşam ve ölümle 
ilgili faaliyetler ve ortaya çıkan stres gibi özellikleriyle sağlık işletmeleri, yapısında 
pek çok ekibi barındıran organizasyonlardır (Ünalan, 2006).

Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuskusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. 
Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri, çalışma pratiklerinin 
tamamı kurum performansını belirlemektedir. Performans ölçümü her bir kurum 
için çok önemli bir işleve sahiptir. Çalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele 
alınması da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru 
orantılıdır. Zira kurumsal basarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile 
ilgilidir (saglik.gov, 2008).

2. METODOLOJİ

2.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın çalışan memnuniyeti konusunda İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından yapılan ADSM Hizmet Kalite Standartları denetimleri ile 
paralel olarak merkezimizde sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.

2.2. Çalışmanın Önemi

Hastane yönetim anlayışımız; çalışanlarımızın, pasif katılımcılar olması yerine aktif 
sorun çözücüler ve uygulayıcılar olmalarını sağlamaktır. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını 
ve isteklerini belirleme, saygı ve güven duygusunu oluşturma, bundan sonraki 
çalışmalarımızda yol gösterici olması açısından bu çalışma önem taşımaktadır.

2.3. Çalışmanın Yöntemi

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini, Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 57 
çalışanı oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminde ise izinli, raporlu ve geçici 
görevliler dışında kalan 33 çalışan yer almıştır. Araştırmanın verileri Eylül- Ekim 2008 
tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma, “Çalışan Memnuniyeti Anketi ve Uygulama 
Usul ve Esasları” doğrultusunda yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS 11.0 programında 
değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin istatistiksel değerlendirilmesinde yüzdelik 
olarak saptanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı ADSM Hizmet Kalite Standartlarının 25. ve 
26. Parametrelerinin merkezimizdeki uygulamalarına bakılmıştır.
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3. BULGULAR

Tablo 1. Personelin demografik özellikleri

Sayı %
Çalışan Personelin Cinsiyeti(n=33)
Erkek 6 18,2
Kadın 23 69,7
Belirtilmeyen 4 12,1
Çalışan Personelin Yaş Dağılımları (n=33)
17-20 0 0

21-25 9 27,3

26-30 8 24,2

31-35 3 9,1

36-40 2 6,1

41-45 5 15,2

45 ve üzeri 0 0

Belirtilmeyen 6 18,2

Çalışan Personelin Unvan Dağılımı (n=33)
Diş Hekimi 14 42,4

Hemşire 4 12,1

Sağlık Memuru 1 3,0

İdari Memur 2 6,1

Teknik Personel 5 15,2

Diğer 2 6,1

Belirtilmeyen 5 15,2
Çalışan Personelin Kurumda Çalışma Süresi 
(n=33)
1 yıldan az 2 6,1

1 – 2 yıl 13 39,4

3 – 5 yıl 10 30,3

6 – 10 yıl 0 0

11 – 15 yıl 1 3,0

15 yıldan fazla 3 9,1

Belirtilmeyen 4 12,1

Yapılan anketlerde eksik doldurulan veriler belirtilmeyen parametresi olarak 
gösterilmiştir. Çalışmaya katılanların % 69,7’si bayan çalışanlardan oluşmaktadır. 
% 51,5’i 21 – 30 yaş arasındadır. % 42,4’ü diş hekimlerinden oluşan çalışanların % 
69,7’si bu kurumda 1 – 5 yıl aralığında çalışmaktadır (Tablo1).
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Tablo 2. Personelin yönetim ve kurumsal aidiyet ile ilgili memnuniyet 
düzeyleri

Evet % 
(Tamamıyla)

Evet % 
(Kısmen) Hayır %

Hastane yöneticilerine sorunlarınızı iletme 
imkanını bulabiliyor musunuz?

54,5 36,4 9,1

Hastane yönetimi is yerine ait sorunlarınız ile 
ilgilenmekte midir?

49,5 39,4 15,2

Hastane yönetimi kurumun vizyon ve kalite 
hedefleri konusunda sizi bilgilendiriyor mu?

81,8 15,2 3

Çalıştığınız birimin işleyişi konusundaki 
önerileriniz dikkate alınıyor mu?

18,2 57,6 24,2

Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz 
oluyor mu?

15,2 60,6 24,2

İmkan olması halinde bir başka hastanede 
çalışmayı ister miydiniz?

21,2 51,5 27,3

Ankete katılan çalışanların % 97 oranında kurumun vizyon ve kalite hedefleri 
konusunda bilgilendirildiğini ifade ederken, % 9,1’i hastane yöneticilerine 
sorunlarınızı iletme imkanını bulamadığını, % 15,2’si hastane yönetiminin sorunlarıyla 
ilgilenmediğini, %24,2’si ise çalıştıkları birimin işleyişi konusunda önerilerinin dikkate 
alınmadığını belirtmiştir (Tablo 2).

Tablo 3. Personelin iş sağlığı ve güvenliği meslek, çalışma mekanı ve 
güvenlik ile ilgili memnuniyet düzeyleri

Evet % 
(Tamamıyla)

Evet % 
(Kısmen) Hayır %

Size çalıştığınız birim ile ilgili olmak üzere, son 6 
ay içinde hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt 
ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya 
doğru tedavi uygulanması, hasta düşme ve 
yaralanmasını önleme, hastane enfeksiyonlarını 
önleme, mahremiyet, vb.) konularında eğitim 
verildi mi?

