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ÖNSÖZ

Sağlık Bakanlığı tarafından “Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği” ana temasıyla 19-21 
Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen “I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kali-
te Kongresi”nde sağlık hizmetlerinde değişim ve yeniden yapılanma konusunun değerlendi-
rilmesi, sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık göstergelerine, has-
ta güvenliğine, hasta memnuniyetine, sağlık harcamalarına etkisi ve sağlık finansmanıyla 
ilişkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağ-
lık hizmet sunumunun sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, has-
ta güvenliği konusunda politika geliştirilmesi, devletin ve sivil toplumun rolünün tanımlan-
ması, hasta güvenliği uygulamalarında gelişme sağlanması ve hastaların karşılaşabilecekleri 
risklerin azaltılması gibi konularda bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir.

Bakanlığımızın izlediği insan odaklı politikanın ana parametrelerinden biri de sağlık kurum 
ve kuruluşlarımızda uygulanan performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarıdır. Bu 
süreç içerisinde sağlık hizmetlerinde verimlilik, etkililik, erişilebilirlik ve vatandaş memnu-
niyeti çıktılarının iyileştirilmesinde katalizör bir rol oynayan performans ve kalite çalışma-
ları; sürekli bir gelişim içerisinde finansal, yönetsel ve hasta güvenliği boyutlarıyla dünya-
daki gelişmelere paralel ülkemiz koşullarına uyarlanan dinamik bir süreçtir.

Gerek sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan, gerekse üniversitelerimizden çok sayıda katılım-
cıyla gerçekleştirdiğimiz I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne gösteri-
len yoğun ilgi ve katılımcılardan alınan olumlu geribildirimler neticesinde, “II. Uluslararası 
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”ni “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ana tema-
sıyla 28 Nisan - 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenmektedir.

“Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ana temasıyla düzenleyeceğimiz “II. Uluslararası Sağ-
lıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde güvenli hastane kavramı, hastane sınıflandırması 
ve önemi, hasta güvenliği kültüründe tıbbi hatalar ve hukuksal boyut, dünyada akreditasyon 
sistem modelleri, ölçüm kültürü, kanıta dayalı tıp, hastanelerin teşvikinde uluslara arası de-
neyimler, tam gün sonrası hastanelerin ve çalışanların teşviki, TİG ve BBaG, hasta ve ça-
lışan güvenliği konularının güncel gelişmeler, uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar 
çerçevesinde ele alınarak geniş katılımlı bir platformda tartışılması amaçlanmakta ve yine 
konunun uzmanlarından oluşacak bir danışma ve bilim kurulu gözetiminde gerçekleştirile-
cek Kongrede belirtilen konu başlıklarında hazırlanmış bilimsel çalışmaların paylaşımı sağ-
lanarak Bakanlığımızın performans, kalite ve hasta güvenliği politikalarına ışık tutacak so-
nuçların alınması hedeflenmektedir.

Kongre kapsamında ayrıca, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin öl-
çümüne yönelik   “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ile ve 
hasta güvenliği, çalışan güvenliği, laboratuar güvenliği alanlarında daha güvenli bir ortam 
oluşturmak ve güvenliği tesis etmek üzere kamu veya özel kurumlarda yapılmış veya halen 
devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla “Hizmet Kalite Standart-
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ları En İyi Uygulama Ödülü”  yarışmaları düzenlenmiştir. Seçici Kurul tarafından bilimsel 
kriterler doğrultusunda çok sayıda başvurunun arasından seçilen ve dereceye giren araştır-
malar ve iyi uygulama örnekleri; sağlık kurum ve kuruluşlarımız için yol gösterici olmakla 
birlikte, sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği uygulamalarının kurum-
sallaşması adına önemli bir adım olarak görülmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler genel olarak hastanelerin teşviki, ödeme modelleri, kurumsal 
performans uygulamaları, güvenli hastaneler, hastanelerde risk yönetimi, hasta ve çalışan 
güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık 
hizmetlerinde vizyoner liderlik ve örgütsel bağlılık çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu çer-
çevede, sağlık hizmetlerinde performans yönetimi, kalite geliştirme ve hasta güvenliği uy-
gulamaları konularında yeniden yapılanma, faaliyetler, elde edilen sonuçlar, ortaya çıkan so-
runlar ve çözüm önerileri bildiriler kapsamında tartışılmaktadır.

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

Kongre Yürütme Kurulu
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UZMANLAŞAN HEMŞİRELİK SİSTEMİNDE HEMŞİRELERİN PERFORMANS 

ÖLÇÜMÜ İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Zehra Kan Öntürk1, Hatice Şahin2, Serkan Türkeli3

Özet

Literatürde sağlık sisteminde mesleklerin uzmanlık düzeyinin daha özelleştiği görülmektedir. Bu ma-
kale kapsamında ilk bölümde “Hemşirelik disiplininin uzmanlık düzeyinin nasıl özelleştiği?” soruna 
cevap verilecektir. İkinci bölümde Türkiye’de bu bağlamda tanımlanan hemşirelik uzmanlık alanları 
belirtilecektir. Üçüncü bölümde ise bu uzmanlık alanlarından çocuk hemşireliğinin performans değer-
lendirme ölçütleri literatür dahilinde tanımlanacaktır. Bunu izleyen bölümde saha uzmanı çocuk hem-
şireleri yardımıyla bu kriterlerin önem dereceleri belirlenmeye çalışılacak ve bu kriterlerin belirlen-
mesinde kullanılan metoda yer verilecektir. Son bölümde ise yapılan çalışmanın önemi, sağlık sektörü-
ne faydası ve akademik dünyaya katkısı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uzmanlaşma, Hemşirelik, Çocuk Hemşireliği, Performans, Performans Kriteri

A MODEL PORPOSAL FOR MEASURING THE PERFORMANCE OF 

NURSES IN THE SPECIALIZED NURSING SYSTEM
Abstract

According to the literature, the division of labor in the healthcare system is getting more specialized. 
The scope of this article; in the first part is to answer the question “How the specialization level of 
nursing disciple is divided?”. In the second part, defined nursing proficiency fields in Turkey will be 
stated in this context. The topic of the third part is to determine the performance evolution criteria of 
pediatric nursing in the frame of the literature.  In the following part, the domain expert will try to de-
termine the importance order of these criteria with the help of pediatric nurses and the method will be 
introduced. In the last part; the importance of this study, the benefits to the healthcare sector and cont-
ribution to the academic world will be discussed.

Key Words: Specialization, Nursing, Pediatric Nursing, Performance, Performance Criteria

1. GİRİŞ

Bu makale uzmanlık olarak tanımlanmasına rağmen görev tanımları ve performans kriterleri belirlen-
memiş hemşirelik uzmanlıklarının bu eksiklerin tamamlanmasını amaçlamaktadır. İlerleyen bölüm 
kapsamında hemşirelik mesleğinin gelişimi ve uzmanlaşması hakkında literatür paylaşılacaktır. Son-
raki bölümlerde bu uzmanlık alanlarının mevcut durumun tespitine yer verilecektir.  Performans kriter-
leri örneklerinin literatür kapsamında tespiti ve aktörlerin yapması gerekenler ise literatüre katkı ola-
caktır. Zira literatürümüzde benzer bir çalışma mevcut değildir. Makaleye sonuç, değerlendirme ve kı-
sıtlarla son verilecektir. 
1.  Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü, zehrakan@gmail.com
2.  Bahar Hastanesi, Kalite Departmanı, haticesahin@baharhastanesi.com.tr
3.  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, serkanturkeli@yahoo.com
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1.1. Literatür Taraması: Türkiye’de Hemşirelik Mesleğinin Gelişimi

Kadının bakım verici rolü ile başlayan hemşirelik tarihi, ancak modern anlamda hemşireliği Kırım sa-
vaşı sırasında (1854-1856), Florence Nightingale ile (1820-1910) tanımıştır (Torun 2008). Hemşire-
liğin Türkiye’ de gerçek anlamda bir meslek haline gelme süreci ise Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa 
(1861-1940) ile başlamıştır. Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa 1907 yılında Londra’ da toplanan Ulus-
lararası Kızılhaç Konferansına Osmanlı Delegesi olarak katılmış, hastabakıcılık eğitimi faaliyetleri-
ni gözleme fırsatı bulmuştur ve Türkiye’ ye döndüğünde meslekleşme adına girişimlerde bulunmuş-
tur (Ökdem vd. 2000; Özaydın, 2002; Bahçecik ve Alpar 2009). Bu doğrultuda 1911 yılında Hilali Ah-
mer Cemiyeti (Kızılay) ile görüşlerini paylaşmış ve Hilali Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından Ka-
dırga’ da Osmanlı Validethanesinde hastabakıcılık kursu açılmıştır ve ilk hemşirelik eğitimine baş-
lanmıştır (Özaydın, 2002; Yavuz, 2004; Bahçecik ve Alpar 2009). Altı ay süren kurslar sonunda Ke-
rime Salahor, Safiye Hüseyin Elbi ve Münire İsmail’ inde içinde bulunduğu kadınlar ilk defa Balkan 
Savaşı (1912) ve Çanakkale Savaşı (1915-1916) sırasında hasta bakımına katılmışlardır (Dal ve Kitiş 
2008). 1911 yılında başlayan bu kurslar olanaksızlıklar nedeniyle bir okul haline dönüşememiştir. Ay-
rıca Türk tıbbının gelişmesine önemli katkılar sağlayan ve birlikte çalıştığı hemşirelerin Türk hastala-
ra bakım vermesini sağlayan Dr. Rieder (1861-1913), hemşirelik konusunun çözümlenmesi gereken 
bir sorun olduğuna inanmış ve Almanya’ da yetiştirilmiş “Hamburg Hemşireler Derneği” ne mensup 
üç hemşireyi Gülhane Seririyat Hastanesine 1898 yılında getirilmesini sağlamıştır.  Alman Hemşirele-
rin gelişi birer yıllık sözleşme ile değişimli olarak 1932 yılına kadar devam etmiştir. Daha önce hasta 
bakım işini üstlenen kadınlardan “hastabakıcı” , “inas hademe” veya sadece “ hademe” olarak söz edi-
lirken, ilk olarak 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında bu Alman hemşirelere yönelik olarak Türkçe kar-
şılığı “Hemşire” olan “ Schwester” hitabı kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir (Gü-
müş, 2002; Torun, 2008).

Cumhuriyet döneminde ise açılan ilk Hemşire Okulu 1925 yılında açılan Kızılay Hemşire Okuludur.  
Eğitim süresi iki yıl üç aydır, 1936 yılında eğitim süresi üç yıla çıkarılmış ve bu okula ortaokul me-
zunları alınmaya başlanmıştır. 1958’ de eğitim dört yıla çıkarılmıştır ve daha sonra bu okuldan mezun 
olan hemşireler, Türkiye’ de Hemşirelik eğitiminin başlamasına öncü olmuşlardır (Dal ve Kitiş 2008; 
Bahçecik ve Alpar 2009).

Türkiye’ de lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ nun 1955 
yılında kurulmasıyla başlamıştır. Ege Üniversitesi’ni, Ankara’ da Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu, İstanbul’ da Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu izlemiştir (Yavuz, 2004; 
Bahçecik ve Alpar 2009). 

Tarihsel süreç içerisinde hemşirelik eğitimi ve uygulamaları hastanelerde hekime bağlı olarak yürü-
tülme anlayışından, üniversitelerde bağımsız olarak kendi eğitim ve uygulamalarını yürüten konuma 
geçmiştir (Karagözoğlu, 2005). Bu bağlamda eğitim alanındaki gelişmelere ülkemizde ilk kez Hacet-
tepe Üniversitesi Hemşirelikte Yüksek Lisans (1968) programı ve 1972 yılında doktora programının 
açılması eklenmiştir. Hemşireliğe akademik bir disiplin olma yolunda hız veren bu gelişmeler, hem-
şirelik eğitiminin hasta bakım kurslarından yüksek eğitim kurumlarına dönüşmesini sağlamıştır. Dok-
tora programları başlangıçta tek program olarak başlamışken şu anda Türkiye’ de sekiz program bu-
lunmaktadır. Bunlar; Hemşirelik Esasları, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireli-
ği ve Hemşirelikte Eğitim doktora programlarıdır (Yavuz, 2004; Dal ve Kitiş 2008; Bahçecik ve Al-
par 2009).
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Genel olarak uzman hemşireler özellikle ne yapıldığını tanımlayabilen, neler yapılabileceklerini tartı-
şabilen ve bunun için etkin ortamlar yaratabilen hemşirelerdir. Öyküden elde edilen içgörü ve bilgi uz-
man hemşirelere güç verebilir. Uzman hemşireler uygulamanın gelişimine koçluk eden, hasta bakımı-
nı daha iyiye götürmede iyi bir iletişim becerisine sahip olan kişilerdir. Uzman Hemşireler, kendi yet-
kin klinik bilgilerini, becerilerini, zekâlarını, sezgilerini hasta yararına eyleme dönüştürürken, inanç-
larını ve güçlü iletişim becerilerini hasta bakımını daha iyiye götürmek için meslektaşlarını etkileme-
de ve onlara liderlik etmede kullanan hemşirelerdir (Pierce, 1932; Basil, 1970; Karagözoğlu, 2005).

1.2. Veri Analizi ve Araştırma Yöntemi

Araştırma kapsamında sağlık sektörünün hemşirelik mesleğine ve uzmanlık alanlarına bakışını tespit 
etmek için en sık kullanılan iş ilanı sitelerinin ilanları incelenmiş yapılan analizler sonrasında sağlık 
kurumlarına sorulacak sorular tespit edilmiştir. Bu sorular hemşirelik lisansı sahibi olan yazar ve özel 
hastanede kalite sorumlusu olarak çalışan yazarlarca tespit edilmiştir.

Bu sorular aşağıdaki gibidir:

1.Çocuk servisinde çalışacak hemşirelerinizi ne gibi kriterlere göre belirliyorsunuz?

2.Uzman çocuk hemşireniz var mı? (Varsa kaç kişi ve nasıl uzmanlaştı? Kurs programları, akran da-
nışmanlığı, klinik deneyim, yüksek lisans, doktora)

Soruların tespiti ardından sağlık müdürlükleri sitelerinde yer alan hastanelerden veritabanı oluşturul-
muştur. Bu veritabanında yer alan hastanelerden 10 tanesi rastsal olarak (MS Excel yazılımı kullanıla-
rak) tespit edilmiş ve bu hastaneler ile telefonda mülakat ile veri toplanmıştır.

Bu hastanelerden 2 tanesi üniversite hastanesi, 1 tanesi eğitim araştırma hastanesi,  2 tanesi devlet has-
tanesi, 4 tanesi tek şubeli özel hastane ve 1 tanesi çok şubeli özel hastanedir. Hastaneler coğrafik ola-
rak farklı illerde yer almaktadır. Görüşülen kişiler başhemşire, sorumlu hemşire, uzman hemşire, baş-
hekim, kalite sorumlusu pozisyonunda çalışmaktadır.

Yapılan görüşmeler söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Söylem basit olarak kullanılan dil ve dil 
pratiğidir (Oğuz, 2008: 53). Söylemler metinlerin (textlerin) içinde gizlidir, metinler ile nesne haline 
dönüşür. Metinler yine birçok formda yazılı, sözlü, resim, logo, sembol halinde bulunabilir. Söylem ile 
sosyal yapı arasında bir bağ vardır. Metinler ile yola çıkılan analizde bağlam (context) göz önünde tu-
tularak gerçeklik ve söylem arasındaki ilişki incelenir (Oğuz, 2008, Denzin ve Lincoln 2000).

2. BULGULAR

En sık kullanılan iş ilanı siteleri incelenmiş ve en sık kullanılan ilk iki sitede “hemşirelik” anahtar ke-
limesi kullanılarak yapılan iş ilanı aramasında 1.Internet sitesinde (05 Mart 2010 tarihinde-güncel ve-
riler ışığında değerlendirme yapılması amacıyla tam metin gönderilmesine en yakın tarih seçildi-) 242 
ilan, 2.Internet sitesinde 181 ilan olduğu tespit edilmiştir. “Çocuk hemşiresi” anahtar kelimesi ile ya-
pılan aramada ise her iki sitede ilana rastlanmamıştır. Çocuk hemşiresi ve diğer hemşirelik uzmanlık-
ları ile ilgili ilanlar incelendiğinde sadece yoğun bakım ve ameliyathane uzmanlık alanına sahip hem-
şirelerden genel nitelikler kapsamında “sertifikası olan” ibaresi yer almaktadır. Diğer uzmanlık alan-
larını örnek bir ilan üzerinden söylem analizi yapılmıştır.
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X İlindeki Özel Y HASTANESİ aşağıdaki temel niteliklere sahip “Yoğun Bakım Hemşiresi” aramak-
tadır:

Yoğun bakım sertifikası olan…

Yoğun bakım ünitesi deneyimi olan…

İç rahatlığı ile mesleğini icra etmek isteyen… 

Hasta güvenliğini ön planda tutan… 

Çalışma arkadaşları ile ekip anlayışı içerisinde işbirliği ile çalışmaya hazırlıklı…

Mesleğinde yetkin olduğu iddiası olan… 

Kişisel gelişime açık olan…

Sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat kesintisiz sunumunun bilincinde olan…

Diğer Uzmanlık alanları için ise:

 Sağlık Meslek Lisesi mezunu, tercihen Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu,

 En az 2 yıllık Ameliyathane deneyimi olan,

 Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

 Ekip çalışmasına yatkın,

 Ameliyathane hemşiresi olarak görev yapabilecek çalışma arkadaşı aramaktayız.

 Lojman imkanı bulunmaktadır.

Eğitim Derecesi : Lise, Yüksekokul, Lisans
Deneyim Süresi : 2 yıldan az

gibi ilanlar bulunmaktadır.

Hemşirelik uzmanlığı için bir sertifikasyon (diploma veya özel kurum sertifikası) veya uzmanlıktan 
ziyade deneyime önem verildiği tespit edilmiştir. Sertifikasyon istenen bölümlerde deneyim istenmesi 
deneyime sertifikasyondan daha çok önem verildiğini göstermektedir.

Önceki bölümde belirtilen sorular bu tespitten sonra belirlenmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar analiz 
edildiğinde ise yine benzer sonuca ulaşılmıştır.

Verilen cevaplarda hastanelerin çocuk hemşiresi ihtiyacı durumunda eğitim durumu dikkate alınmak-
sızın genel hemşirelik bilgisine sahip olan bireylerin işe kabul edilip tecrübeli hemşireler yanında de-
neyim ile uzmanlık kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan görüşmelerden bazı ifadeler şunlardır:

Üniversite 1’de görev yapan başhemşire:

Soru 1’e verilen cevap: “Çocuk servisinde çocuk hemşiresi çalışıyor, çocuk kliniklerinde deneyim ka-
zanan hemşireler burada görevlendiriliyor… yıl içinde de eğer seminer olursa hemşireler gönderili-
yor.”
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Soru 2’ye verilen cevap: “Uzman çocuk hemşiresi mevcut (uzmandan kasıt deneyimli) 20 hemşire, 
bunlardan 7 tanesi kliniklerde (yenidoğan, prematüre servislerinde uzun dönem çalışmış hemşireler) 
diğerleri normal hemşire.”

Başhemşire “aslında çocuk servisinde sıradan hemşirenin çalışmasını değil, bana kalırsa çocuğun ruh 
halinden anlayacak, ona hitap edecek uzman hemşirenin çalışmasını tercih ederim ama, şu anki sistem 
içinde bunu yapmamız çok zor, keşke bu sistemde çalışabilsek.” demiştir.

Üniversite 2’de görev yapan başhemşire:

Soru 1’e verilen cevap: “Çocuk servisinde Uzman hemşireleri mevcut bu konuda yıllardır çalışıyorlar.
(kriter deneyimli hemşire)”

Soru 2’ye verilen cevap: “Yüksek lisans derecesine sahip tek hemşire var. Bu hemşiremiz başhemşire 
olarak görev yapmaktadır (operasyonel seviyede görev almamaktadır).” 

Üniversite 2’de görev yapan başhemşire hemşirelik lisansına sahip bireyleri uzman hemşire olarak ta-
nımlamaktadır.

İş ilanı Internet sitelerinin yaklaşımını birebir dile getiren Devlet Hastanesi 1 olmuştur. Başhemşire her 
iki soruyu dinledikten sonra aşağıdaki cevabı vermiştir. İfadelerini özetlemek gerekirse çocuk servi-
sinde çalışan hemşirelerde servisle ilgili deneyim aradıklarını, ama genelde hemşireler aynı işi yaptık-
larını düşündükleri için (!) her hemşire her serviste görev yapıp mesleğin inceliklerini öğrenmesi ge-
rektiği savunmuştur.

Çok şubeli uluslararası akreditasyon ve birçok kalite belgesine sahip çok şubeli hastane sorumlu hem-
şiresi ise özetle ilanlarda genel hemşire aldıklarını ve deneyimli hemşireler yanında tecrübe kazandırı-
larak bu niteliğin kazandırıldığını belirtmiştir.

Tek şubeli özel hastanelerde ise bu uzmanlıklar ya yer almamakta ya da deneyime önem verdikleri ifa-
de edilmiştir.

Hemşirelik Uzmanlık Alanlarının Performansını Nasıl Ölçebiliriz?

Yöntem bölümünde belirtildiği gibi “Söylem ile sosyal yapı arasında bir bağ vardır”. Söylemlerin ana-
lizi sonucunda sosyal yapı ile hemşirelik mesleğinin bağı hemşireliğin deneyimle kazanılan bir uzman-
lık olduğudur. Sertifika veya diploma yerine deneyim ile tecrübe kazanılmasında uzmanlığın aynı uz-
manlık olmaması ve ilk defa karşılaşılan durumlarda tecrübesiz olunacağından hastaların sağlığının 
riske edilmiş olacağı aşikardır. Bu sorunun çözümlenmesi için uzmanlıklara uygun sertifika ve diplo-
maların iş tanımını kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu kriterlerin uygulanması için ise:
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Şekil 1. Model

Hemşirelik Uzmanlık Alanları Kriterlerinin 
Belirlenmesi (Yoğun Bakım, Çocuk ve 

diğerleri…)

Aktör: Devlet (Sağlık Bakanlığı , 
Sağlık Müdürlükleri ve ilgili 

Daire Başkanlıkları)
Yöntem: Çıkarılacak zorlayıcı 

kanunlar

Aktör: Üniversiteler , dernekler 
ve tecrübeli bireyler (Normların 

oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması)

Yöntem: Normative Kurallar

Aktör: SağlıkKurumları (En iyi 
yöntemi uygulayan kurumların 

izlenmesi)
Yöntem: Öykünmecilik

Hemşirelik Uzmanlık 
Alanlarının 

Kurumsallaşmasına Etki 
Edebilecek Aktörler ve 

Yöntemleri

Hastalar ve Yakınlarından 
Gelen Geribildirim

Diğer Katkı Sağlayabilecek 
Paydaşlar

Sigorta Şirketlerinden Gelen 
Talepler

Çocuk Eğitimi Uzmanları 
(Sağlık Çalışanı Olmayan )

Diğer Katkı Sağlayabilecek 
Sağlık Çalışanı Olmayan 

Uzmanlar

Çıktı (Hemşirelerden Kaynaklanan Hataların 
Azaltılması , Hemşirelik Mesleğinin 

Kurumsallaşması , Hemşireliğin Saygınlığının 
Artması, Hemşirlerin Performansının Adil 

Ölçülmesi)

(Kurumsallaşma için daha fazla bilgi Meyer ve Rowan, 1977, DiMaggio ve Powel, 1983, Sargut ve 
Özen 2007’e bakınız).

İlerleyen bölümlerde makalenin konusu performans ölçümü olduğundan bu nokta ayrıntıları ile ince-
lenecektir. Kriterler temel alınarak bu uzmanlaşmış grubun, uzmanlık alanlarına göre sağlık hizmet-
lerinde istihdamı sağlanmalı ve aynı zamanda yasal olarak performans kriterleri ve ilgili görev alan-
ları tanımlanmalıdır.  Bu mevcut durumdan yola çıkarak bir model örneği olması amacıyla hemşire-
lik uzmanlık alanlarından çocuk hemşireliğinin literatür dahilinde performans kriterleri belirlenmiş-
tir. Bunlar;

1. Çocuk ve ailenin sağlık bakımında hemşiresine ulaşabilir olması (Betz vd. 2002; Palender ve 
Leino-Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

2. Çocuk ve aile ile güvenli iletişimin kurulması (Betz vd. 2002; Palender ve Leino-Kilpi 2004; 
Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

3. Çocuk ve aileye güvenli emosyonel ve fiziksel bakımın sağlanması (Betz vd. 2002; Palender ve 
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Leino-Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

4. Çocuk ve ailenin gereksinimlerine uygun iyi bakım alması (Betz vd. 2002; Palender ve Leino-
Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

5. Çocuk ve ailenin bakım sonuçları hakkında tam bilgilendirilmesi (Betz vd. 2002; Palender ve 
Leino-Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

6. Çocuk ve ailenin bakım hakkında planlama, karar verme ve uygulamaya katılması (Betz vd. 
2002; Palender ve Leino-Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

7. Çocuk ve ailenin değer, inanç ve tercihlerine bakımda yer verme (Betz vd. 2002; Palender ve 
Leino-Kilpi 2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

8. Çocuk ve aileyi kamu hizmetlerine yönlendirebilme (Betz vd. 2002; Palender ve Leino-Kilpi 
2004; Betz, 2005; Betz vd. 2007; Betz, 2008)

Hemşirelerin performansının ölçülmesi için ise tavsiye edilen yöntem şudur:

f(çocuk hemşiresi performansı)= aXkriter1+bXkriter2 …… gXkriter8

burada belirtilen a,b…g katsayı olup ilk ölçüm yılları için eşit alınacak sonraki yıllarda ağırlıkları he-
saplanmaya çalışılacaktır. Bu yöntem ile çocuk hemşirelerinin uzmanlık alanlarının gereklerinin ne ka-
darını başarı ile yerine getirdiği tespit edilebilecektir.

3. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE KISITLAR

Medimagazin adlı internet gazete sayfasında Çocuk Hemşireleri Derneği’nin açıkladığı “2008 verile-
rine göre çocuk hemşireliği alanında Yüksek lisans eğitimini tamamlayan 214 kişi, doktora eğitimi-
ni tamamlayan 64 kişi ve toplam 52 öğretim üyesi bulunmaktadır.” bilgisi yer almaktadır. Türkiye fa-
aliyet gösteren devlet ve özel sağlık kurumlarının sayısı ise binlerle ifade edilmektedir. Dolayısıyla 
bu hastanelerin “Çocuk Hemşiresi” diplomasına sahip birey bulma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle 
mevcut hemşirelere bu uzmanlığı kazandıracak sertifikasyonların düzenlenmesi elzemdir. Hiçbir sağ-
lık kuruluşu “Çocuk Doktoru” pozisyonunda genel doktorluk bilgisine sahibi bireyleri çalıştırmamak-
tadır. Sağlık Bakanlığı çıkardığı yasalarla buna müsaade etmemektedir. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler 
ve bu konudaki deneyimli hemşirelerin ortak çalışmasıyla sertifika ve diploma için gerekli içerik ha-
zırlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yasalar ile bu uzmanlık alanlarında sadece gerekli bel-
gelere sahip bireylerin çalışması sağlanmalıdır. Böylece hastaların sağlığı riske edilmemiş olacaktır.

Çalışmanın kısıtı seçilen örneklemin büyüklüğüdür. Mevcut durumun tespiti için bu kadar büyük bir 
örneklem seçilmesi yeterli olsa da uzmanlık alanları için geliştirilecek kriterler gerekirse tüm sağlık 
kurumları çalışanlarının fikri alınarak yapılmalıdır.
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HEMŞİRELERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

KULLANILAN ARAÇLARIN ETKİNLİĞİ

Bilge Topuksak1, Gülümser Kublay2

Özet

Günümüz insan kaynakları uygulamalarından biri olan performans yönetim sistemi içinde, hemşirele-
rin performanslarının belirlenmesinde Avrupa da ve Türkiye de kullanılan yöntemlerin değerlendiril-
mesidir. Günümüzde hemşirelik mesleği ve hemşireler sağlık sektörünün vazgeçilmezleri arasındadır. 
Özellikle diğer sağlık personelleriyle sinerji yaratarak ortak amaçlara ulaşmada önemli rolleri bulun-
maktadır. Hemşirelerin başarılı ve etkin olmaları gösterecekleri performansa bağlı olarak değişebilir. 
Burada önemli olan hemşirelerin başarılarını ve etkinliklerini yükseltecek şekilde yönlendirilmeleri 
gerekliliğidir. Performans yönetim sisteminde kullanılacak olan değerlendirme yönteminin seçimi çok 
ölçütlü ve çok alternatifli bir problem olarak karşımızdadır. Çalışan ile yönetici arasında ortak bir ça-
lışmaya, bilgi alışverişine, hem hatalar hem de başarılar açısından sorumluluğunun paylaşılmasına, 
eğitim ve gelişmesine olanak sağlayan dinamik bir sistem olan performans değerlendirmesinde kulla-
nılacak olan yöntemlerin irdelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan çalışmada yabancı sağlık kurumları-
nın performans ölçmede kullandıkları formları, birçok boyutta incelemiştir. Bu bağlamda çalışmada, 
sağlık kurumlarının kendi dinamiklerine uygun şekil verebilecekleri performans formlarını tasarlaya-
bilmelerine olanak sağlayabilecek temel noktalar vurgulanmıştır.

Günümüz performans yönetim sistemlerinin temel yapısını ortaya koyan ve yapı olarak birbirinden 
farklı olan yöntemler; uygulanabilirlik, güvenilirlik, değerlendirme sonuçlarının etkin kullanımı açı-
larından incelenmiştir. İncelemede farklı sağlık kurumlarının performans değerlendirme formların-
dan yararlanılmıştır.

Güvenilirlik, değerlendirme sonuçlarının etkin kullanımı ve ekonomiklik açılarından yapılan değer-
lendirmelerde, her bir sağlık kurumunun kendi yapısına uygun olan yöntemi seçmesi ve kendine uyar-
laması gerekliliği görülmektedir. Performans yönetiminin bir süreç olduğu göz önünde bulundurula-
rak, beklentilerin net bir şekilde tanımlanması ve çalışanlarla yöneticilerin işbirliği içerisinde çalış-
ması gerekmektedir. Çalışmada ele alınan formların birçok sağlık kurumuna kendi şartlarında değer-
lendirilmesi ile kurumlara faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans ve Ölçümü, Performans Ölçme Formları, Hemşire

Abstract

The purpose of this paper to evaluate the methods using in European and Turkey within the perfor-
mance management system which is one of the human resource practices of today’s for determining the 
nursing performance. Today, nursing profession and nurses are among the indispensables of the health 

1. Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bt.bilge@gmail.com
2. Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, gulumser@hacettepe.edu.tr
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sector. In particular, they have an important role for achieving the common goals by creating synergies 
with other health personnel. To be effective and successful may change depending on the performance 
or nurses. The important thing here is conducting the nurses to help increase their success and activi-
ties. The selection of evaluation methods which will be used in the performance management system is 
a problem with alternatives. The methods must be examined which are used to evaluate of performance 
that is a dynamic system enable training and development, responsibility sharing in terms of successes 
and failures, exchange of information, joint work between employees and managers. In this context, 
forms are examined for lots of aspects which are used for evaluate the performance used by health 
institutions. In this study, main points are highlighted which allow to be designed the performance 
forms according to their performance.

Methods that are different from each other in terms of structure, and revealed the basic structure of 
today’s performance management systems; were analyzed in terms of applicability, reliability and ef-
ficient use of evaluation results. In this review, different health institutions’ performance evaluation 
forms have been used.

Evaluations made in terms of reliability, economy and the efficient use of evaluation results, the choice 
of suitable method and self adaptation of this method can be seen as required.  While the performance 
management taking into consideration, it is required that the expectations must be identified clearly 
and worked within cooperation. Forms which considered in the study are thought to be beneficial to 
the health institutions with the evaluation of their own conditions.

Key Words: Performance and Evaluation, Performance Evaluation Forms, Nurse

1. GİRİŞ

1.1. Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirme, günümüzde modern yönetim anlayışı içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
Bunun nedeni olarak, hastane yönetim sistemlerinin gelişen teknolojiye ayak uydurarak karmaşık bir 
hal alması ve toplumda gelişen kalite baskısı gösterilebilir. Bu karmaşık yapılar içerisinde yöneticile-
rin bir performans değerlendirme ve ölçme sistemi kurmaları oldukça zor olmaktadır. Birçok mevcut 
performans ölçüm sistemi bulunmakta ve çalışanlar için uygulanabilmektedir. Sistemdeki birtakım de-
ğişmeler sonucunda mevcut formlar yetersiz kalmakta ve istenen kriterlerin bir kısmını kapsayama-
maktadır. Bu durum performans ölçümünde isteneni vermekten uzaktır.

Profesyonel performans; geleneksel üretkenlik araçları odaklı yapıdan, daha esnek ve katılımcı yapıyı 
odak alan, çalışanların becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, onların kişisel ve profesyonel büyümele-
rini teşvik eden bir yapıya doğru değişim göstermiştir (Brahm vd., 2007). Yüksek üretkenliğe ulaşma-
da ve kalite gelişimini sağlamada, kurumlar çalışanlarına odaklanırlar, çünkü organizasyonel hedefler-
deki etkililik ve üretkenliğe ulaşabilmek için çalışanlar temel unsurlardır. Organizasyon kültüründeki 
değişimden birçok kavramda etkilenmiştir. İnsan kaynakları (human resources), insan sermayesi (hu-
man capital) ve kişisel yönetim süreçleri (people administrative process) ise şimdi insan yönetimi (pe-
ople management) olarak adlandırılmaktadır (Brahm vd., 2007).

Organizasyonlarda performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına yönelik ilgi, insan kaynak-
ları uygulamalarının benimsenmeye başlaması ile birlikte, her ne kadar son 30 yılda gözle görülür bir 
artış gösterse de (Muchınsky, 2000), çalışanların formal olarak değerlendirilme süreci yüzyıllardır de-
vam etmektedir (Murphy vd., 1995).
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Performans değerlendirmesi, belirli bir görev ve is tanımı çerçevesinde bireyin yaptığı is ve görevin ta-
nımını belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir (Fındıkçı, 1999).

İnsan kaynakları uygulamaları arasında en tartışmalı konulardan biri performans değerlendirmesidir 
(Murphy vd., 1995). Performans değerlendirmesini tartışmalı yapan noktalardan bir tanesi, bir çalışa-
nın değeri, yetenekleri ve katkıları hakkında yargıya varma sürecinde değerlendirenin çeşitli hata ve 
yanlılıklardan etkilenebileceği düşüncesidir (Ergin, 2002). Nitekim Bernardin ve Candy (Bernardın 
vd., 1982), performans değerlendirme uygulamacılarının karsısındaki en zor islerden bir tanesinin per-
formans değerlendirmesinin “doğru” yapılmasının sağlanması olduğunu belirtmiştir.

Endüstriyel anlamda ilk performans liyakat değerlendirmesinin 1800’lerin basında Robert Owen ta-
rafından İskoçya Lanark’da pamuk isleme fabrikalarında uygulandığı belirtilmektedir (Murphy vd., 
1995). Bunu takiben, özellikle 1960’lı yıllardan başlayarak idari amaçlı kullanımın yanı sıra, insan 
kaynakları planlaması, seçme teknik ve yöntemlerinin geçerliliğinin gösterilmesi ve eğitim ihtiyaçları-
nın belirlenmesi gibi diğer kurumsal amaçlara hizmet etmek amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır (Sü-
mer, 2000). Cleveland ve arkadaşları 1989 yılında yaptıkları bir çalışmada performans değerlendirme-
si bilgilerinin en çok kullanıldığı dört alanı belirlemiştir. Bu alanlar kişilerarası karsılaştırma gerekti-
ren konular (ücret belirleme, terfi ve isten çıkarma), çalışanın kendi içinde karsılaştırılmasını gerekti-
ren konular (geri bildirim, bireysel eğitim, güçlü ve zayıf olunan performans alanlarının belirlenme-
si), sistemin devam ettirilmesine yönelik kararlar (hedef belirleme, insan gücü planlaması) ve dokü-
man oluşturma (personel kararlarının dokümantasyonu ve yasal yükümlülüklerin karşılanması) olarak 
belirtilmiştir (Sümer, 2000).

Performans değerlendirmeleri grup ve bireysel çalışmaları gözlemler, sonuçlar, beklenen ile mevcut 
durumun karşılaştırılması sonucu ortaya çıkar (Chiavenato, 1994). Bu bağlamda performans değerlen-
dirmesi; çalışan ile yönetici arasında ortak bir çalışmaya, bilgi alışverişine, hem hatalar hem de başarı-
lar açısından sorumluluğunun paylaşılmasına, eğitim ve gelişime olanak sağlayan dinamik bir sistem-
dir. Aynı zamanda performans değerlendirme kişi düzeyinde bireysel psikolojik, kurum düzeyinde mo-
tivasyona yönelik bir ihtiyaçtır (Barutçugil, 2002). Performans değerlendirme bir süreçtir ve şu aşama-
ları içermelidir (businessballs.com, 2010);

• Hazırlık: performans değerlendirme için gerekli formlar hazırlanır, hemşireler için belirlenen 
görevler not alınır, performans ile ilgili geçmiş raporlar toparlanır. Hemşirelerin bir önceki per-
formans değerlendirme belgeleri ve mevcut iş tanımları hazırlanır.

• Bilgilendirme: değerlendirilecek personelin uygun zaman, yer, amaç ve değerlendirmenin ko-
nusu hakkında bilgilendirilmesi. Bilgilendirme performans ölçümünde en önemli konulardan 
birisidir. Haber vermeksizin yapılacak performans ölçümleri performans ölçümü yapılan perso-
nelin ve diğer çalışanların motivasyonlarını negatif yönde etkileyebilir. 

• Toplantı yeri: özel ve kesintilerden uzak olacak uygun bir toplantı yeri planlanır.

• Düzenleme: oda düzeni ve oturma planının yapılması. Düzenlemenin ortam atmosferi ve duy-
gusal durum üzerinde birçok etkisi vardır. Çalışanı rahatsız edecek ortamlardan uzak rahat ola-
bileceği ortamlar seçilmelidir.

• Tanıtım: değerlendirilecek kişinin rahatlaması sağlanır. Olumlu ifadelerle sıcak ve arkadaşça 
söze başlanır. Değerlendirilecek kişinin rahatlaması ve duygularını ifade etmesine izin veri-
ci şekilde konuşulur. 



14

• Gözden geçirme ve ölçüm: aktiviteleri, görevleri, hedefleri ve başarıları birer birer gözden ge-
çirmek önemlidir. Tüm ifadeler üzerinde dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve değerlendirilme-
lidir.

• Eylem planı hazırlamak: çalışan ile ilgili olarak genel bir plan yapılmalıdır, meslek sorumlu-
lukları, çalışanın kariyer fırsatları, bölüm ve kurum öncelikleri, güçlükler ve zayıf yönler dik-
kate alınmalıdır.

• Spesifik hedefler belirlenmesi: eylem planı ile birlikte spesifik hedefler belirlenmelidir. Bu he-
defler, ölçülebilir, gerçekçi, zaman tanımlı, kayıtlı ve eğlenceli olmalıdır. Bu hedefler, çalışanın 
yapmaktan zevk alabileceği şeyler olmalıdır.

• Gerekli desteğin hazırlanması: hedeflere ulaşabilmek için, kurslar, seminerler, danışmanlık, 
koçluk, uzaktan eğitim, okuma, video izleme, toplantılara ve çalışmalara katılma ile olabilir.  
Yine bu destekler kişinin hedeflere ulaşmasına yardımcı ve konu ile ilgili olan her türlü araç 
olabilir.