45,5 45,4 9,1

Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların 
raporlanması hakkında yeterli eğitim aldınız mı?

12,1 30,3 57,6

Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/is kazaları 
önlemeye yönelik teknik alt yapı var mı?

3,0 51,5 45,5

Hastane yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği 
konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ve 
önleyici faaliyetler yapıyor mu?

27,3 48,5 24,2

Hastane yönetimi tarafından, hasta ve 
çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların 
bildirilmesinde nasıl bir yaklaşım 
sergilenmektedir?

33,3 54,5 12,1
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Çalıştığınız birimde açık ve sınırları belirlenmiş 
yazılı bir görev tanımınız var mı?

78,8 3 18,2

Çalışma mekanı ve çalışma koşulları ile ilgili 
düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu?

15,2 51,5 33,3

Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı gözetecek 
şekilde(ergonomik) düzenlenmiş mi?

15,2 54,5 30,3

Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya 
uğradınız mı?

6,1 0 93,9

Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri 
alınıyor mu?

48,5 39,4 12,1

Tablo 4. Çalışma saatleri ve kurumsal hizmetler ve performans 
değerlendirmesi ile ilgili memnuniyet düzeyleri

Evet % 
(Tamamıyla)

Evet % 
(Kısmen) Hayır %

Haftalık mesai süresinden daha fazla çalışıyor 
musunuz?

18,2 0 81,8

Hastanenizde insan kaynaklarının etkin 
kullanıldığını düşünüyor musunuz?

24,2 30,3 45,5

Hastane idaresi tarafından çalışanları 
ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave 
puanı, vb.) mekanizmaları isletilmekte midir?

3,0 12,1 84,8

Son 6 ay içinde size yönelik bir hizmet içi eğitim 
düzenlendi mi?

84,8 0 15,2

Çalışmaya katılanların %45,5’i insan kaynaklarının etkin kullanılmadığını, %84,8’i 
hizmet içi eğitimlerin düzenli yapıldığını, % 81,8’i haftalık çalışma süresinden daha 
fazla çalışmadığını, %77,8’i hasta ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde 
düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapıldığını, %88,8’i hastane yönetimi tarafından, 
hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların bildirilmesinde çözüm üretildiği, 
% 78,8’i yazılı bir görev tanımının olduğunu ifade etmiştir (Tablo3-4).

4. SONUÇ

Bu çalışmanın sınırlılıkları; T.C. Sağlık Bakanlığı Çalışan Memnuniyeti Anketinin 
uygulanması sırasında anket uygulanan kişilerle yüzü yüze görüşülememesi, Bolu 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan sadece 33 kişiye uygulanabilmesi olarak 
belirlenmiştir.

Anket çalışmaları sonrası yönetime çalışma hakkında rapor sunuldu. Çalışmayla ilgili 
olarak hastane yönetimi tarafından ankette belirtilen olumsuzluklar ile ilgili iyileştirme 
çalışmaları başlatıldı. Yapılan bazı iyileşme çalışmaları ve sonuçları söyle sıralanabilir; 
çalışan memnuniyeti anketi yapılan personelin yönetim ve kurumsal aidiyet ile ilgili 
memnuniyet düzeylerinin bakıldığı Tablo 2’de hastane yönetimine sorunları iletme 
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ve öneri getirme konusunda sıkıntı yaşadığını belirten personel için personel Dilek/
Şikayet ve Düzeltici/Önleyici Faaliyet kutuları oluşturuldu. Her ay düzenli olarak 
oluşturulan komite tarafından tutanakla kutular açıldı. Fakat herhangi bir öneri, 
şikayet, düzeltici veya önleyici faaliyete rastlanmadı. Çalışan memnuniyeti anketi 
yapılan personelin iş sağlığı ve güvenliği meslek, çalışma mekânı ve güvenlik ile ilgili 
memnuniyet düzeyleri Tablo 3’te belirtilen olumsuzluklara karşı yapılan iyileştirme 
faaliyetleri ise; zaten mevcut olan kesici delici alet kutularının sayısı artırılması, yılda 
en az 3 kez verilen kalite yönetim sistemleri uygulamaları (talimatlar, görev tanımları, 
prosedürler vs.), hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlerin sayısının artırılması 
yapılan iyileştirmelerden bir kaçı olarak sayılabilir. Yine Tablo 3’te bahsedilen “fiziksel 
saldırıya uğradınız mı?” sorusuna verilen %6’lık Evet cevabına karşı idareye herhangi 
bir bildirim yapılmadığı veya herhangi bir tutanak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Çalışma saatleri ve kurumsal hizmetler ve performans değerlendirmesi ile ilgili 
memnuniyet düzeyleri ile ilgili Tablo 4’te ise; ankete katılanları %15,2’si 6 ay içinde 
hizmet içi eğitim almadığını belirtmesine rağmen süreç izleme ve ölçümlerde 1 
yılda tüm personele 33 adet eğitim verildiği tespit edilmiş olup yinede yıllık eğitim 
planındaki eğitim sayısı artırılmıştır. Teşekkür mekanizmalarının daha etkin hale 
getirilmesi ve sosyal faaliyetlerin artırılması alınan diğer kararlardandır.

Sonuçta çalışanlar, temel fizyolojik isteklerin karşılanması, kurum bazında ait olma 
ihtiyacına cevap verilmesi, değer verilme, saygı görme ve takdir edilme ihtiyacının 
yerine getirilmesi vb. beklentiler içerisindedirler.
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