• Çalışandan değerlendirme hakkında geri bildirim almak

• Toplantıyı olumlu bir şekilde kapatmak

• Ana noktaları, anlaşılan durumları ve devam eden süreci kayıt etmek

Performans değerlendirmesi, personelin etkili değerlendirilmesi ve yönetimi için esastır. Değerlendir-
meler bireylerin gelişimine yardım eder, kurumsal performansı geliştirir. Formal performans değerlen-
dirmeleri genellikle kurumdaki tüm personel için yıllık olarak yapılır. Performans değerlendirmeleri 
genellikle mevcut yılın standartları ve hedeflerine karşı her bireyin performansını değerlendirir. Per-
formans değerlendirmeleri kariyer ve başarı planlaması için, birey,  meslek ve kurum için esastır. Eğer 
yönetici yıl boyunca her bir takım üyesi ile bireysel ve düzenli olarak görüşürse değerlendirmeler daha 
kolay ve özellikle daha rahatlatıcı olur. Bu durumda amaçlar, ilerleme, iş, kariyer, gelişim, umutlar ve 
hayaller, vb hakkında anlamlı ve düzenli tartışmalar yapılabilir ayrıca değerlendirici değerlendirmele-
rini çok daha kolay yapar çünkü bu yolla insanlar birbirlerini tanır ve güvenir, bu durumda personelde-
ki tüm stressi azaltır (businessballs.com, 2010). Performans değerlendirmesi çok önemlidir ve iş per-
formansı ve personelin kişisel davranışları arkadaşları ile ilişkileri ve en önemlisi de hasta ile olan iliş-
kileri üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

1.1.1.Performans Değerlendirmenin Amaçları 

Performans değerlendirmenin ana amaçları iki grupta toplanabilir: (Erarslan vd., 2005)

1-Yönetsel amaçlar:

• İşletmenin çeşitli birimlerinden en alt birim olan personele kadar başarı durumlarının ölçülme-
sine olanak sağlayacak ortamı hazırlamak,

• İşe yerleştirme, adaylık dönemindeki çalışanların görevlerini sürdürüp sürdüremeyecekleri, ter-
fi, ücret artışı, özendirici ücret sistemleri,  ödüllendirme, cezalandırma ve yer değiştirme gibi 
çeşitli çalışan işlev ve uygulamalarına ilişkin yönetsel kararların alınmasında gereksinme du-
yulacak bilgi ve nesnel ölçüleri sağlamak, 
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• İşletmenin amaç ve gereksinimleri ile çalışanların amaç ve gereksinimlerinin bütünleştirilmesi 
için gerekli ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmak,

• İşletmenin işgücü ve yönetim potansiyeli hakkında güvenilir bilgiler elde etmek,

• İşletmenin genel başarı durumu ve sorunlarına ilişkin bilgi toplamak ve gelecekte ortaya çıka-
bilecek olayların önceden kestirilmesine olanak sağlamak,

• Daha etkin işgücü politika, plan ve programlarının ücret sistemlerinin, eğitim ve geliştirme 
programlarının, işe alma, seçme ve yerleştirme, terfi ve ödüllendirme uygulamalarının gelişti-
rilmesine olanak sağlamak. 

2-Geleceğe ilişkin personel geliştirme amaçları:

• Çalışanlara başarı düzeyleri hakkında bilgi vermek, üstlerinin kendileri hakkında ne düşündük-
leri ve neler beklediklerini bilmelerine olanak sağlamak,

• Kişisel amaçların belirlenmesini, elde edilen başarıların tanınması ve yapılan işin anlam kazan-
masını sağlamak ve dolayısıyla kişinin başarı gereksinmesini karşılamak, iş tatmini ve motivas-
yonu arttırmak, işe yabancılaşmayı azaltmak ve kişinin amaçları ile işletme amaçları arasında-
ki çelişkiyi ortadan kaldırmak,

• Çalışanlara hatalı ve eksik yönlerini göstererek bunların eğitim ve gelişim planları ile gideril-
mesine olanak sağlamak,

• Çalışanların işletmedeki geleceklerine ilişkin durumlarını açıklayan kariyer planlaması uygula-
malarına olanak sağlamak 

Çalışan için, çalışılan yerin beklentilerine göre kendi profesyonel gelişimini nasıl sağlayacağını bil-
mek önemlidir. Şirketler için bu durum, en uygun performansa ulaşmak için çalışanlarının nitelik ve 
potansiyellerinin geliştirilmesi açısından çözülmesi gereken bir sorundur (Lucena, 1992). Bu amaçlar 
için bir değerlendirme süreci kullanılabilir, bu süreç çalışanların geri bildirimlerini almak, yeni potan-
siyel geliştirmelerini sağlamak ve motivasyon açısından önemlidir. Bu süreç doğru kullanıldığında, bir 
kurumun, çalışanlarının gelişim ve motivasyonu için güvenebileceği en iyi araç olduğu kabul edilmek-
tedir.  Performans değerlendirme tekniği takım yaklaşımının üretim ve bireysel başarıya ulaşmasın-
da yararlı bir yöntemdir (Brahm, 2007).Organizasyonlar ve çalışan açısından büyük öneme sahip olan 
performans değerlendirmelerin gereği ve yararları performans değerlendirme yazınında aşağıdaki bi-
çimde özetlenmiştir (Fındıkçı, 1999).

1. Performans değerlendirme kişi düzeyinde bireysel psikolojik bir gereksinim, kurum düzeyinde 
ise motivasyona yönelik bir gereksinimdir. Performans değerlemenin hedefi, kişiyi kendi çalış-
maları hakkında bilgilendirmektir. Çalışanların ve organizasyonların gelişmesinde bu bilgilen-
dirmenin rolü büyüktür.

2. Performans değerlendirmesi organizasyona bir bütün olarak bakabilmemize fırsat sağlayarak, ça-
lışanların yetkinlikleri (temel, yönetsel ve liderlik yetkinlikleri) konusunda fikir sahibi olunma-
sına yardımcı olur.

3. Kaynak kullanımı etkinliğini ortaya çıkartma konusunda organizasyona fayda sağlar.

4. Organizasyondaki vizyon ve misyon paylaşımının seviyesi hakkında bilgi verir.
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5. Çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değerin karsılaştırılmalı olarak incelenme-
sini sağlar.

6. Bireysel ve örgütsel eğitim gereksinimlerinin tespit edilmesini sağlar.

7. Aynı yapı içindeki bireysel veya örgütsel algılama farklılıklarını tespit edilmesine olanak sağlar.

8. Organizasyonda ücret düzenlemeleri konusunda yardımcı olur.

1.1.2.Performans değerlendirmenin kullanım alanları

• En yaygın kullanım alanı olan çalışanların terfi ve kademe indirimi, görev tanımlarının yeniden 
yapılandırılması uygulamaları,

• Ücret düzenlemesi,

• Personeli ikaz etme ve işten çıkarma kararları,

• İşgücü gereksinimlerinin belirlenmesi,

• Bireysel ve örgütsel eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

• Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki hiyerarşiyi azaltıcı, koordinasyonu arttırıcı faaliyetler,

• Çalışanlarla iletişim kurarak çalışanların performans gelişimini destekleyici çalışmalar,

• Kariyer geliştirme uygulamaları. 

2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Çalışanların performans düzeylerini belirlemek için geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 
yöntemlerden bazıları performans değerlendirme sisteminin ilk örneklerinden olup günümüze kadar 
uygulamaları devam eden klasik örneklerdir. Bazıları ise klasik değerlendirme yöntemlerini uygular-
ken karşılaşılan sorunları çözmek ya da daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için geliştirilmiş 
yeni modern teknikleridir. (Mohrman, 1989).

Bu yöntemlerden herhangi birinin kullanımı, değerlendirmenin amacına, bireye, değerlendiriciye ve 
çevreye bağlıdır. Performans değerlendirmeleri olumlu deneyimler olarak kurumlarda yer almalıdır. 
Değerlendirme süreci gelişim ve motivasyona katkı sağlamalıdır (businessballs.com, 2010).

Performans değerlendirme çeşitleri ((businessballs.com, 2010): 

• Resmi yıllık performans değerlendirmeleri 

• Deneme görüşmeleri 

• Informal birebir görüşme tartışmaları 

• Danışma toplantıları 

• İş yapılırken gözlemlemek 

• Beceri ya da meslek ile ilgili testler 

• Gözlem grupları egzersizleri, test sunumları değerlendirmeleri
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• Bireyle ilgili diğer kişilerin görüşlerinin araştırılması 

• Psikometrik testler ve diğer davranışlar değerlendirmeler 

• Grafoloji (el ile yazma analizi).

Değerlendirme, sıklıkla, çalışan hakkında gözlem ya da veri toplama ile yapılır. Her çalışan için aynı 
değerlendirme aracının kullanılması, kurumda çalışma süresi ne olursa olsun, değerlendirme sonuçla-
rının çalışanın gelişimini göstermediğini belirten görüşler bulunmaktadır. Diyalog ve sakinlik, kaza-
nılmak istenen tutum ve hisler arasındadır (Brahm vd., 2007).

Günümüz insan kaynakları uygulamalarından biri olan performans değerlendirme sistemi için kullanı-
lan değerlendirme yöntemleri ve etkinlikleri çok ölçütlü bir karar problemidir. Bu sebeple uygulamada 
bazı sorun ve eksikliklerle karşılaşılabilmektedir. En iyi değerlendirme yönteminin tanımlanması sis-
temin hedeflerine bağlıdır. Yöntemlerin kombinasyonu genellikle tek bir yönteme üstün gelir. Gelişim-
sel hedefler için kritik olay yönetimi ve amaçlara göre yönetim metodu etkin çalışır.

2.1. Geleneksel Yöntemler

Puanlama yöntemi:

Puanlama yöntemi her kritere önem sırasına göre puan atanmasına dayalı bir yöntemdir. Yaygın uygu-
lamada kriterler 5 dereceye ayrılır ve bu ayrım puan aralığında başarılıdan başlayarak başarısıza kadar 
adlandırılır. Bu uygulamada puan atama 3 farklı şekilde yapılabilir:

1- Minimum ağırlıklandırma: Kritere verilecek maksimum puan ilk dereceye atanarak eşit aralıklarla 
diğer derecelere puan atamayı esas alır.

2- Maksimum ağırlıklandırma: Kritere verilecek maksimum puan beşinci dereceye atanarak eşit ve 
azalan aralıklarla diğer derecelere puan atamayı esas alır.

3- Geometrik dizi ile ağırlıklandırma: Geometrik dizi çarpanı bulunarak işçilerin motivasyonunu art-
tırmaya yönelik ve daha çok başarıya daha fazla puan veren bir uygulamadır. 

4- Aritmetik dizi ile ağırlıklandırma: Kriter içi en yüksek ve en düşük puan farkı bulunarak atamaların 
eşit aralıklarla yapılmasını esas alan bir uygulamadır.

Puanlama Yönteminin avantajı olarak sonuçların değerlendirmesinin kolaylığı olarak gösterilebilir, 
puanlama yönteminin dezavantajları ise şunlardır:

• Geliştirilmesi kriterlere bağlı olarak zorlaşabilir,

• Her departman kendine ait kriterlerle değerlendirilmelidir,

• Faktör puanı atamak profesyonellik ister.

Derecelendirme yöntemi 

İşgöreni değerlendirmek için oluşturulan kriterlere en uygun seçeneğin işaretlenmesine dayalı bir uy-
gulamadır. Seçeneklerin açıklama içermesi, değerlendiriciye kriterler ve seçenekler arası farkları an-
lamasına yardımcı olmaktadır. Derecelendirme yönteminin avantajları:
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• Diğer yöntemlere göre daha açık ve nettir,

• Tutarlı değerlendirmeye olanak sağlamaktadır,

• Sonuçları elde edilmesi kolay olduğundan maliyeti düşük bir yöntemdir.

Derecelendirme yönteminin dezavantajları:

• Seçenekler arası farkların açık biçimde ifade edilmesi gerekir,

• Seçenek tanılarını yapmak profesyonellik ister.

Kontrol listesi yöntemi

Değerlendiricinin formda belirtilmiş faaliyetlerden iş görenin sahip olduğu ve gözlediği kriterleri seç-
mesine dayalı bir yöntemdir. Faaliyetlere puan atama işlemi gerçekleştirilerek formun sayısal hale ge-
tirilmesi mümkündür.

Kontrol listesi yönteminin avantajları:

• Pratik ve maliyeti düşük bir yöntemdir,

• Faaliyetler açıklama içerdiğinden değerleyici açısından işaretleme işlemi kolay yapılmaktadır,

• Yöntem tutarlı sonuçlar verir.

Kontrol listesi yönteminin dezavantajları:

• Halo etkisi görülebilir,

• Ağırlıklı puanların iyi atanması gerekir,

• Aynı departmanda bile bazı faaliyetler aynı ağırlığa sahip olmayabilir.

Puan tahsis yöntemi

Uygulama bakımından zorunlu dağılım yöntemine benzeyen bu yöntemde iş görenlerden en başarılı-
sından en başarısızına kadar yukardan aşağı sıralanması ve puan atanması işlemini içerir. Böylece iş 
görenler arası bir sıralama oluşturulmuş olur. Puan tahsis yönteminin avantajları: 

• Basit ve uygulanması kolay bir yöntemdir.

• Puan tahsis yönteminin avantajları:

• Değerlendirici hatasına açık bir yöntemdir,

• Puanlama iş görenler arası farkı gösterme niteliğine sahip olmayabilir.

Deneme (yazılı) değerlendirme yöntemi

Bu yöntemde yönetici, süpervizör çalışanın davranışlarındaki güçlü yönleri ve zayıflıklarını tanım-
lar. Değerlendirici, çalışanı değerlendirme aşamasında yazılı bir ifade hazırlar. Bu yöntem genellikle 
grafik oranlama skalası ile birlikte kullanılır. Bu yöntem zaman alıcı ve yönetimi zordur. Ancak yön-
temin en büyük avantajı ifade özgürlüğüdür ki bu durum aynı zamanda bir handikaptır. Değerlen-
diricilerin farklı yazma becerileri, sürecin tamamını etkileyebilmektedir  (humanresources.hrvinet., 
performance-appraisal, 2010).



19

Sıralama yöntemi

Bu yöntemde yönetici çalışanları başarılarına göre sıralar ve uygulama sıralama yöntemine göre de-
ğişir. Örneğin basit sıralama (simple ranking) tekniğine göre yönetici çalışanları en başarılıdan en ba-
şarısıza göre sıralarlar. Basit sıralamaya göre daha objektif sayılacak bir değerlendirme olan ikili kar-
şılaştırma yönteminde ise, her çalışan bir diğeri ile tek tek karşılaştırılır. Önceden belirlenen çiftlerin 
birbirleri ile karşılaştırılması sonucunda başarılı olan çalışanın yanına konan işaretler toplanır ve en 
çok işareti olandan en az işareti olana doğru bir sıralama yapılır. Karşılaştırılacak kişilerin fazla olması 
yöntemin kalabalık iş gruplarında uygulanması açısından zaman alıcıdır. Basit veya ikili karşılaştırma 
yöntemlerinin kullanım alanları günümüzde oldukça sınırlıdır. Bunun nedenlerinden birisi, bu yöntem-
de genellikle kişinin genel başarı durumu, organizasyon için taşıdığı değer ya da organizasyona katkı-
sı gibi ifadelerle belirtilen tek bir genel kriter dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmasındandır. Ay-
rıca sıralama yönteminde çalışanların pozisyonları dikkate alınmadan birbirleriyle karşılaştırılıyor ol-
maları değerlendirme süresince “pozisyondan etkilenme” hatasını doğuracaktır. Ayrıca sıralama yön-
teminde çalışanlar sayısal olarak değerlendirilmedikleri için kişilerarası başarı farklılıklarının derece-
si de anlaşılamamaktadır. (Mohrman, 1989).

Karşılaştırma yöntemi

Bu yöntemde değerlendirmeler çalışanların birbirleri ile karşılaştırılmaları sonucunda elde edilir. Ör-
neğin, kim/kimler terfi edebilir, bu iş için en uygun aday kimdir sorularını yanıtlayabilmek için çalı-
şanlar başarı düzeylerine göre sıralanırlar. Bu yaklaşım farklı yöntemler içerebilmektedir. İşgörenler 
yukardan aşağı ve soldan sağa doğru matris tablosuna atanarak ve her işgörenin diğer işgörenlerle kı-
yaslanıp daha sonra diğer işgörene göre başarılı görülenlere “+” işareti atanmasıyla oluşan bir form-
dur. Kıyaslamanın en sonunda “+” sayısı toplamı fazla olandan en aza kadar işgörenlerin sıralama sa-
yısı yazılarak form tamamlanır. (Mohrman, 1989).

İkili karşılaştırma yönteminin avantajları:

• Başarı sıralaması kolaylıkla elde edilir,

• Her işgören birbirleriyle kıyaslanmış olur.

Kademesi düşürme veya işten ayrılma kararları alınmasını kolaylaştırır.

İkili karşılaştırma yönteminin dezavantajları:

• İşgören sayısı çok olduğu durumlarda uygulama süresi ve maliyeti çok fazla artar,

• Değerlendirici hatalarına açık bir yöntemdir,

• İşgörenler birbirleriyle kıyaslandığından motivasyon sorunları ortaya çıkabilir.

Kritik vakalar yöntemi

Bu yöntemde çalışanı gözlemleyen yönetici onun başarı ya da başarısızlıklarını, olumlu ve olumsuz 
performans davranışlarını kaydeder. Ve genelde kaydedilen örnekler, çalışanın performansında üstün 
dikkatini çeken kritik olaylardan oluşur. Daha sonra yönetici bu kritik olaylarla ilgili olarak çalışanı-
na geribildirim sağlar. Kişilik özellikler değil, spesifik davranışlar dikkate alındığından çalışana açık-
lanması ve kendini geliştirmesi konusunda bilgi sağlanması kolaydır. Bu yöntem için yöneticiler per-
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formans kriterleri belirlemelidir, bu kriterler kritik olayları kaydetme konusunda çalışanlara yardım-
cı olacaktır. Kritik Olay Yönteminin günümüzde uygulanma alanları geniş değildir (Mohrman, 1989).

Çeklist yöntemi 

Bu yöntemde, değerlendirilecek çalışanlar için çeşitli nitelik ve davranışlara ilişkin çok sayıda tanım-
layıcı ifade eden bir liste oluşturulur. Değerlendiriciler bu ifadelerden kişiye uygun olanlarını seçerek 
değerlendirmelerini yaparlar. Bu yöntemin ağırlıklı işaretleme listesi ve zorunlu seçim olarak adlandı-
rılan iki türü bulunmaktadır. Ağırlıklı işaretleme listesinde işlerini iyi tanıyan yöneticiler tarafından iş 
için taşıdığı önemi gösteren kritik olaylar öncelikli olarak belirlenir. Bazı değerlendirme hatalarını ön-
lemek için, özellikle yüksek puanlara yönelmeyi, bazı işaretleme listeleri ifade kümeciklerinden olu-
şur. Zorunlu seçim yöntemi olarak da adlandırılan bu tür işaretleme listelerinde değerlendirici küme-
deki iki ifadeden birini seçmek zorundadır. Yapılan araştırmalara göre, geçerlilik ve güvenilirlik açı-
sından İşaretleme Listesi Yönteminin diğer yöntemlere oranla daha yüksek olduğu düşünülse de, çalı-
şanlara geribildirim sağlama açısından zor bir yöntemdir. (Mohrman, 1989).

Grafik oranlama skalası 

Grafik değerlendirme skalaları (Graphic Rating Scales) olarak da adlandırılan geleneksel değerlen-
dirme skalaları işletmelerde en fazla kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemlerde kişilerin per-
formansları çeşitli kriterler açısından bir skala ile ölçülür. Değerlendirme kriterleri üçe ayrılır: Değer-
lenen kişinin kişilik özelliklerini, işe ilişkin davranışlarını ve yaptığı işin çıktılarını ölçmeye yarayan 
faktörler (Mohrman, 1989).

Çok yaygın bir biçimde uygulanmasına rağmen geçerliliği ve güvenilirliği düşük, değerlendiricinin 
hata yapmasına neden olan bir değerlendirme yöntemi olarak görülmektedir. Ancak kolaylıkla düzen-
lenebilmesi, sonuçların puanlarla ifade edilebilmesi ve personel kararlarının rahatlıkla uygulanabilme-
si açısından kullanım alanı genişlemektedir. Uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi için ge-
leneksel değerlendirme skalasını geliştirmeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Değerlendirme faktörle-
rinin seçimine özen gösterilmesi bunlardan bir tanesidir. Seçilen faktörlerin işlerin yapılışı için gerek-
li, gözlemlenebilir, somut, açık ve net bir şekilde tanımlanabilir olması gerekmektedir. Kişinin perfor-
mansının aynı özelliği birden fazla faktörle ölçülmemelidir. Performans değerlendirmesinde en eski ve 
en çok kullanılan yöntemdir.

Grafik değerlendirme yönteminin avantajları:

• Geliştirilmesi ve uygulanması kolay bir yöntem olması

• Kısa sürede değerlendirilmesinden dolayı işletmeye maliyetinin az olmasıdır.

Grafik değerlendirme yöntemini dezavantajları:

•  Bazı kriterler sayısallaştırılamadığından iş görenler arası farklar kimi zaman ortaya konamaz 
(performance-appraisal.com, 2010).

Zorunlu Dağılım Yöntemi

Performans değerlendirme sistemlerinin asıl çıkış noktası bireyler arasındaki başarı farklılıklarını has-
sas bir biçimde belirlemek olduğundan zorunlu dağılım yöntemi değerlendiricilere bu farklılıkları or-
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taya koyabilmek için bazı sınırlamalar öngörmektedir. Organizasyonlarda çalışanların performans dü-
zeylerinin normal dağılım eğrisine uygun bir dağılım göstermesi gerektiği varsayımından hareketle, bu 
yöntemde üstler astlarını aşağıdaki gibi bir beşli skalaya göre değerlendirirler. En Yüksek Yüksek Orta 
Düşük Çok düşük % 10, % 20, % 40, % 20, % 10. Değerlendirilen grubun 100 kişi olduğunu farz edi-
lierse, performans düzeylerine göre en yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük olarak ifade edildiği 
bir durumda, değerlendirici grubun yaklaşık 40 çalışanını orta, 20 çalışanını yüksek, 20 çalışanını dü-
şük, 10 çalışanını en yüksek ve 10 çalışanını da en düşük performans dereceleri ile ifade etmek duru-
mundadır. Bu yöntemde de, genellikle tek bir değerlendirme kriteri esas alınmaktadır. Zorunlu dağılım 
yöntemi özellikle birden fazla değerlendirme amirinin bulunduğu ve değerlendirmeye alınan çalışan 
sayısının çok olduğu durumlarda tekdüze (uniform) sonuçlara ulaşılmasını sağlayan faydalı bir yön-
temdir. Ancak bu yöntemde her grup için normal dağılım eğrisine uygun sonuçlar elde etmek zordur.

Hem sıralama hem de zorunlu dağılım yöntemleri kişilerin performans düzeylerini genel bir ölçüte da-
yandırarak ölçen sistemlerdir. Bu nedenle değerlendirme sonuçlarının değerlendirilene bildirildiği ve 
birlikte tartışıldığı açıklık ilkesinin var olduğu sistemlerde bu yöntemlerin kullanılması uygun düşmez. 
Başarı sırasına göre konulmuş astların performans düzeyleri arasındaki farklılıklar belirgin olmadığın-
dan, bu sıralamalara göre belirlenecek ücret artışları da adil olmayacaktır. Bu yöntemler daha ziyade, 
kadrolama (staffing) ve terfi kararlarında, diğer yöntemlerle birlikte sonuçları desteklemek veya kont-
rol etmek için kullanılabilir. Zorunlu seçim yönteminin avantajları:

• Sayısal yöntem olması değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır,

• Uygulanması pratik ve ekonomiktir.

Zorunlu seçin yönteminin dezavantajları:

• İşgörenin durumunu belirten bir seçenek yoksa bile bir seçenek işaretlenmelidir. Bu yönteme iş-
gören arası fark değerlendirmesi için bir engel teşkil etmektedir(Mohrman, 1989).

2.2.Modern Yöntemler

İnsan Kaynakları Hesabı Yöntemi

İnsan kaynakları her kurum için önemli araçlardır. Bu yöntemde, performans değerlendirmesi fiyat ve 
çalışana katkısı açısından değerlendirilir. Bunun içinde tazminat, yükselme, eğitim ve uygulama fiyat-
ları dâhildir. Fiyat ve katkı arasındaki fark çalışanın performansıdır. İdeal olarak, çalışanın katkısı, fi-
yattan daha büyük olmalıdır. 

Amaçlara göre Yönetim (MBO)

Amaçlara Göre Yönetim bir yönetim yaklaşımı olmasının yanı sıra, sonuçlara dayalı performans de-
ğerlendirme yaklaşımının en tipik örneğidir. Bu yöntem modern performans değerlendirme yöntemle-
ri arasında yer almaktadır. Performans yönetimi sistemi içinde Amaçlara Göre Yönetimin rolü olduk-
ça önemlidir. Performansın planlanması aşamasında hedef belirleme sürecinin sisteme katkısı son de-
rece büyüktür (Mohrman, 1989).

Performans yönetimi sisteminde organizasyon, yöneticiler ve astların farklı amaç ve beklentilere sahip 
olması ve bu amaçların zaman içerisinde birbirleri ile çelişmesi sonucunda doğru değerlendirme yön-
teminin seçilmesi son derece güçtür. Örneğin sıralama ve klasik değerlendirme skalaları organizasyo-
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nun hedeflerine daha etkili bir biçimde yardımcı olurken, Amaçlara Göre Yönetim ya da bireysel per-
formans standartlarına dayalı yöntemler çalışanların ve yöneticilerin amaç ve beklentilerine daha uy-
gundur. Bu yöntem hedeflerin nasıl başarıldığından daha çok neyin başarılması gerektiğine odaklanır 
(humanresources.hrvinet.com, 2010).

MBO’nun önemli bir parçası standart durumlarla çalışanın performansının ölçülmesidir. (appraisals.
naukrihub.com,2010). 

Avantajları; hedeflerin netliği (spesifik, ulaşılabilir, başarılabilir, gerçekçi, zamandan tasarruf).

Geçmişe değil geleceğe odaklanır. Hedefler ve standartlar, gelecek performans için, periyodik görüş-
me ve geribildirimlerle hazırlanır.

Motivasyon; çalışanın tüm sürece dahil edilmesi ve çalışan iş memnuniyetinin artırılmasını sağlar. 

Daha iyi iletişim ve koordinasyon; süpervizör ve çalışanlar arasındaki sık yapılan görüşmeler iyi iliş-
kiler kurulmasına ve birçok problemin çözülmesine yardımcı olur. 

360 derece değerlendirme

360 derece değerlendirmeleri güçlü gelişimsel yöntemlerdir ve geleneksel yönetici-kontrolündeki de-
ğerlendirmelerden çok farklıdır. Geleneksel teke tek sürecinin yerini alamaz ve bir stand-alone gelişim 
yöntemi olarak kullanılabilir. (performance-appraisal.com, 2010).

360 derece değerlendirmeleri, değerlendirilecek çalışanın, görüşleri yardımcı ve ilgili olabilecek per-
sonelden geribildirim almasını içerir. Geribildirim, mesleki beceri, tutum, davranış gibi kriterleri ve 
bazı çeşit skorlama ve değer yargılama sisteminden oluşan tipik olarak geliştirilmiş bir formdur. De-
ğerlendirilen kişi aynı zamanda kendini aynı geribildirim formu ile değerlendirebilir. Bu değerlendi-
rici kişiler, çalışanın iş arkadaşları, yöneticiler, personel, takım üyeleri, hastalar yani, çalışan ile her-
hangi bir bağlantısı, görüşü olan kişi olabilir. (businessballs.com, 2010, Camgöz, 2006, humanresour-
ces.hrvinet.com, 2010).

360 derece performans değerlendirmesi şeması temel olarak şunları içermektedir; 

• Beceri/kapasite tipi (iletişimler, planlama, raporlama, yaratıcılık, problem çözümü vb.)

• Beceri yeterliliği/elementleri (aktif dinleme ve anlama vb), beceriye göre element sayısı değiş-
mektedir. Bazı beceriler için sadece 1 element olabilmekte iken diğerleri için 5 ya da 6 olabil-
mektedir. 

• Soru numaraları (referans içi açık ve analizi kolay)

• Skorlamak için tik kutuları ve büyük kutular (businessballs.com, 2010)  

Sadece yukarıdan aşağıya/klasik yaklaşımlarla performans değerlendirmelerinin yapıldığı organizas-
yonlarda; çalışanların, değerlendirmeyi yapan üst yönetime karsı hös görünme çabalarına girmesi, bu 
doğrultuda başarısızlıklarını gizleme eğilimlerini artırması, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iletişi-
min en aza inmesi gibi bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabileceği belirtilmiştir (Debare, 1997; Ars-
lan, 2003). Bu ve benzeri türden olumsuz sonuçlar; 360 derece performans değerlendirme sistemini 
klasik yöntemlere göre daha çok tercih edilen bir konuma getirmiştir.
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1990’lı yıllardan itibaren özellikle ABD ve Batı Avrupa’da büyük şirketler tarafından kullanılmaya 
başlanan (Barutçugil, 2002) ve birçok açıdan avantajlı bir yöntem olarak görülen “360 Derece Perfor-
mans Değerlendirme” yöntemi, değerlendirmenin yöneticiler, çalışma arkadaşları, astlar, kendi/öz ve 
müşteriler gibi birçok yerden bilgi toplanması anlayışına dayanmaktadır. (Milliman vd., 1994; Jack-
son ve Greller, 1998).

360 derece performans değerlendirmelerinin birçok faydası bulunmaktadır; bu tür bir değerlendirme 
işe göre çalışan yerine, çalışana göre is yaratılmasına olanak sağlar, çalışanların yaptıkları isi çevresin-
dekiler tarafından nasıl algılandığını görmesine olanak sağlar, bireye sağlanan geri-bildirim yöntemi 
ile çalışanların sistem içindeki yerlerini karsılaştırmalı olarak görebilmelerine olanak sağlar, amirler, 
çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleri konusunda daha geniş bilgi yelpazesine sahip olurlar. Tüm bu 
yararlarına rağmen; farklı seviyelerde (üst, ast, çalışma arkadaşı/emsal, kendi/öz) ve birden fazla sa-
yıda değerlendiriciye olanak vermek suretiyle bir kişinin sübjektif değerlendirmesini engeller (Mount 
vd., 1998),   şeklinde yorumlarda bulunmaktadır. 

360 derece performans değerlendirmesinde yer alan her değerlendiriciye ilişkin birtakım geçerlilik, 
güvenirlik ve yanlılık problemleri ile karsılaşmak olasıdır. Bu nedenle, performans değerlendirmesinin 
gerçekçi ve en az hata ile yapılması için mümkün olabildiğince farklı perspektiflerden bilgi toplanarak, 
bir araya getirilmesi önerilmektedir. 360 derece performans değerlendirme sisteminde en önemli aşa-
malardan biri de sonuçların değerlendirildikten sonra uygun bir şekilde çalışana rapor edilme süreci-
dir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirim, yönetici ve insan kaynakları ekibi ile her kademe-
de değerlendirilen çalışana uygun bir dille anlatılmalı, anlaşılır ve akıcı bir rapor ile desteklenmelidir.

Değerlendirme merkezleri 

İçeriğindekiler; 

Sosyal olaylar: değerlendirme merkezi bir grup katılımcı ve bir kaç değerlendiriciye sahiptir ve bu 
grup çalışana, çeşitli insanlarla sosyalleşmek için bir fırsat verir, bu şekilde hem bilgi paylaşımını hem 
de kurum hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlar. 

Bilgi evresi: merkez, çalışanlara kurum hakkında, onların rolleri sorululukları, uygulamalar, prosedür-
ler hakkında bilgi verir. 

Görevler: çalışanın performansını ve potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan testler ve uygulama-
lar içerir. Bunlar, görüşmeleri, psikometrik testleri, yönetim oyunları gibi uygulamaları içerir (apprai-
sals.naukrihub.com, 2010). 

Bu değerlendirme sonucu geçme/kalma kriterine göre verilir. Her evre 1-5 gün arasında değişen peri-
yotları içerir. Çalışana hemen geri bildirim ya da görüşme verilmez. Bir kurumun insan kaynakları bu 
açıdan avantajlı olabilir ve bu merkez doğru insanların doğru yerlere yerleştirilmesinde yardımcı ola-
bilir. Değerlendirme merkezlerinin göz önüne aldığı temel durumlar; kişiler arası beceriler, planlama 
ve organizasyon yeteneği, motivasyon, kariyer oryantasyonu gibi durumlardır. Aynı zamanda çalışa-
nın uygulama ve gelişim hedeflerinin tanımlanmasında oldukça etkindir. 

Davranışsal beklenti skalası 

Smith ve Kendall tarafından 1963 yılında geliştirilen bu yöntem aynı zamanda Davranışsal Temel-
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lere Dayalı Değerlendirme Skalası (Behaviorally Anchored Rating Scales) olarak da adlandırılır. Bu 
yöntemde de kişinin performansı çeşitli ölçütlere göre değerlendirilmeye çalışılır. Ancak kişileri çe-
şitli kişilik özelliklerine sahip olup olmadıklarına göre değil, belirlenmiş iş gerekliliklerini yerine ge-
tirecek davranışları ne oranda sergileyebildiklerine göre değerlendirmektedir. Davranışsal Değerlen-
dirme Skalalarının geleneksel değerlendirme skalalarından üstün olduğunu ileri süren görüşler olsa da 
bu yöntemin geçerlilik ve güvenilirliğini bilimsel olarak kanıtlayan çalışmalar bulunmamaktadır. Ay-
rıca her iş ve iş grubu için ayrı ayrı skalaların geliştirilmesi gerektiğinden zaman alıcı ve maliyetli bir 
yöntemdir (Mohrman, 1989).

Zorunlu seçim yöntemi ile derecelendirme yönteminin beraber kullanılması ile oluşturulan bu yöntem 
iş görenin durumunu belirten tek seçeneğin işaretlenmesi esasına dayanır. Davranışsal değerlendirme 
formunun hazırlanmasında iş görenin katılımına izin verilmesi, diğer yöntemlere göre iş görenin for-
mu benimsemesi sağlamıştır.

Davranışsal değerlendirme yönteminin avantajları:

• İş görenin diğer yöntemlere göre daha çok benimsediği bir uygulamadır,

• Ücretlendirme ve kariyer planlamasına içeriği dolayısıyla kaynaklık eder,

• İş görenin yaptığı iş esas alınarak puanlamaya gidilir.

Davranışsal değerlendirme yönteminin dezavantajları:

• Yöntemin geliştirilmesi uzun zaman aldığı için zaman alıcı ve maliyeti yüksektir.

2.3.Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Zorluklar 

Performans değerlendirme sistemini etkili ve başarılı bir şekilde yapmak için kurumlar birçok prob-
lem ile karşılaşabilmektedirler. Bu değerlendirmede karşılaşılan esas problemler şunlardır; (appraisals.
naukrihub.com, 2010).

1. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi; yöneticiler tarafından karşılaşılan en büyük prob-
lemlerden birisidir. Bu kriterlerin çok dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekir. Bu kriterler, kalite-
li ve ulaşılabilir olmalıdır. 

2. Oranlama aracının yaratılması: performans değerlendirme sürecinin amacı, çalışandan çok, 
çalışanın performansın yargılamalı, odaklanmalıdır. 

3. Yeterlilik (bütünlük) eksikliği: yönetim, değerlendiricileri ve oranlayıcıları çok dikkatli seçme-
lidir. Bu kişiler gerekli bilgi ve deneyim alanında uzmanlıklarını tamamlamış olmalı.  

4. Oranlama ve değerlendirmede hatalar:  birçok yanlış, halo etkisi ya da önyargı gibi kişisel bi-
aslara dayanmaktadır. Bu yüzden değerlendirici objektif olmalıdır. 

5. Direnç: değerlendirme süreci çalışanlar tarafından dirençle karşılaşabilir ve olumsuz oranla-
ma korkusundan dolayı farklı davranabilirler. Bu yüzden yönetici, performans sürecini çalışan-
lar için netleştirmeli ve açıklamalıdır.  Standartlar ve çalışanlardan beklentiler net olarak açık-
lanmalıdır. 
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2.4. İyi bir performans formunun içeriği

İyi bir performans formunun bir amacı hedefi ve ilkeleri olmalıdır. Örneğin tarafımızdan dizayn edi-
len bir formda stratejik ilkeler, hedefler ve amaçlar aşağıda verilmiştir. Bu hedef ve amaçlar kurum-
dan kuruma değişebilir.

STRATEJİK İLKELERİ
1. Entegrasyon, işbirliği, Takım çalışması
2. Yenilik, Uyum ve Önceleme
3. Büyüme ve Yatırım
4. Bakım Almak
5. kültürel Bütünlük
6. Yüksek Değer ve Mali Güvenilirlik
7. Dürüstlük ve Güven

HEDEFLERİ & 
AMAÇLARI

1. Hizmet
2. Finansal Sağlık
3. Kaliteli Bakım
4. Akademik Destek
5. İnsan
6. Toplum Sağlığı

Hazırlanacak formda olması gereken değerlendirme ölçütleri:

Kendi 
Değerlendirmesi

Yönetici 
Değerlendirmesi

1. Hasta Odaklılık: hasta ve ailelerini öncelikli olarak 
düşünerek,  kurum amaç ve hedefl erini iş ve meslek 
amaçları ile ilişkilendirmek

2. Takım Çalışması: bireyler ve üniteler arasında 
saygılı ilişkiler kurmak ve etkili etkileşimler kurmak.

3.  İletişim: saygılı ilişkiler kurmak ve üretkenliği 
artırmak için etkili iletişim kurmak. Aktif dinleme, 
yazma ve bilgi teknolojileri becerileri gösterme. İlgili 
bilgileri paylaşma.

4. Anlaşmazlık çözümü: işyeri konularını çözmek için 
yapısal yaklaşımlar aramak.

5. Doğruluk: bireysel ve profesyonel kuralların yüksek 
standartlarına bağlı olmak.

6. Değişime Uyum: değişime olumlu yanıt vermek, işte 
başarı için yeni şeyler öğrenmeye gönüllü olmak. 

7. Bireylere Saygı: karşılıklı saygıyı teşvik etmek, 
farklılıkları desteklemek. Çalışanların birbirlerinin 
farklılıklarına saygı göstermesi ve yardımcı olmaları 
için uygun ortam geliştirilmesi. 

8. Güvenlik: hastalar, ziyaretçiler, personel için mesleğe 
uygun olarak geliştirilen prosedür ve protokolleri 
takip etmek. 

9. Kalite: iş sürecinin gelişimi için uygulamaları 
geliştirmek, hasta memnuniyetini artırmak ve günlük 
işlerde mükemmeliyeti garantilemek. 
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10. Verimlilik: mevcut kaynakları kullanarak üretkenliği 
artırmak. 

12. HASTA BAKIMI 

13.PROFESYONEL 
GELİŞİM/EĞİTİM
14. LİDERLİK 
SORUMLULUKLARI
15. HASTA BAKIMI VE UYGULAMA İLE İLGİLİ 
MÜKEMMELİK İÇİN PROGRAM.
KLINIK BİLGİ VE BECERİ
Klinik bilgi ve becerilerin özeti 
Kendisi :                                            Yönetici:
Mesleğe Özgü Davranışlar Özeti (destekleyici yorumları içerir)
Önceki Yılın Öğrenme Ve Bireysel Gelişim Plan Değerlendirmesi. Tamamlanan spesifi k kurs 
ve aktiviteler için M-öğrenme sistem transkriptlerinin refere edilmesi.
Hasta geribildirimi(Opsiyonel):  bu boşluğu yıl boyunca alınan geribildirimler için kullanınız.
Geribildirim Özeti 
Çalışan yorumları: (Opsiyonel)

Tarih Çalışan 
imzası

Supervisor 
ismi

Supervisor imzası Bölüm 

Hemşirelik Direktörü İmzası Bölüm

Bu formda konu başlıkları verilmiş ancak formdaki muhtemel sorular verilmemiştir. Sorular bu for-
mun geliştirilmesi sırasında ortaya konulacaktır. Soruların güvenilirliği ve geçerliliği henüz tam ola-
rak yapılamadığından burada yer verilememiştir. Ancak mevcut bazı formların soruları incelenmiş ve 
bilimsel olarak yeterli görülmediklerinden dolayı forma yer verilmemiştir. Çalışmada sadece formda 
yer alması gereken başlıkların formda gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda formda mutlaka karar 
verme, Stratejik planlama ve organizasyon, iletişim, kalite gelişimi, liderlik, takım çalışması ve hiz-
mete odaklılık başlıklarının yer alması gerektiği tespit edilmiştir. Daha önce yapmış olduğumuz çalış-
malarda takım çalışması ve motivasyonun performansa olumlu etkileri olduğunu belirlemiş, liderliğin 
önemini vurgulamıştık. Hazırladığımız formun performans ölçümlerini tam olarak ortaya koyabilmesi 
amacıyla da takım çalışmasının ve liderliğin ölçüldüğü bir form tasarlayarak maksimum hemşire per-
formansına ulaşmayı amaçladık. Formda yer alan konu başlıklarının altında yer alacak soru tiplerinin 
güvenlik ve geçerlilik çalışmalarında sonra form hizmete sunulacaktır. 

3. SONUÇ

Günümüzde ortaya çıkan pek çok performans yöntemi avantajları ve dezavantajları ile ele alınmış ve 
etkinlikleri tartışılmıştır. Bu bağlamda, sadece klasik yaklaşımlarla performans değerlendirmelerinin 
yapıldığı organizasyonlarda; çalışanların, değerlendirmeyi yapan üst yönetime karşı başarılı, çalışkan, 
verimli görünme çabalarına girdiği, bu doğrultuda başarısızlıklarını gizleme eğilimlerinin arttığı tes-
pit edilmiştir. Başarısızlıkları gizlemede diğer çalışanlar ile işbirliğine gidilmesi gibi bir takım formun 
ölçemediği uygulamalara da rastlanmıştır. Bu nedenler ölçülen işyeri performansı ile mevcut perfor-
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mans değerlerinin çok farklı olmasına sebep olmaktadır. Bu ve benzeri türden olumsuz sonuçlar; yeni 
performans değerlendirme sistemlerini klasik yöntemlere göre daha çok tercih edilen bir konuma ge-
tirmektedir. Bu bağlamda yeni yöntemler ile klasik yöntemlerin melezi şeklinde oluşturulacak formla-
rın performansı daha net ölçebileceği yazarın yapmış olduğu incelemeler ve deneyimleri sonucu ifade 
edilmektedir. Hazırlanacak formun çalışanın gerçek ve bilimsel performansını ölçen mesleki beceri ve 
deneyimlerini net ortaya koyan işletmenin verimini arttıran ve bütçeyi olumlu etkileyen bir sistem içe-
risinde maksimum hasta güvenliğini sağlayan ve memnuniyeti arttıran bir form olması ön plana çık-
maktadır. Gelecekte performans değerlendirmesinin bilgisayar programları ve yazılımları ile sistemli 
olarak yapılacağı düşünüldüğünde performans ölçümündeki hataların engellenebileceği düşünülmek-
tedir. Hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan araçların etkinliğini değerlen-
dirmede yeni gelişen yöntemler takip edilerek performans değerlendirme formları sürekli yenilenme-
lidir. Tek bir form ile tüm hastanelerin ve birimlerin performansının gerçekçi değerlendirilmesi olduk-
ça güçtür bu nedenle değerlendirme araçlarının etkinliği de sürekli olarak ölçülmeli ve kurumsal ola-
rak değerlendirilmelidir.
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HASTANE SEKTÖRÜNDE İŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL 

DEĞİŞKENLERİN (FAKTÖRLERİN) İNCELENMESİ:
Kayseri ve Kocaeli İllerindeki Hemşireler Üzerine Bir Alan Araştırması

Mehmet Top1, Demet Ünalan2, Ömer Gider3

Özet

Bu araştırmanın amacı, bazı örgütsel faktörlerin/değişkenlerin (28 değişkenin) hemşirelerin iş perfor-
mansı üzerindeki algılanan etki düzeylerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada hemşirelerin iş perfor-
mansını etkilemesi muhtemel örgütsel değişkenlerin hemşirelerin çalışılan hastanenin mülkiyet türü, 
çalışılan ünite, istihdam durumu, eğitim durumu ve mesleki tecrübeye (hemşire olarak çalışma yıl sa-
yısı) göre etkilerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca 28 örgütsel değişke-
nin faktör yapısı da açıklanmaya çalışılmıştır. Hemşirelerin iş performansını etkileyen örgütsel değiş-
kenlerin etki düzeyini ölçmek için hemşirelere bu araştırma için geliştirilen bir anket uygulanmıştır. 
Araştırmada tanımlayıcı ve karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmış ve 831 hastane hemşiresi-
ne ulaşılmıştır. Araştırma sorularına verilen yanıtlar tanımlayıcı, t-testi, varyans analizi, Kruskal Wal-
lis ve faktör analizi gibi istatistiksel çözümlemelerle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 28 ör-
gütsel değişkenin hemşire iş performansı üzerinde algılanan etki düzeylerinin oldukça yüksek seviye-
lerde olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan hemşireler iş performanslarını en çok etkileyen örgüt-
sel değişken olarak iş yükünü görmektedirler. Uygulanan faktör analizi sonucunda toplam varyansın 
% 53,997’sini 5 faktör açıklamıştır.  Araştırma bulguları hemşire iş performansını etkileyen örgütsel 
faktörlerin genellikle yönetilebilir faktörler olduğunu desteklemekte ve ayrıca hemşire iş performan-
sını etkileyen faktörler üzerine daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Performansı, Hemşirelik Yönetimi, Personel Yönetimi, Performans Yönetimi, 
Hastane İşletmeciliği

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL VARIABLES (FACTORS) AFFECTING 

JOB PERFORMANCE IN HOSPITAL SECTOR:
A Field Study Based on Nurses in Kayseri and Kocaeli

Abstract

The purpose of this study was to describe the influence of certain organizational variables (28 variab-
les) on hospital staff nurses’ job performance as reported by staff nurses. Hospital ownership status, 
education status, work units, employment status, occupational experince (the number of working ye-
ars)  were examined for their effect on this influence. Morever 28 organizational variables was analy-

1. Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İİBF, mtop@hacettepe.edu.tr
2. Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, dunalan@erciyes.edu.tr
3. Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, omer.gider@kocaeli.edu.tr
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zed by using factor analysis to investigate factor structure. The reported influence of organizational 
variables on job performance was measured by a questionnaire developed for this study. The study 
used comparative descriptive study design. The staff nurses who was used for this study were 831 hos-
pital staff nurses.  Study questions were answered using a number of data analysis procedures that 
consisted of descriptive statistics, frequencies, t-test and factor analysis. The study showed the relative 
importance of the 28 organizational variables in influencing nurses’ job performance. Nurses in this 
study reported that workload is the most influential organizational variable on their job performance. 
Factor analysis yielded an five-factor model that explained 53,997 %  of total variance. Study finding 
provide support to argue that administratively controllable influence job organizational variables inf-
luence job performance of nurses in different magnitude. Also findings hihglight the need to further in-
vestigate the type and magnitude of influence of most organizational variables.

Key Words: Job Performance, Nursing Services Management, Personnel Management, Performan-
ce Management, Hospital Business

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kesintisiz bir biçimde yerine getirilmesinde özellikle hekim ve 
hemşirelerin iş performansları önem arz etmektedir. İş performansıyla ilgili literatür incelendiğinde 
hastanelerde iş performansını etkileyen faktörler üzerine sınırlı araştırma yapıldığı ve bu araştırmalar-
da genellikle iş performansını etkileyen tüm faktörlerin analiz edilmediği görülmektedir. Sağlık perso-
nelinin özellikle hekim ve hemşirelerin iş performanslarını etkileyen kurumsal/örgütsel, bireysel, top-
lumsal faktörlerin bütüncül bir anlayışla araştırılması önem arz etmektedir. Buradan hareketle bu araş-
tırmada hemşirelerin iş performanslarını etkilemesi muhtemel bazı örgütsel değişkenlerin etki düzey-
lerinin hemşirelerin değerlendirmelerine göre belirlemek amaçlanmıştır.

Bu bölümde iş performansı kavramı ve iş performansını etkileyen örgütsel faktörlere ilişkin özet bir li-
teratür incelemesi verilmeye çalışılacaktır. Araştırmada iş performansını etkileyen faktörlerin örgütsel 
(kurumsal) olduğu ve örgütler açısından kontrol edilebilir veya yönetilebilir değişkenler olduğu var-
sayılmaktadır. Örgütsel değişkenler dışında pek çok kişisel ve toplumsal değişken de iş performansını 
etkileyebilmektedir (Hayajnh, 2000: 10).

1.1.İş Performansı

1970 ve 1980’lerde hemşireler, hemşirelik hizmetleri ve yönetimi üzerine araştırma yapanlar, hemşire 
iş performansı üzerine sıklıkla eğilmişlerdir (McCloskey ve McCain, 1998: 203). Ancak 1990’lara ge-
lindiğinde hemşire iş performansı ve bunu etkileyen faktörler ile hemşire iş performansı yönetimi üze-
rine yapılan araştırma ve yayınlarda ciddi bir azalışın olduğu görülmüştür. Bundan dolayı son zaman-
larda hemşirelik literatüründe tüm dünyada kabul görmüş bir iş performansı tanımına ulaşılamamış-
tır (McCloskey ve McCain, 1998: 203; Hayajnh, 2000: 12). Borst, hemşire iş performansını hemşire-
ler tarafından hasta ve diğer insanlara bakım sunma şekli veya süreci olarak tanımlamaktadır. Bloch, 
ise benzer şekilde iş performansını işi yapma şekli ve süreci olarak ele almıştır. Dolayısı ile burada-
ki iki tanımın ortak paydası iş performansının bir süreç veya iş yapma süreci olarak kabul edilmesidir 
(Hayajnh, 2000: 10-12).

Literatürde hemşire iş performansının doyurucu olarak kavramsal açıdan tanımlanması konusunda sı-
nırlı bilgi bulunmaktadır. Hemşire iş performansı çoğunlukla Schiwirian’ın iş performansı ölçüm ara-
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cından yararlanılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Dolayısı ile bu araç hemşire iş performansı konu-
sunda yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılmıştır (Brasler, 1993: 158; Redd ve Alexander, 1997: 46; 
Slayer, 1995: 12).

1.2.P. Schwirian’ın Hemşire Performans Modeli

P. Schwirian’ın iş performansı ölçüm aracı 52 faaliyet (değişken) açısından hemşirelerin verdiği sağ-
lık bakım hizmetlerinin iyilik derecesini ölçmektedir. Bu ölçüm aracı hemşire iş performansını ölç-
mede yaygın olarak kullanılmıştır.  Schwirian 1978 yılında hemşirelik hizmetleri ve hemşire perfor-
mansı üzerine olan mevcut literatürü inceledikten sonra, hemşire performansını genel anlamda ölçebi-
lecek (hemşire performansı içinde iş performansı da dahildir) bir ölçüm aracı geliştirmiştir. Bu ölçek 
“Schwirian’ın Altı Boyutlu Hemşirelik Performansı Skalası” (Schwirian Six Dimension Scale of Nur-
sing Performance) şeklinde isimlendirilmiştir. Liderlik, planlama ve değerlendirme, eğitim ve destek, 
sosyal etkileşim, mesleki gelişim ve kritik bakım, ölçeğin altı boyutudur (AbuAlRub, 2004: 73-75).  
Bu modele göre hemşirelerin iş performansını etkileyen değişkenler yedi ana grupta toplanmaktadır. 
Bunlar; akademik başarı, hemşirenin yetiştiği (orjin aile) ve geldiği aile özellikleri, hemşirenin demog-
rafik özellikleri, kişisel özellikleri, istihdam özellikleri ve hemşire kariyer davranışıdır. Bu yedi ana 
grubun altında da ayrıca alt gruplar yer almaktadır. Schwirian yaptığı literatür incelemesinde hemşi-
renin geldiği/yetiştiği ailenin özellikleri, akademik başarı ve hemşirenin kişisel özellikleri konularının 
hemşire iş performansında önemli ölçüde araştırıldığını belirtmiştir. Ayrıca Schwirian klinik otono-
mi, sorumluluk, kendini gerçekleştirme, kabul görme gibi iş performansını etkileyen faktörlerin halen 
araştırılmakta olduğunu vurgulamıştır (Hayajnh, 2000: 10-12; AbuAlRub, 2004: 73-75).

1.3. Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Teorisi

Bu teoriye göre insan davranışını veya ihtiyacını etkileyen faktörler iki ana grupta toplanmaktadır. Bu 
iki ana grubun birbirinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Teorinin ilk ana grubundaki faktörler iş 
tatminsizliğini önleyen faktörlerle ilintilidir. Herzberg bu gruptaki faktörleri hijyen faktörleri olarak 
adlandırmıştır. Bu grupta; güvenlik, statü, ücret (maaş), iş koşulları, kişiler arası ilişki, denetim ve per-
sonel politikaları yer almaktadır. Bu faktörlerin motivatör olmadıkları ancak tatminsizliği önledikle-
ri düşünülmektedir. Burada sıralanan genel hijyen faktörlerinden daha spesifik faktörler çıkartılabilir. 
Bu durumda spesifik hijyen değişkenleri listesi; tazminat, izin sistemi, iş yükü, personel sağlama uy-
gulamaları, vardiya sistemi, hasta şiddeti, yapılan işin fiziksel güç boyutu, cinsel taciz, hastane yöne-
tim stili, liderlik anlayışı gibi değişkenler içermektedir (Hayajnh, 2000: 11-13).

Teorinin ikinci ana grup faktörlerini motivasyonla ilgili faktörler veya değişkenler oluşturmakta ve 
Herzberg bu değişkenleri motivatörler olarak adlandırmaktadır. Motivatörler; başarı duygusu, mesle-
ki ve bireysel gelişme, advancement (yeterlik ve güç), sorumluluk alma, işe meydan okuma ve dikkate 
almadır. Bunların motivatör olarak adlandırılmasında iş tatminini olumlu yönde arttırması önemli bir 
etken olmuştur. Bir önceki ana grup açıklamasında olduğu gibi genel motivatör listesinden de spesifik 
bir motivatörler listesi elde edilebilir. Bu durumda ise kliniksel otonomi, fark edilme / takdir görme, 
gelişim fırsatları gibi değişkenler listeye dahil edilebilmektedir. Birçok araştırmacı motivasyon-hijyen 
teorisinin hemşirelerin iş tatmini ve iş performansı konusunda yapılacak çalışmalarda kullanılabilece-
ğini belirtmiştir (Hayajnh, 2000: 13-14).
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1.4. Kavramsal Çerçeve

İş performansını tam anlamıyla açıklayan ve dünyada genel kabul görmüş bir model ve tanımlama-
ya henüz ulaşılamamıştır. Böyle bir modelin ortaya konamamasında, iş performansını birçok faktö-
rün veya değişkenin etkilemekte olduğu önemli bir neden olmuş olabilir (Delvechio, 1999: 20-22). Şe-
kil 1, hemşire iş performansını etkileyen faktörlerin kavramsal çerçevesini göstermektedir. Hemşire iş 
performansı, örgütsel (kurumsal) faktörler dışında pek çok kişisel ve toplumsal faktörden etkilenmek-
tedir. Şekilde hemşire iş performansını etkileyen faktörler 4 grupta incelenmiştir. Buradaki iki grup 
Herzberg’in motivasyon-hijyen teorisinden (motivatörler ve hijyen değişkenleri) alınmıştır. Motiva-
törler ve hijyen değişkenleri iş tatminsizliğini önleyerek ve tatmin seviyesini arttırarak hemşire iş per-
formansını dolaylı olarak etkilemektedir. Buna karşılık şekilde yapısal değişkenler başlığı altında veri-
len değişkenler ise iş performansını doğrudan etkilemektedir (Hayajnh, 2000: 19)

Şekil 1. Hemşire iş performansını etkileyen örgütsel değişkenler

 

Hijyen De i kenleri 
Tazminat 

 güvenli i 
Malpractice sigortas  
E itlik 
zin sistemi 

Vardiya uygulamas  
Stres 
Cinsel taciz 
Rol aç kl  / belirginli i 
Yönetim stili 
Liderlik stili 
Sosyal etkile im 
Hasta / hastal k iddeti 

in fiziksel güç boyutu 
 yükü 

Personel sa lama politikas  
Rol rutinli i 

Yap sal De i kenler 
Hem irelik hizmetleri sunum ekli 
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 (Hayajnh, 2000: 20)

Bu açıklamalardan sonra araştırmada kullanılan örgütsel değişkenlerin neler olduğu ve kısa tanımla-
rı Tablo 1’de sunulmaktadır.

Bu kısımda hemşire iş performansını etkileyen bazı örgütsel değişkenler üzerine yapılan araştırmalara 
genel atıflar yapılacaktır. Hemşirelik, doğası gereği 24 saat hizmet veren bir meslektir. Hastane hem-
şirelerine yönelik bazı vardiya sistemleri ve uygulamaları vardır. Vardiya uygulamaları hemşirelerin 
iş ve bireysel yaşantılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Geleneksel olarak gece vardiyaları hemşire-
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ler tarafından daha az istenmektedir. Glazner, (1990: 45) ile Harvey ve Hannah (1986: 5), gece vardi-
yasında çalışan hemşirelerin gündüz vardiyasında çalışan hemşirelere göre iş performanslarının daha 
düşük seviyede olduğunu bulmuştur. Ayrıca gece vardiyasında çalışan hemşirelerin iş tatminlerinin de 
gündüz çalışan hemşirelere göre düşük olduğu sonucu elde edilmiştir (Harvey ve Hannah, 1986: 5). 
Benzer şekilde Coffey, Skipper ve Jung (1988: 245) vardiya uygulamalarının hemşire çalışma perfor-
mansı üzerindeki etkisini araştırmış ve gece vardiyalarında çalışan hemşirelerin çalışma performan-
sının gündüz çalışan hemşirelere göre önemli ölçüde düşük olduğunu bulmuştur (Coffey vd., 1988: 
245). Gece vardiyasında uykusuzluk başta olmak üzere, stres, korku, endişe gibi bir çok duygu iş per-
formansını dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir (Glazner, (1990: 45). Cinsel tacizin ve psiko-
lojik yıldırmanın hemşire iş performansını olumsuz etkiledğini belirten birçok araştırma vardır (Gri-
eco (1987: 261).

Tablo 1. Araştırmada kullanılan hemşire iş performansını etkileyen örgütsel 
değişkenler ve kısa açıklamaları

İŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER VE KISA TANIMLARI
Klinik ve mesleki otonomi: İş yaparken gösterilen bağımsız davranma düzeyi.
Özlük haklar: Maaş, sosyal yardımlar, primler…vb.

Hizmet içi eğitim: Kurum tarafından sağlanan sürekli personel eğitimi 
geliştirme çabaları

Çevrenin stabilitesi: Kurumsal değişimde yavaşlık.

Klinik kararların alınmasına destek 
imkanı

Hemşirelerin hasta tedavilerine yönelik klinik 
kararların alınmasına katılması, bu kararlara ortak 
olması için sağlanan imkanlar.

Fiziksel iş koşulları: Etkili bir hasta bakımı için iş ortamının fi ziksel 
imkanlarının uygunluğu

İş otonomisi: Çalışılan ünite ile ilgili kararların alınmasında 
hemşirelerin özgür davranabilme dereceleri.

İş güvenliği ve çalışan sağlığı: İş yaparken hemşirelerin kendilerini güvende 
hissetmesi.

Hatalı tıbbi uygulamanın mali açıdan 
garantiye alınması:

Hatalı yapılan işlemlerin (hemşirenin yaptığı bir 
hatalı hasta bakım işleminin) sigorta tarafından 
karşılanması veya garantiye alınması. (Hatalı 
işlemden kaynaklanabilecek tazminat ödemesini 
garantiye alınması).

Liderlik stili:
Başhemşire ve yardımcıları ile ünite sorumlu 
hemşirelerinin uyguladıkları liderlik anlayışları ve 
liderlik stilleri (demokratik, katılımcı, otokratik vb.)

Yönetim stili: Genel olarak hastane yönetimi tarafından uygulanan 
yönetim anlayışı ve yönetimin amaçları.

Gürültü seviyesi: İş ortamındaki gürültünün seviyesi ve çeşitliliği.

Hemşirelik bakım hizmetlerinin yapısı: Hemşireler arasında sunulan bakım hizmetlerin 
örgütlenmesi ve yapılanması.
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Hemşire performansını hastanede ölçme 
ve değerlendirme faaliyetlerinin düzenli 
olarak yapılması

Hemşire iş performansının hastane yönetimi 
tarafından düzenli olarak ölçülmesi, sonuçların 
değerlendirilmesi ve hemşirelerin süreç hakkında 
bilgilendirilmesi

Yeni başlayan hemşirelere işe 
oryantasyon eğitimi verilmesi

İşe yeni başlayan hemşireler için işe alışma 
ve adaptasyon döneminde gerekli eğitim ve 
uygulamaların verilmesi.

Hasta şiddeti: Hastaların acillik ve bağımsızlık düzeyi.
İşin fi ziksel boyutu: İş yaparken fi ziksel olarak harcanan güç.

Görevde yükselme fırsatları: Kurumda üst pozisyonlara ve makamlara atanma 
olanakları.

Rol açıklığı Hemşirelerden istenen rollerin ve beklentilerin 
anlaşılır ve açık olması.

Cinsel taciz: İş yerinde cinsel tacizin seviyesi ve varlığı.

Vardiya uygulaması Hastanenin uyguladığı vardiya uygulamaları, vardiya 
saatleri vb.

Sosyal entegrasyon ve hemşireler:
Hemşirelerin kendi arasında ve diğer hastane 
çalışanları ile hastalar arasındaki sosyal aktiviteler ve 
sosyal uyum

Stres: Yapılan işin yeteneklerinin çok üzerinde olduğu ve 
zor olduğu hissi.

Alet ve teçhizat: İş için gerekli alet, teçhizat, tıbbi ekipman vb. 
olanakların uygunluğu ve miktarı.

Teknolojik destek: İş ortamında bilgisayar vb. teknolojik imkanların 
durumu.

Çalışılan ünitenin büyüklüğü: Ünitedeki personel sayısı veya klinikler için hasta 
yatağı sayıları.

İzin uygulamaları: Hastanenin izlediği izin politikası.
İş yükü: Yapılan işin nitel ve nicel olarak boyutu.

Lucas (1991: 119), hastane yönetim anlayışının hemşire iş tatmini ve iş performansı üzerine etkisinin 
olduğunu belirtmektedir. Yazar 505 hastane hemşiresi üzerine yaptığı araştırmasında personel tatmini 
ile hastane yönetim stili arasında anlamlı ilişki bulmuştur. Yani hastane yönetimi demokratik veya ka-
tılımcı yönetim anlayışını ne kadar çok uygulayabilirse, hemşire iş performansı ve iş tatmininin de o 
derece artabileceği vurgulanmıştır (Lucas (1991: 119-122).

Hasta şiddeti (hastalık şiddeti), fiziksel iş, iş yükü mantık olarak birbiri ile ilişkili değişkenlerdir. Mion, 
Mclaren ve Frengley (1988: 26), hastalık şiddetinin hemşire iş yükünü belirlemede en önemli belirleyi-
ci olduğunu bulmuştur (Mion vd., 1988: 26). Ameliyathane, yoğun bakım gibi ünitelerde çalışan hem-
şirelerin stres ve iş yüklerinin diğer klinik ve poliklinikte çalışan hemşirelere göre daha yüksek oldu-
ğu bulunmuştur. Dolayısı ile hastalık şiddetinin yüksek olması iş yükünü arttırmakta, iş yükünün art-
ması da iş tatmininde azalmalara ve nihayetinde iş performansında olumsuzluklara neden olmaktadır 
(Foxall vd., 1990: 577-578).
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Klinik otonomi hemşire iş performansını etkileyen önemli bir değişkendir. Klinik otonomi ve iş perfor-
mansı / performans arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Ancak hemşirelerin iş performansı ve klinik 
otonomi üzerine yeterli ve kapsamlı bir literatürün varlığından söz etmek zordur. Bundan dolayı hem-
şire iş performansı ve klinik otonomi arasındaki ilişkileri kapsamlı ortaya koyacak geniş ölçekli araş-
tırmalara ihtiyaç vardır (Ballou, 1998: 102-103; Kennan, 1999: 556-557).

Stephan J. Motowidlo ve diğerleri (1986) hemşirelerde mesleki stresin nedenleri ve iş performansı 
üzerine olan etkilerini araştırmıştır. Araştırmalarında hemşireler için 45 maddelik bir stresli işlem lis-
tesi oluşturmuşlar ve daha sonra anket ve mülakat yönteminden yararlanarak bunların iş performan-
sı üzerine olan etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Araştırma sonunda mesleki stresin hemşire iş per-
formansı üzerinde olumsuz etkisinin olduğu ve mesleki stresin hemşirelerin tolerans, konsantrasyon, 
hassasiyet, soğuk kanlılıklarını olumsuz etkileyerek iş performansını azaltıcı etkisinin altı çizilmiştir 
(aktaran Motovidlo vd., 1986: 618-619). Muhammed Jamal (1994: 1-3),  iş stresi oluşturucuları (job 
stressors) olarak rol belirsizliği, aşırı rol yükleme, rol çatışması ve kaynak yetersizliği gibi değişken-
leri; hemşire performansı olarak iş performansı, motivasyon ve hasta bakım becerileri gibi değişken-
leri almıştır. 440 hemşire üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen verilere kümesel (canonical) kore-
lasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda stres ve performans arasındaki negatif ilişkinin varlı-
ğı bulunmuştur. Ancak orta düzeyde rolü olan hemşireler iş performansının artması için belli derecede 
stresin olması gerektiğini de savunmuştur (Jamal, 1994: 1-5).

Alfredo C. Fort ve Lauren Voltero (2004) tarafından Ermenistan’da anne çocuk sağlığı bakımı sunun 
sağlık kurumlarındaki ebe ve hemşirelerin performansını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma ya-
pılmıştır. Araştırma sonucunda ebe ve hemşirelerin performansını “klinikte kullanılan araç gereç ve 
teçhizat konusundaki eğitim”, “toplum ve yöneticiler tarafından fark edilme / takdir görme” ve “per-
formans değerlendirme çalışmalarının yapılarak gerekli bilgilendirmenin yapılması” gibi noktaların 
önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca araştırmada yaş, kurumda çalışma süresi (yıl olarak), 
kurumun mülkiyet tipi ve mesleğin (ebe-hemşire) iş performansını önemli ölçüde belirlediği soncuna 
ulaşılmıştır (Fort ve Voltero, 2004: www.human-resources-health.com/content/2/1/8). 

Al-Ahmedi Hanan (2009: 40), Sudi Arabistan’da 923 hastanede çalışan hemşireler üzerinde anket uy-
gulayarak yaptığı araştırmada hemşire iş performansını etkileyen faktörleri analiz etmiştir. Araştırma 
sonucunda hemşire performansı ile örgütsel bağlılık, iş doyumu ve kurumsal değişkenler (kurum yö-
netim stili, personel politikası, özlük haklar, ödüller vb.) arasında güçlü ve pozitif yönde ilişki bulun-
muştur. Ayrıca araştırmada hemşire iş performansı ile bireysel değişkenler arasındaki ilişkide incelen-
miştir. Bunun sonunca ise iş performansı ile mesleki deneyim, etnik köken, cinsiyet ve medeni du-
rum arasında pozitif ilişki bulunurken, buna karşın eğitim durumu ile negatif ilişki bulunmuştur (Ha-
nan, 2009: 40).  

Literatür incelemesi sonucu iş performansı ile bazı örgütsel değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eden 
çalışmaların bütüncül olarak değil, belli başlı değişkenler veya değişken grupları üzerine yoğunlaş-
tıkları anlaşılmaktadır. Bu araştırmada ise hemşire iş performansını etkileyen 28 örgütsel değişkenin 
hemşireler tarafından iş performansları üzerine algılanan etkilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. El-
bette iş performansını kişisel, kültürel, sosyal ve örgütsel birçok değişken veya faktör kümesi etkile-
mektedir. Bu araştırmada sadece iş performansını etkileyen örgütsel veya kurumsal değişkenler üze-
rinde durulmaktadır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Amaç

Hemşirelerin iş performanslarını etkileyen bazı örgütsel değişkenlerin etki düzeylerini değerlendirme-
leri arasında hemşirelerin bazı demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıkların olup olmadığı araş-
tırıldığından tanımlayıcı ve karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Kayseri İli üni-
versite (1 hastane), Sağlık Bakanlığı (3 hastane) ve özel hastanelerinde (1 hastane) ile Kocaeli’nde 
bir kamu üniversite hastanesinde yapılmıştır. Araştırma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Doğumevi Hastanesi, Kayseri Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Kay-
seri Sevgi Hastanesinde ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan hem-
şireler üzerinde yapılmıştır. 

Araştırmada hemşirelerin iş performanslarını etkileyen bazı örgütsel değişkenlerin/faktörlerin kendi iş 
performansları üzerine olan etki düzeylerini değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin hemşirelerin 
çalıştığı ünite, istihdam durumu, eğitim durumu, hastane mülkiyet türü ve mesleki tecrübeleri (hemşi-
re olarak çalışma yıl sayısı) gibi bazı demografik özelliklere göre anlamlı farklılık gösterip gösterme-
diğini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında iş performansını etkileyen örgütsel de-
ğişkenlerin belirli özelliklere göre gruplandırılması yani değişkenlerin belirli özelliklere göre sınıflan-
dırılması da amaçlanmıştır. Ayrıca örgütsel değişkenlerin iş performansı üzerine etkisi sübjektif ola-
rak hemşireler tarafından değerlendirilmiştir. Hemşire değerlendirmeleri örgütsel değişkene göre hem 
olumlu hem de olumsuz etkiyi kapsayacak niteliktedir. Dolayısı ile hemşirelerden iş performansları-
nı etkileyen faktörlerin etkilerini değerlendirirken bu noktaya dikkat etmeleri gerektiği anket formun-
da belirtilmiştir. 

2.2.Evren ve Örneklem

Araştırmada örneklem çekilmemiş ve tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma evrenini Kay-
seri İli kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşireler ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi’nde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 831 hemşireye (evrenin % 
66,85’ine) ulaşılmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastanelerin hastane yönetiminden alınan hemşire sa-
yıları ve hastane ismine göre anket uygulanan hemşire sayısı ile ulaşılan hemşire oranları aşağıda tab-
lo olarak sunulmaktadır. 

Tablo 2. Araştırmanın yapıldığı hastanelerdeki hemşire sayıları, anket uygulanan 
hemşire sayıları ve anket uygulanan hemşire oranları

Hastane adı Hemşire 
sayısı

Anket 
uygulanan 

hemşire 
sayısı

Anket uygulanan 
hemşire yüzdesi 

(%)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 440 316 71,82
Kayseri Devlet Hastanesi 350 96 34,57
Kayseri Doğumevi Hastanesi 130 71 54,61
Kayseri Göğüs Hastalıkları Hastanesi 45 45 100,00
Kayseri Özel Sevgi Hastanesi 53 53 100,00
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi

350 225 64,28

TOPLAM 1243 831 66,85

2.3.Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi

Veriler bu araştırma için geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma anketinin hazırlanma-
sında hemşire iş performansı ve hemşire iş performansını etkileyen değişkenlere ait literatürden (bazı 
örnek literatür kaynakları:-Hayajnh, 2000; AbuAlRub, 2004;  Delvechio, 1999; Lucas 1991; Mion vd., 
1988; Fort ve Voltero, 2004; Awases, 2006- vb.) yararlanılmış ve yukarıda bahsedilen Schwirian’ın 
hemşirelik performans modeli ile Herzberg’in  motivasyon-hijyen teorisinden önemli ölçüde fayda 
sağlanmıştır. Hemşire iş performansını etkileyen örgütsel değişkenlerin etkisini ölçmek için hemşire-
lere 5’li Likert ölçeğinden yararlanılarak ilgili sorular yöneltilmiştir. Kullanılan 5’li Likert ölçeğinde; 
1 - Hiç etkili değil, 2 – Etkisiz, 3 – Biraz etkili, 4 - Etkili,  5 - Çok etkili şeklinde değerlendirilmiştir. 
Daha öncede ifade edildiği üzere değişkene göre olumlu veya olumsuz etkiyi ihtiva etmektedir. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hemşire iş performansını etkileyen örgütsel değiş-
kenler (her bir değişkenin kısa tanımı ve içeriği de parantez içinde ankette yer almıştır), ikinci bölümde 
ise hemşirelerin bazı demografik özeliklerine ait bilgilere yer verilmiştir. Araştırma kapsamında kulla-
nılan anketin güvenirlik katsayısı (Alpha skoru)   0,93 gibi oldukça yüksek çıkmıştır. Dolayısı ile an-
ketin güvenirlik katsayısının kabul edilebilirliği oldukça yüksektir. Anketler araştırmacılar tarafından 
hastane hemşirelerine elden dağıtılmıştır. Araştırma 01.04.2007-30.06.2007 tarihleri arasında Kayse-
ri İlindeki kamu ve özel hastanelerde, 01.05.2007-31.05.2007 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veri Statistical Package for Social Siciences (SPSS  15.0) paket programı or-
tamında bilgisayara aktarılmış, veri analizi için tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiksel analizler ile 
faktör analizi uygulanmıştır.

3. BULGULAR

Bu kısımda araştırmada elde edilen temel bulgular tablolar eşliğinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Ön-
celikle 28 örgütsel değişkenin iş performansı üzerine olan etkilerine yönelik hemşire değerlendirmele-
ri en çok etkili değişkenden en az etkili değişkene göre verilmiştir. Hemşire değerlendirmelerinin has-
tane mülkiyeti, istihdam durumu, çalışılan ünite ve mesleki tecrübeye göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediği noktasında sadece anlamlı farklılığın bulunduğu örgütsel değişkenler için tablolar sunul-
muştur. Ancak eğitim durumuna göre hemşirelerin yaptığı değerlendirmeler arasında herhangi bir an-
lamlı farklılık bulunmadığından 28 örgütsel değişken için tablo verilmesi uygun görülmüştür.

Tablo 3, araştırmada anket uygulanan hemşirelerin bazı özelliklere göre sayı ve yüzde dağılımını gös-
termektedir. Tablo incelendiğinde araştırma kapsamındaki hemşirelerin büyük kısmının üniversite has-
tanesinde çalıştığı ve klinik hizmetlerde çalıştığı görülmektedir. Benzer şekilde araştırma da anket uy-
gulanan hemşirelerin büyük çoğunluğu devlet memuru statüsündedir ve bunların kadrosu daimi kad-
rodur. Buna karşılık üniversite hastaneleri başta olmak üzere kamu hastanelerinde sözleşmeli perso-
nel uygulaması da son yıllarda önemli artış göstermiştir. Araştırma kapsamındaki hemşireler eğitim 
durumuna göre incelendiğinde ise çoğunlukla lisans veya üniversite mezunu oldukları görülmektedir. 
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Hemşirelerin mesleki tecrübeleri ise hemşire olarak çalıştığı yıl sayısı esas alınarak gruplandırılmıştır. 
Buna göre hemşirelerin önemli bir bölümü 6 yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye sahiptir.

Tablo 3. Hemşirelerin bazı özelliklere göre dağılımı (n=831)

ÖZELLİK Sayı (%)
Çalışılan Hastane Mülkiyet Tipi

Üniversite Hastanesi 541 65,10
Sağlık Bakanlığı Hastanesi 237 28,50
Özel Hastane 53 6,40

Çalışılan Ünite / Birim
Klinik 472 56,80
Poliklinik 168 20,20
İdari Birim 11 1,32
Ameliyathane 83 9,98
Yoğun Bakım 61 7,34
Laboratuvar 36 4,36

İstihdam Durumu / Şekli
Devlet Memuru 579 69,67
Sözleşmeli 252 30,33

Eğitim Durumu
Lise 199 23,94
Önlisans 279 33,56
Lisans / Lisansüstü 353 42,50

Mesleki Tecrübe
0-1 Yıl 119 14,32
2-5 Yıl 219 27,25
6-30 Yıl 479 58,43

Tablo 4, araştırma kapsamındaki hemşirelerin hemşire iş performansı etkileyen faktörler üzerindeki 
değerlendirmelerine ait bazı tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir. Tabloda hemşire iş performan-
sını etkileyen faktörler hemşirelerin değerlendirmeleri doğrultusunda iş performansı üzerindeki etki-
lerine göre en çok etkiliden en az etkiliye doğru sıralanmıştır. Buna göre araştırmaya katılan hemşi-
reler, iş performanslarını en çok etkileyen faktör olarak “iş yükünü”, en az etkileyen faktör olarak ise 
“Hemşire performansını ölçme ve değerlendirme çalışmalarını” değerlendirmiştir. “İzin uygulamala-
rı”, “teknolojik destek”, iş güvenliği ve çalışan sağlığı”, “çalışılan ünitenin büyüklüğü”, “işin fiziksel 
güç boyutu”, “kullanılan alet, teçhizat ve donanım”, “stres”, “çalışma koşulları” hemşireler tarafından 
iş performanslarını yüksek düzeyde etkileyen örgütsel değişkenler olarak algılanmaktadır. 
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Tablo 4. Hemşirelerin iş performansını etkileyen faktörlerin bazı tanımlayıcı 
istatistiksel dağılımı

Hemşire İş Performansını Etkileyen Örgütsel 
Değişkenler

Ortalama Standart Sapma

İş yükü 4,49 0,87
Teknolojik destek 4,42 0,88
İzin uygulamaları 4,29 0,93
İş güvenliği ve çalışan sağlığı 4,29 1,03
Çalışılan ünitenin büyüklüğü 4,29 0,99
İşin fi ziksel güç boyutu 4,26 0,93
Alet, teçhizat ve donanım 4,24 0,90
Stres 4,23 1,00
Fiziksel iş koşulları 4,21 0,97
İş oryantasyonu eğitimi 4,16 1,00
Hasta şiddeti (hastalık şiddeti) 4,15 0,91
Liderlik stili 4,15 1,09
Gürültü seviyesi 4,13 0,94
Özlük haklar 4,11 1,16
Vardiya uygulaması 4,09 0,97
Rol açıklığı ve belirginliği 4,09 1,06
Hemşirelik hizmetlerin yönetim ve örgütlenme yapısı 4,07 0,94
İş otonomisi 4,05 1,11
Yönetim stili 4,05 1,06
Cinsel taciz 3,94 1,18
Klinik kararların alınmasına destek 3,94 1,06
Sosyal entegrasyon ve hemşire ilişkileri 3,92 1,11
Çevrenin stabilitesi 3,90 1,05
Görevde yükselme imkanları 3,89 1,18
Klinik ve mesleki otonomi 3,85 1,06
Hizmet içi eğitim 3,83 1,00
Hatalı tıbbi uygulamaların mali açıdan garantiye alınması 3,81 1,12
Hemşire performansını ölçme ve değerlendirme çalışmaları 3,69 1,17

Buna karşılık “görevde yükselme imkanları”, “hizmet içi eğitim” gibi faktörlerin iş performansını çok 
yüksek düzeyde etkileyen değişkenler veya faktörler arasında değerlendirilmemesi dikkat çekmekte-
dir. Hemşireler iş performanslarını etkileyen örgütsel değişkenlerin etkisini 3,69 ile 4,49 arasında de-
ğerlendirmiştir. Burada değer 5’e yaklaştıkça faktörün iş performansı üzerine etkisi çok yüksek dü-
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zeyde algılanmaktadır. Dolayısı ile hemşireler araştırma kapsamında kendilerine yöneltilen faktörle-
rin performanslarını yüksek düzeyde etkilediğini kabul etmektedir. Bu araştırmada özlük haklarının iş 
performansını etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmesi beklenmesine rağmen, çalışmada öz-
lük haklarının iş performansı üzerine etkisinin yüksek olmakla birlikte çok yüksek düzeyde algılan-
madığı anlaşılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında izin uygulamalarının hemşire iş performansını çok 
yüksek düzeyde etkileyen bir faktör olarak algılanması da dikkat çekmektedir. 

Yaseen Ahmed Hayajneh (2000) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada, 
hemşirelerin iş performanslarını personel sağlama (istihdam politikası) uygulamaları, klinik otonomi, 
iş yükü, hastalık (hasta) şiddeti ve personel arasındaki yardımseverliğin en çok etkileyen ilk beş faktör 
olduğu bulmuştur. Ayrıca aynı araştırmada rotasyon uygulamaları, yükselme fırsatları, hatalı uygula-
malara karşı sigorta (malpractice insurance), izin uygulamaları ve gürültü seviyesi değişkenlerinin ise 
hemşire iş performansını en az etkileyen beş faktör olduğu bulunmuştur (Hayajneh, 2000).

Hemşire iş performansının bütüncül / katılımcı yönetim anlayışı (Meretoja and Leino-Kilpi, 2001, 
2003; Meretoja et al., 2002, 2004), klinik / mesleki beceriler (Tzeng, 2004), sosyal destek (AbuAl-
Rub, 2004), iş tatmini (McConnell, 2003; Tzeng, 2004), başarı ve performansın fark edilmesi (takdir 
edilme) (Cronin and Becherer, 1999; Fort and Voltero, 2004); education (Tzeng, 2004), kariyer bağ-
lılığının (Mrayyan ve Al-Faouri, 2008) ve iletişim (Fort and Voltero, 2004) gibi değişkenler tarafın-
dan anlamlı ve pozitif yönde etkilendiği literatürde yer almaktadır. Buna karşılık ileri yaşın, (Reid and 
Dawson, 2001), personel sayısının yetersizliği ve ağır işyükünün (Reid and Dawson, 2001; Josten et 
al., 2003), iş stresinin (AbuAlRub, 2004), çalışanların liderlik özelliklerini ortaya çıkarmayı engelle-
yen yönetim anlayışlarının (McConnell, 2003) ve işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmamanın 
(McConnell, 2003; Tzeng, 2004) hemşire iş performansını olumsuz yönde etkilediği yönünde bulgu-
lar literatürde bulunmaktadır.

Tablo 5. Hemşirelerin iş performansını etkileyen faktörlerin hastane mülkiyetine göre dağılımı 
ve istatistiksel karşılaştırması (n=831)

HEMŞİRE İŞ 
PERFORMANSINI 
ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL 
DEĞİŞKENLER 

Hastane Mülkiyet Tipi

F p
Üniversite
(n= 541)

Sağlık 
Bakanlığı
(n= 237)

Özel
(n=53)

Ort. Std. 
Sapma Ort. Std. 

Sapma Ort. Std. 
Sapma

Klinik ve mesleki otonomi 4,02 0,91 3,61 1,16 3,21 1,47 23,853 0,000*
Özlük haklar 4,26 1,10 3,83 1,26 3,79 1,04 13,854 0,000*
Hizmet içi eğitim 3,93 0,95 3,61 1,05 3,85 1,06 8,809 0,000*
Çevrenin stabilitesi 4,11 1,00 3,52 1,06 3,49 0,86 33,063 0,000*
Klinik kararların alınmasına 
destek 4,11 0,98 3,65 1,11 3,47 1,18 22,485 0,000*

Fiziksel iş koşulları 4,30 0,91 4,05 1,10 4,02 0,88 6,629 0,001*
İş otonomisi 4,19 1,02 3,82 1,27 3,70 1,08 11,953 0,000*
İş güvenliği ve çalışma 
sağlığı 4,44 0,90 3,97 1,24 4,19 0,90 18,055 0,000*
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Liderlik stili 4,26 1,00 4,00 1,18 3,60 1,23 11,841 0,000*
Yönetim stili 4,16 0,99 3,95 1,13 3,38 1,21 14,639 0,000*
Hemşire performansını ölçme 
ve değerlendirme çalışmaları 3,88 1,10 3,35 1,20 3,32 1,29 20,639 0,000*

İş oryantasyonu eğitimi 4,28 0,93 3,92 1,14 4,02 0,93 11,036 0,000*
Hasta şiddeti (hastalık 
şiddeti) 4,23 0,86 3,94 1,00 4,28 0,71 9,148 0,000*

İşin fi ziksel güç boyutu 4,37 0,89 4,07 0,97 4,00 0,92 11,115 0,000*
Görevde yükselme imkanları 4,08 1,07 3,52 1,34 3,57 1,04 21,420 0,000*
Rol açıklığı ve belirginliği 4,24 0,96 3,86 1,21 3,53 1,03 19,139 0,000*
Cinsel taciz 4,18 0,99 3,64 1,30 2,87 1,41 44,653 0,000*
Vardiya uygulaması 4,18 0,93 3,91 1,04 4,00 1,03 6,419 0,002*
Sosyal entegrasyon ve 
hemşire ilişkileri 4,03 1,02 3,81 1,17 3,26 1,41 13,227 0,000*

Stres 4,44 0,83 4,01 1,06 3,02 1,30 64,079 0,000*
Alet, teçhizat ve donanım 4,31 0,85 4,15 1,00 3,92 0,82 6,337 0,002*
Teknolojik destek 4,40 0,88 4,13 0,99 3,92 0,91 11,788 0,000*
Çalışılan ünitenin büyüklüğü 4,42 0,88 4,15 1,13 3,58 1,08 21,423 0,000*
İzin uygulamaları 4,54 0,77 4,20 1,07 4,17 0,72 14,668 0,000*

*:  p < 0,05  anlamlı farklılık

Tablo 5, bazı örgütsel değişkenlerin iş performansları üzerindeki etki düzeyleri konusunda hemşireler 
tarafından yapılan değerlendirmelerin çalışılan hastane mülkiyetine göre dağılımı ve istatistiksel kar-
şılaştırmasını göstermektedir. Hastaneler mülkiyet yapısına göre üniversite hastanesi, Sağlık Bakan-
lığı hastanesi ve özel sektör hastanesi şeklinde değerlendirilmiştir. Hemşire değerlendirmeleri arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi tes-
ti (F testi) uygulanmıştır. Hemşire iş performansı üzerine etki eden 28 örgütsel değişkenin hemşireler 
tarafından iş performansı üzerine algılanan etki düzeyleri 24 değişken açısından anlamlı farklılık gös-
terirken, 4 örgütsel değişken açısından anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (Tablo 5’e bakı-
nız). Bu anlamlı farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığını (hangi mülkiyet yapısından) bulmak için 
“post hoc multiple compraison” test olan “the least significant difference” test uygulanmıştır. Uygula-
nan analiz sonucunda farklılıkların çoğunlukla üniversite hastaneleri ve özel sektör hastanesinde çalı-
şan hemşirelerden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu araştırma açısından hemşirelerin çalıştığı hastane-
nin mülkiyet türü hemşire iş performansını etkileyen örgütsel değişkenlere yönelik hemşirelerin yaptı-
ğı değerlendirmeleri anlamlı ölçüde değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 6. Hemşirelerin İş Performansını Etkileyen Faktörlerin İstihdam Durumlarına Göre Da-
ğılımı ve İstatistiksel Karşılaştırması (n=831)

Hemşire İş 
Performansını Etkileyen 

Örgütsel Değişkenler

İstihdam Durumu

t p
Devlet Memuru

(n=579)
Sözleşmeli

(n=252)

Ortalama Standart
Sapma Ortalama Standart

Sapma
Hemşirelik hizmetlerin 
yönetim ve örgütlenme 
yapısı

4,13 0,90 3,94 1,02 2,767 0,006*

Sosyal entegrasyon ve 
hemşire ilişkileri

3,97 1,07 3,79 1,20 2,149 0,032*

Stres 4,30 0,93 4,06 1,13 3,282 0,001*
Çalışılan ünitenin 
büyüklüğü

4,34 0,97 4,19 1,03 1,980 0,048*

Tablo 6, hemşirelerin bazı örgütsel değişkenlerin iş performansları üzerindeki etkilerinin düzeyleri ko-
nusunda kendileri tarafından yapılan değerlendirmelerin istihdam durumuna göre dağılımı ve istatis-
tiksel karşılaştırmasını göstermektedir. Hemşire değerlendirmeleri arasındaistatistiksel olarak anlam-
lı farklılığın olup olmadığını test etmek için t testi (bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın 
önemlilik testi) uygulanmıştır. Uygulanan istatistiksel çözümleme sonucunda, “stres”, “çalışılan ünite-
nin büyüklüğü”, sosyal entegrasyon”, “hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyon yapısı” ol-
mak üzere 28 değişkenden 4 değişken açısından hemşire değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05).

Ayrıca araştırmada hemşirelerin eğitim durumlarına göre bazı örgütsel değişkenlerin iş performansı 
üzerine etkileri konusunda yaptıkları değerlendirmelerin anlamlı farklılık göstemediği bulunmuştur.

Tablo 7. Hemşirelerin iş performansını etkileyen faktörlerin hemşire mesleki tecrübeye göre 
dağılımı ve istatistiksel karşılaştırması (n=831)

Hemşire İş Performansını 
Etkileyen Örgütsel 

Değişkenler

Mesleki Tecrübe

F p
0 -1 Yıl
(n= 119)

2-5 Yıl
(n= 219)

5-30 Yıl
(n=479)

Ort. Std. 
Sapma Ort. Std. 

Sapma Ort. Std. 
Sapma

Çevrenin stabilitesi 4,14 0,91 4,00 1,04 3,80 1,08 6,213 0,002*
Yönetim stili 4,08 0,92 3,88 1,21 4,12 1,02 3,846 0,022*
Hasta şiddeti (hastalık 
şiddeti) 4,22 0,95 4,31 0,79 4,06 0,93 6,227 0,002*

Görevde yükselme 
imkanları 3,98 1,04 4,05 1,04 3,80 1,27 3,730 0,024*

Stres 4,52 0,79 4,10 1,14 4,23 0,97 6,831 0,001*
Teknolojik destek 4,52 0,69 4,26 0,99 4,25 0,94 4,222 0,015*
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Tablo 7, bazı örgütsel değişkenlerin iş performansı üzerindeki etki düzeyleri konusunda hemşireler 
tarafından yapılan değerlendirmelerin hemşirelerin mesleki tecrübeleirne göre (hemşire olarak çalış-
ma yıl sayısı) dağılımı ve istatistiksel karşılaştırmasını göstermektedir. Hemşirelerin değerlendirme-
leri arasında mesleki tecrübelerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup olmadığını test et-
mek için tek yönlü varyans analizi testi (F testi) uygulanmıştır. Uygulanan istatistiksel çözümleme so-
nucunda,  hemşire iş performansı üzerine etki eden 28 örgütsel değişkenden 6 örgütsel değişken nokta-
sında (çevrenin stabilitesi, yönetim stili, hastalık şiddeti, stres, teknolojik destek) hemşirelerin değer-
lendirmeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Tablo 8. Hemşirelerin iş performansını etkileyen faktörlerin hemşirelerin çalıştığı ünitelere 
göre dağılımı ve istatistiksel karşılaştırması (n=831)

Hemşire İş 
Performansını 

Etkileyen Örgütsel 
Değişkenler

Çalışılan Üniteler
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Fiziksel iş koşulları 4,19 0,98 4,16 0,99 4,09 0,83 4,19 1,03 4,57 0,69 4,22 1,04 11,684 0,039*
Hemşirelik hizmetlerin 
yönetim ve örgütlenme 
yapısı

4,09 0,93 3,90 1,01 3,91 1,30 4,02 0,98 4,44 0,64 4,22 0,76 15,814 0,007*

İşin fi ziksel güç 
boyutu 4,29 0,89 4,14 1,01 3,73 1,27 4,11 1,07 4,70 0,46 4,17 0,97 23,015 0,000*

Rol açıklığı ve 
belirginliği 4,04 1,08 4,01 1,11 3,36 1,62 4,24 0,97 4,48 0,74 4,25 0,96 14,047 0,015*

Cinsel taciz 3,92 1,14 3,92 1,18 2,91 1,51 3,84 1,42 4,31 1,02 4,31 0,82 16,748 0,005*
Stres 4,23 0,96 4,26 1,05 4,00 1,34 3,92 1,23 4,39 0,93 4,56 0,65 12,259 0,031*
Alet, teçhizat ve 
donanım 4,22 0,89 4,15 0,99 3,73 1,27 4,40 0,68 4,49 0,82 4,25 0,80 13,242 0,021*

*:  p < 0,05  anlamlı farklılık

Tablo 8, bazı örgütsel değişkenlerin iş performansı üzerindeki etki düzeyleri konusunda hemşireler ta-
rafından yapılan değerlendirmelerin çalışılan ünitelere göre dağılımı ve istatistiksel karşılaştırmasını 
göstermektedir. Hemşirelerin çalışılan ünitelere göre yaptığı değerlendirmeleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılığın olup olmadığını test etmek Kruskal Wallis testi (gruplara düşen hemşire sa-
yısı çok heterojen olduğundan ve idari birimlere düşen hemşire sayısı çok az olduğundan) uygulanmış-
tır. Uygulanan istatistiksel çözümleme sonucunda; “fiziksel iş koşulları”, hemşirelik hizmetlerinin yö-
netim ve organizayonu”, “işin fiziksel güç boyutu”, rol açıklığı ve belirginliği”, “cinsel taciz”, “stres”, 
“alet, teçhizat ve donanım” olmak üzere olmak üzere 28 değişkenden 7 değişken açısından hemşire de-
ğerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
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Tablo 9. Hemşire iş performansını etkileyen değişkenlerin ötelenmiş faktör yükleri (*)

Hemşire İş Performansını 
Etkileyen Örgütsel Değişkenler

Faktörler ve Faktör Yükleri
1. Faktör

(İşin Boyutu 
ve

İş Koşulları)

2. Faktör
(Özlük 

Hakler ve 
Yükselme 
İmkanları)

3. Faktör
(Şiddet ve 

Rol Açıklığı /
Belirginliği)

4. Faktör
(Yönetim)

5. Faktör
(Eğitim ve 
Hemşire 

Performans 
Ölçümü)

İşin fi ziksel güç boyutu 0,603

Alet, teçhizat ve donanım 0,581
Teknolojik destek 0,539
Çalışılan ünitenin büyüklüğü 0,526
Fiziksel iş koşulları 0,514
Çevrenin stabilitesi 0,511
İş yükü 0,479
Gürültü seviyesi 0,443
Stres 0,426
Görevde yükselme imkanları 0,580
Özlük haklar 0,554
İzin uygulamaları 0,552
Vardiya uygulaması 0,496
İş güvenliği ve çalışma sağlığı 0,490
Hatalı tıbbi uygulamaların mali 
açıdan garantiye alınması 0,384

Hastalık  şiddeti 0,500
Cinsel taciz 0,460
Sosyal entegrasyon ve hemşi-
re ilişkileri 0,454

Rol açıklığı ve belirginliği 0,422
Klinik ve mesleki otonomi 0,559
Liderlik stili 0,496
Yönetim stili 0,495
İş otonomisi 0,392
Hemşirelik hizmetlerin yönetim 
ve örgütlenme yapısı 0,491

Klinik kararların alınmasına des-
tek 0,462

Hizmet içi eğitim 0,448
İş oryantasyonu eğitimi 0,433
Hemşire performansını ölçme ve 
değerlendirme çalışmaları 0,398

(*) Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
      Rotation converged in 18 iterations.

Araştırmadaki hemşire iş performansını etkileyen örgütsel değişkenlerin faktör yapılarını veya hangi 
gruplar altında sınıflandırılabileceğini açıklamak için araştırma verisine faktör analizi uygulanmıştır. 
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Faktör analizinde ikili değişkenler arasındaki korelasyonun önemliliğinin yeterli sayıda olması önemli 
bir model varsayımıdır. Bunu test etmek için örneklem yeterliliğini değerlendirmede kullanılan Kaiser 
Meyer Olkin (KMO) ölçüsüne bakılmaktadır. KMO değişkenler arasındaki kovaryans düzeyini değer-
lendirir ve böylece kullanılan faktör analizinin uygunluğu belirlenmiş olur. Bu çalışmada veri setinin 
KMO istatistiği 0,883 olarak bulunmuştur ve bu veri setine faktör analizi uygulanabileceğini göster-
mektedir. KMO değerinin 0,6 üzerinde olması literatürde ideal durum olarak yorumlanmaktadır (Ta-
bachnick, Fidell 1996). Ayrıca Barlett’in küresellik testi (Barlett’s test of sphericity) faktör analizi var-
yansını test etmede kullanılmaktadır. Çalışmamızda yapılan Barlett’in küresellik testi sonucunda,  x2= 
9445,547; p= 0,000 (p<0,001) bulunmuştur. Bu sonuçlar uygulanan faktör analizi yaklaşımının kabul 
edilebilirliğini göstermektedir.

Tablo 9, uygulanan faktör analizi sonucu elde edilen faktörler ile faktör yüklerini göstermektedir. Uy-
gulanan analizde extraction metod olarak temel bileşenler analizi ve equamax rotation (öteleme) me-
todu seçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hemşire iş performansını etkileyen 28 örgütsel değişkenin 
5 faktör altında toplandığı bulunmuştur. Bu 5 faktör toplam varyansın % 53,997’sini açıklamaktadır. 
Birinci faktör toplam varyansın % 37,593’ünü açıklamakta ve “iş yükü”, “çalışılan ünitenin büyüklü-
ğü”, “fiziksel iş koşulları”, “çevrenin stabilitesi”, “teknolojk destek”, “gürültü seviyesi”, “stres”, “alet, 
teçhizat ve donanım”, “işin fiziksel güç boyutu” olmak üzere 9 örgütsel değişkeni içermektedir. Gö-
rüldüğü üzere birinci faktör altında toplanan örgütsel değişkenler daha çok yapılan işin fiziksel boyu-
tu ve koşulları ile ilgili olduğundan, “işin boyutu ve iş koşulları” şeklinde isimlendirilmiştir. İkinci 
faktör toplam varyansın % 5,073’ünü açıklamakta ve “görevde yükselme imkanları”, “özlük haklar”, 
“izin uygulamaları”, “vardiya uygulaması”, “iş güvenliği ve çalışan sağlığı”, “hatalı tıbbi uygulama-
ların mali açıdan garantiye alınması” olmak üzere 6 örgütsel değişkeni içermektedir. Görüldüğü üzere 
ikinci faktör altında toplanan örgütsel değişkenler daha çok özlük haklar ve görevde yükselme imkan-
ları ile ilgili olduğundan, “özlük haklar ve yükselme imkanları” şeklinde isimlendirilmiştir. Üçüncü 
faktör toplam varyansın % 4,088’ini açıklamakta ve “hastalık şiddeti”, “cinsel taciz”, “sosyal entegras-
yon ve hemşire ilişkileri”, “rol açıklığı ve belirginliği”  olmak üzere 4 örgütsel değişkeni içermektedir. 
Görüldüğü üzere üçüncü faktör altında toplanan örgütsel değişkenler daha çok hastalık şiddeti ve rol 
belirginliği ile ilgili olduğundan, “şiddet ve rol açıklığı” şeklinde isimlendirilmiştir. Dördüncü faktör 
toplam varyansın % 3,376’sını açıklamakta ve “klinik ve mesleki otonomi”, “liderlik stili”, “yönetim 
stili”, “iş otonomisi”, “hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyon yapısı” gibi örgütsel değişle-
ri içermektedir. Görüldüğü üzere dördüncü faktör altında toplanan örgütsel değişkenler daha çok has-
talık yönetim ile ilgili olduğundan, “yönetim” şeklinde isimlendirilmiştir.  Beşinci faktör toplam var-
yansın % 3,156’sını açıklamakta ve “hizmet içi eğitim”, “iş oryantasyonu eğitimi”, “hemşirelik perfor-
mansını ölçme ve değerlendirme çalışmaları” gibi örgütsel faktörleri kapsamaktadır. Görüldüğü üze-
re beşinci faktör altında toplanan örgütsel değişkenler daha çok hemşire eğitimi ve performans değer-
lendirme ile ilgili olduğundan, “eğitim ve hemşire performans ölçümü” şeklinde isimlendirilmiştir.  

A.Y. Hayajneh (2000), 432 hemşire üzerinde anket esasına dayanan araştırmasında hemşire iş perfor-
mansını etkileyen örgütsel değişkenleri ve bu değişkelerin faktör yapısını incelemiştir. Araştırmada 
uygulanan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %59,4’ünün 8 faktör altında toplandığı bulun-
muştur. Bu faktörler personel yönetimi/personel sağlama, sosyal entegrayon, yönetim, ödüller, yapı, iş 
yükü, eğitim, otonomi şeklinde isimlendirilmiştir (Hayajneh, 2000). Bu sonuçlar özellikle bizim araş-
tırmamızdaki eğitim, yönetim, özlük haklar ve yükselme imkanları noktasında önemli benzerlikler arz 
etmektedir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada bazı örgütsel değişkenlerin hemşire iş performansı üzerine olan etki derecelerinin hem-
şireler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sadece Kayseri İli üniversite, Sağlık Ba-
kanlığı ve özel hastanelerinde çalışan hemşireler üzerine yapıldığından Türkiye hastanelerinde çalışan 
tüm hemşireler üzerine sonuçların genellenmesi söz konusu değildir. Ancak bu araştırma küçük ölçek-
li tanımlayıcı ve karşılşatırmalı bir araştırma olmakla birlikte, hemşire iş performansı etkileyen 28 ör-
gütsel değişkenin değerlendirilmesi noktasında önem arz etmektedir. Araştırma sonucuna göre hastane 
hemşirelerinin kendilerine yöneltilen 28 örgütsel değişkenin kendi iş performansları üzerine olan etki-
lerini oldukça yüksek seviyelerde algıladıkları anlaşılmıştır. 

Hemşireler ve hemşireler tarafından sunulan hemşirelik hasta bakım hizmetleri sağlık sektörlerinde ve 
dolayısı ile sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu araştırmada hemşire iş 
performansını etkileyen bazı örgütsel değişklenler/faktörler ve bu değişkenlerin iş performansları üze-
rine olan etkilerinin düzeyi sübjektif olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de hemşire iş performansını 
etkileyen faktörler ve hemşire iş performansı belirleyicileri üzerine fazla çalışmanın yapılmamış ol-
ması noktasında bu araştırmanın önemli bir başlangıç noktası olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de 
hemşire iş performansının objektif olarak ölçülerek, daha sonra iş performansını etkileyen değişkenle-
rin evde edilen iş performansı ölçüm sonuçlarına göre açıklanması ve analiz edilmesi sağlık hizmetle-
ri sunumunda performansı yükseltmek için yönetsel faydalar sağlayacaktır. Ayrıca hemşire iş perfor-
mansını etkileyen örgütsel veya kurumsal değişkenler yanında kültürel, sosyal ve kişisel değişkenle-
rinde incelenmesi ve analiz edilmesi hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu için faydalı ola-
caktır. Bu tür araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında hastane sektöründe hemşirelik bakım hiz-
metlerinin performansı artırılabilecektir.

Hemşireler özellikle iş yükünü, iş performanslarını en yüksek derecede etkileyen bir örgütsel değişken 
olarak görmektedirler. Bu durum özellikle hastanelerde yaşanmakta olan personel eksikliğinin önem-
li bir yansıması olarak kabul edilebilir. Araştırmada hemşirelerin iş performanslarını etkileyen örgüt-
sel değişkenlerin etki derecelerine ilişkin değerlendirme ve algılamalarının hastane mülkiyeti başta ol-
mak üzere çalışılan ünite, eğitim durumu, istihdam durumuna göre bazı örgütsel değişkenler açısından 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hemşire iş performansını ölçme, değerlendirme ve hemşire iş perfor-
mansını yükseltmek için farklılıkların olduğu örgütsel değişkenlerin ele alınması ve bunların iş perfor-
mansını artıracak yönde yönetilmesi hastane yönetimlerinin sorumluluk alanları arasında yer alacak-
tır. Hastanelerde hemşirelerin iş yükünün azaltılması, klinik kararların alınmasına daha çok katkı sağ-
lamaları, mesleki ve iş otonomisinin yükseltilmesi, hemşirelerden beklenen iş ve rollerin açık olması 
(iş tanımlarındaki açıklık), hemşireler arasındaki sosyal faaliyetlerde artış, vardiya ve izin uyguların-
da adalet, özlük haklarda iyileşme, görevde yükselme imkanlarında artış ve adalet gibi konularda has-
tane yönetimleri ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet kurumlarının yapacağı çalışmalar 
ülkemizde hemşire iş performansının yükseltilmesi için önemli faydalar sağlayacaktır. Bu noktada en 
azından hastane yönetimleri kendilerinin yönetebileceği ve değiştirebileceği örgütsel değişkenler üze-
rinde gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapmak durumundadır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar hastane ve hastane içinde hemşirelik hizmetleri yönetimine bazı 
öneriler sunulmasına destek olabilir. Özellikle hastane hemşirelerinin iş yüklerini azaltıcı bazı uygula-
ma ve politikaların devreye sokulması kaçınılmazdır. Buna ilave olarak hemşirelerin iş performansını 
yükseltmek için hastane yönetiminin katılımcı ve demokratik olması, personel arasında adil davranıl-
ması, eşit yükselme imkanlarının sağlanması, hemşirelerin klinik otonomilerinin yükseltilmesi, hizmet 
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içi eğitimin arttırılması, iş yerindeki şiddetin önlenmesi, vardiya ve izin uygulamalarında daha adil ve 
şeffaf olunması gibi noktalar öneri olarak sunulabilir.
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SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE 

MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLERİN TOPLAM İŞ YÜKÜ İÇİNDEKİ 

EĞİLİMLERİNİN BRANŞLARA GÖRE İNCELENMESİ

Ayşenur Celayir1, Halit Keskin2

Özet

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların yönetiminde modern 
yönetim tekniklerinden Toplam Kalite Felsefesine göre performans yönetiminin benimsenmesindeki te-
mel amaç, iç ve dış kaynaklardan maksimum faydalanarak hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmaktır. 
Bu çalışmanın amacı, kamu hastanelerinde modern yönetim felsefesine göre temelde verimliliği artır-
mak amacıyla uygulanması benimsenen mevcut şekliyle performans puanlamasına göre ek ödeme ya-
pılmasının, branşlar arasında adaletsiz gelir dağılımına yol açması nedeniyle beraberinde getirdiği 
sorunların saptanması ve bu sorunların verimliliğe etkisini analiz etmektir.

Günümüzdeki uygulanan şekliyle performans puanlaması yapılmasının uzmanlık branşları arasında 
adaletsiz gelir dağılımına yol açtığı, ve bunun sonucunda motivasyon azalması, iş tatmini ve kurum 
bağlılığının azalması, gelecek kaygısının artması, kaliteli hizmet yerine sadece verimliliğin iyileşti-
rilmesine yönelik tutumlarının gelişmesine neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca performans puanlama-
sının uzmanlık branşları arasındaki adaletsiz dağılımının, performans yönetimindeki asıl amaç olan 
hasta ve çalışan memnuniyetini artırma ve hizmet kalitesinde verimliliğin iyileştirilmesi üzerine bekle-
nenden daha düşük düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Anket çalışmamıza göre sağlık sektöründe çalı-
şanlara yaptıkları iş miktarına göre performans puanlaması yapılarak buna bağlı ek ödeme yapılması 
yöntemine, çalışanların hem taraftar oldukları hem de olmadıkları saptanmıştır.

Sonuç olarak, sağlık sektöründe verimliliği artırma yolunun karlılığı artırmak yanı sıra hizmet kali-
tesini artırmakla mümkün olunacağı bilinciyle sağlık hizmetinde performans ölçümünün nasıl yapı-
lacağına ve verimlilik artışının nasıl sağlanabileceğine dair özgün bir perspektifin ortaya konulması-
na ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Hastane, Modern Yönetim Felsefesi, Performans Yönetimi

PERFORMANCE EVALUATION AND INTERVENTIONAL PROCEDURES IN

 THE EXAMINATION OF THE TOTAL WORKLOAD TO BE REVIEWED 

ACCORDING TO THE AREA OF MEDICAL SPECIALITIES
Abstract

In the framework of conversion programs in health institutions of the Ministry of Health based on mo-
dern management techniques in the management of the Total Quality philosophy adopted by perfor-
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mance management basic objective of internal and external resources to maximum benefit and effici-
ency is to increase the health service quality. The purpose of this study, public hospitals in the modern 
management philosophy based on efficiency in order to improve the implementation form adopted by 
the current score according to performance, an additional payment to be made, between branches un-
fair income distribution on the road because of the problems that lead to identification of problems and 
the impact on productivity is to analyze.

Days of our application form to score the performance of specific sectors to be made between the un-
fair income distribution has led to, and as a result of decreased motivation, job satisfaction and orga-
nization commitment to reducing the future growth of the concern, but quality services to improve pro-
ductivity for the development of attitudes causes were. Moreover, performance between the branches 
of the inequitable distribution of scores, performance management is the ultimate goal of improving 
patient and employee satisfaction and service quality improvement over the low level of productivity 
has been found to be affected. According to our survey in the health sector employees do their job by 
scoring the amount of the performance related pay to be included on the method, as well as employe-
es and the fans were not found.

As a result, the health sector to improve efficiency in the way to increase profits rather than improving 
the quality of service possible to the health service aware of how to do performance measurement and 
how to increase efficiency, provided a unique perspective on put in place needs to be. 

Key Words: Efficiency, Hospitals, Philosophy of Modern Management, Performance Management

1. GİRİŞ

Tarih boyunca hemen her toplumda sağlık, en önemli sosyal faktörlerden biri olmuştur. İlk çağlarda 
sosyal ve dini kurumlar tarafından kurulan hastaneler, sadece hasta ve düşkünlere bakan yardım kuru-
luşları iken günümüzde bilgi çağının değişen koşulları hastanelerin toplumdaki konumlarını ve rolle-
rini değiştirmiştir. Küresel rekabet, değişen müşteri beklentileri, kalite, maliyet bilinci ve hızlı tekno-
lojik gelişmelerin etkisiyle günümüzde hastaneler, tedavi merkezi ve koruyucu sağlık hizmetinin yanı 
sıra kar amacı güden girişimler olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Sağlık sektöründe yaşanan bu 
anlayış değişikliğine paralel olarak hastane yönetiminde de radikal değişimler yaşanmaktadır. Sağlık 
kurumlarında üst yönetim kademesinin görevi olan ve kuruluşun geleceğini etkileyen stratejik planla-
ma sürecinde katılımcı bir platformda tüm örgütü kucaklayacak bir biçimde kuruluşun misyonu, viz-
yonu ve stratejilerini belirleme anlayışının benimsenmesi; yönetim açısından pozitif olarak atılan en 
önemli adımdır (Alpugan, 1995: 157).

Bu çalışmanın temel amacı, Sağlık Bakanlığının 2003 yılında başlatmış olduğu sağlıkta dönüşüm 
programı çerçevesinde toplam kalite yönetim felsefesiyle yönetim şeklini benimsemiş kamu hastane-
lerinde, performans puanlaması yöntemine göre ek ödeme yapılmasının; bireysel performansın şart-
lara göre değişkenlerini ortaya koymak, verimliliğin iyileştirilmesine gerçekten bir etkisinin olup ol-
madığını tespit etmek ve farklı branşlardaki uzman hekimlerin bu konudaki görüş ve tutumlarını ana-
liz etmektir. Bu kapsamda, kamu hastanelerinde mevcut uygulanan şekliyle performans puanlaması-
na göre ek ödeme yapılmasının; farklı uzmanlık alanlarında ve hekimler arasında farklı ücret dağılı-
mının çalışanların motivasyonu, iş tatmini, kurum bağlılığı ve kurum kültürü üzerine etkilerinin orta-
ya konulması hedeflenmiştir. 
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1.1. Performans Yönetimi

Performans yönetimi, performans ölçümüne odaklı, performansı ve hizmet kalitesini arttırmayı ön 
planda tutan bir yönetim stratejisidir (Gürkan, 1995: 48). Performans yönetimi, bir kuruluştaki insan 
kaynağının maksimum potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik olarak motive edilmesini sağlayan in-
san yönetimi için geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır (Barutçugil, 2002: 95). Bu tanıma göre per-
formans yönetiminin bir kuruluşta iki temel boyutundan söz etmek olasıdır. Birinci boyut kurumun bü-
tünlüğüne yönelik olarak algılanan kurumsal performans, ikinci boyut ise bireysel performanstır, ta-
kım performansı bireylerin performanslarının bir göstergesidir. Kurumsal performansın gerçekleştiril-
mesi tabandan başlar, yani bireyden takım veya takımlara, takımlardan kurumun bölümlerine oradan 
kurumun tamamına, nihayet kuruluş bazında iç ve dış tüm paydaşlara yansımaktadır. Dolayısıyla ku-
ruluşlarda performansı etkileyebilecek unsurlar temel olarak üç kategoride toplanabilir. Bunlar, yöne-
timsel unsurlar, bireyden kaynaklanan unsurlar ve diğer unsurlardır (Barutçugil, 2002: 95).

1.1.1. Yönetimsel Unsurlar

Başlıcaları misyon ve vizyonun belirlenmesi, stratejilerin belirlenmesi, liderlik, katılımcılık, iletişim, 
motivasyon, stres yönetimi, performans değerlendirmesidir. Bunun sağlanmanın en temel yolu ise, 
tüm insan kaynağının misyon ve vizyon da dahil olmak üzere tüm faaliyetlere kendi düzeylerine göre 
fikirsel ve eylemsel olarak katkılarını sağlayacak kurumsal kültürü ve katılımcı ortamı yaratmaktan 
geçmektedir (Koçel, 2003: 128).

Hangi tür iletişim modeli olursa olsun çalışanların performanslarının artışı için etkili bir geri besleme-
nin önemi büyüktür. Etkili bir geri beslemenin karakteristikleri niyet, özel olma, tanımlama, kullanışlı-
lık, zamansallık, kolayca alınabilmek, kolay anlaşılabilirlik ve geçerliliktir. İletişim sürecinin her han-
gi bir bölümünde ki olumsuzluk mutlaka performansı olumsuz etkileyecektir. Performansı düşük bire-
yin iletişimi düşük olarak gerçekleşirken, bu ekipsel performansı ve kurumsal performansı da olumsuz 
etkileyecektir ( Akdemir, 2004: 77).

Performansa etkisini belirlenen en önemli ölçüt bireylerin motivasyon düzeyidir (Akdemir, 2004: 10), 
bir diğeri de strestir (Işıkhan, 2004, 80). Belirlenen performans standartlarının çalışanları motive etme-
si sonucunda genel anlamda kurumsal amaçlara ulaşılması mümkün olabilecektir (Yenice, 2007: 57). 
Stresin belirli bir noktaya kadar performansı olumlu, belirli bir noktadan sonra ise olumsuz yönde et-
kilediği gösterilmiştir. Aşırı stres kırılma noktasından sonra dikkat azalması sonucunu doğurarak, bire-
yin yargı ve karar verme gibi zihinsel yeteneklerini negatif yönde etki altına almaktadır.

1.1.2. Bireysel Performansa Etki Eden Unsurlar

Yaş, cinsiyet, medeni, eğitim düzeyi durum gibi sosyodemografik özellikler, bireyin kültürel yapısı, 
uzmanlık alanı ve ücret düzeyi olarak belirtilebilir (Akdemir, 2004: 140). Bir kurumun kültürünü ge-
nellikle kurumun kurucuları şekillendirmektedir (Işıkhan, 2004: 80). Genel olarak kurumda yaratılan 
ve yaşatılan kültür katılımcı alt kültürleri de içine alan şekilde bir perspektif içermezse kurumsal kültür 
ile bireysel kültür arasındaki farklılık performansı düşürebilmektedir. Birey kendi kültürünü yok say-
maya kalktığında ikilem yaşamakta ve isteksiz bir çalışma atmosferi içinde performansı düşebilmek-
tedir. Bireylerin ilk çalışma yıllarında uzmanlık alanına yönelik özellikle uygulama kapsamında tecrü-
besiz olmaları; bunun yanı sıra kurumda yaşanan yeni uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımının 
gündeme gelmesiyle adapte olamayan bireyin uzmanlığının daha da yetersiz kalmasına yol açacaktır. 
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Çalışanların yeniliklere uyum eğitiminin sağlanmaması performans düşüklüklerine sebep olabilecek-
tir (Akdemir, 2004: 17; Akıncı, 2001: 81).

1.1.3. Performansı Etkileyen Diğer Unsurlar

Bireyin spesifik alanlardaki mesleklerde çalışması, kurumun gelişen teknolojilere ayak uyduramama-
sı ve dış çevre şartlarına uyum sağlayamaması, sosyal güvence konusunda yetersizlikler, kriz dönem-
lerinde ağırlaşan koşullar, işyeri ile ikamet edilen yerin uzaklığı, fiziksel engeller ve madde bağımlılı-
ğı gibi durumlar da çoğu zaman performans düşüklüğüne yol açan diğer unsurlar arasında yer almak-
tadır (Barutçugil, 2002: 90; Barutçugil, 2004: 95; Tokat, 2003: 373).

Kamu kurumlarında performans yönetiminin hizmetlere eşit ulaşım, adalet ve demokratik değerler 
gibi bir takım özel kriterleri de içermesi gerekmektedir. Kamu yararı doğrultusunda hazırlanacak per-
formans kriterleri, tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak doğrultuda hazırlanmalı ve 
hesap verilebilir raporlar halinde ortaya konulmalıdır. Bu nedenle performans yönetimi kendi başına 
bir amaç olarak düşünülmemeli; tam tersine kamu yararını gerçekleştirmenin ve kurumsal amaçlara 
ulaşmanın bir aracı olarak görülmelidir (Yenice, 2007: 61).

1.2. Performans Göstergeleri

Performans yönetiminin başlıca unsurları performans ölçümü, performansın izlenmesi, performansın 
raporlanması, performansın değerlendirilmesi, performansın denetlenmesi, performans sonuçlarının 
karar alma süreçlerinde kullanılmasından oluşmaktadır ki bunlara performans göstergeleri denilir (Ye-
nice, 2007: 69). Performans göstergeleri, kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefler ile performans 
hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek 
için kullanılan araçlardır.  Performans göstergelerini girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkililik ve kalite 
göstergeleri olmak üzere altı gurupta inceleyebiliriz (Devlet Bütçe Uzmanı, 2002: 2-6):

Girdi göstergeleri üretilen ürün ve hizmetlerin hangi kaynaklar kullanılarak üretildiğine ilişkin bilgi 
veren araçlardır. Çıktı göstergeleri kurumun ürettiği nihai mal ve hizmet miktarına ilişkin bilgi sağ-
lar. Sonuç göstergeleri üretilen her türlü ürün veya hizmetim bireyler ve toplum üzerinde meydana 
getirdiği değişimin ölçülmesini sağlayan parametrelerdir. Verimlilik Göstergeleri belirli bir girdi dü-
zeyi ile en yüksek çıktının elde edilip edilmediğine ilişkin bilgi sağlar. Verimlilikte artışın bir kurum-
da çıktı kalitesi düşürülerek arttırılması tehlikesi vardır (Akdemir, 2004: 10). Girdi miktarı sabit iken 
daha fazla miktarda ancak daha düşük kalitede çıktı üretilmesi verimliliği arttırır. Etkililik Gösterge-
leri: Çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığı etkililik göstergeleri ile ölçülür. Belirli bir çıktı 
toplumda istenen sonuçlara yol açacak şekilde kullanılıyorsa bu çıktıların etkili olarak kullanıldığı so-
nucuna varılır. Kalite Göstergeleri: Kalite göstergeleri üretilen mal ve hizmetlerin hatasız, vaktinde, 
belirli standartlara uygun ve kullanıcıların isteklerini karşılayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığını 
ölçer. Kalite göstergeleri ile bir hizmetin ne kadar iyi yerine getirildiği ölçülebilmesine karşın, bu hiz-
metlerin toplumda ne gibi sonuçlar meydana getirdiği ölçülememektedir. Bu yüzden kalite göstergele-
rinin tek başına kullanılmaması, sonuç göstergeleri ile dengelenmesi gerekir.

1.3. Performans Ölçümü

Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği so-
nuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve ra-
porlanması süreci olarak tanımlanır.

 
Performans ölçümü, performans göstergeleri aracılığıyla gerçek-
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leştirilir. Performans ölçümü ile gerçekleştirilmek istenen nihai amaç kamusal mal ve hizmetlerin ka-
litesinin arttırılmasıdır (Yenice, 2007: 61).

Çalışanların performansının ölçülmesi de performans ölçümünün bir parçasıdır. Kişisel performansın 
ölçülmesi ile kişiler bir bütün olarak kurum performansına katkılarını görebilir, yaptıkları işi algılar, 
kurum içinde kendilerinden beklenenleri anlayarak kendi kendilerine ilerleme kaydetmelerini sağlar. 
Performans kültürü geliştiğinde çalışanlar kendi gündelik işleri yanında kurum performansının sürek-
li olarak arttırılmasına da katkıda bulunur (Yenice, 2007: 61).

Performans ölçümünün diğer bir işlevi de yaptırım amacıyla kullanılmasıdır (Akal, 2003: 65). Perfor-
mans ölçüm sonuçları, bir yandan kurumların faaliyetlerinin finanse edilmesini sağlarken diğer yandan 
da kamu yönetiminde ödül ceza sisteminin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Performans yönetiminin 
olumsuz yönlerine değinen yazarlar bulunsa da performansı kontrol ve cezalandırma aracı olma yeri-
ne, bir gelişim ve hesap verme mekanizması olarak görenler çoğunlukta bulunmaktadır (Yenice, 2007: 
61; Demir, 2005: 38-43 ). Yenice, performansın bireysel yaratıcılığı teşvik eden ve çalışanları yetki sa-
hibi kılan bir anlayışla uygulamaya geçirilmesini öngörmektedir.

1.4. Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi bir kurumun stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda ne kadar ilerle-
me gösterdiğinin tespit edilmesinin, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin ve kurumun gelecekteki önce-
liklerinin neler olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Performans ölçümü, sonuçların ne olduğunu 
gösterir; ancak sonuçların neden bu şekilde gerçekleştiğini açıklamaz. Dolayısıyla sadece performans 
ölçümü sonucunda elde edilen bilgilere bakarak doğrudan bir kurumun başarılı veya başarısız olduğu 
yargısına varmak mümkün değildir. Bu şekilde bir yargıya varılabilmesi için performans değerlendir-
mesi yapılması gerekir (Bayram, 2008: 47-65).

Performans değerlendirilmesi değişik yöntem ve tekniklerle yapılabilir. Performans değerlendirme 
yöntemlerinin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Karşılaştırmalı Standartlar Yaklaşımı, bir personelin diğer personel ile karşılaştırılması dü-
şüncesine dayanır. Doğrudan sıralama yöntemi, Sıraya Koyarak Değerlendirme Yöntemi, İkili 
karşılaştırma yöntemi, Zorunlu Dağıtım Yöntemi gibi yöntemlerle yapılabilir.

Kesin Standartlar Yaklaşımı, karşılaştırmalı yaklaşımın tersine, değerleyiciler personeli, diğer 
personelden bağımsız olarak, işle ilgili çeşitli boyutlara göre değerlendirebilmektedir. Kompo-
zisyon yöntemi, Kritik olay yöntemi, Ağırlıklandırılmış denetim listesi yöntemi, Grafik dere-
celendirme ölçekleri, Davranışa Dayalı Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirme yapılabilmek-
tedir.

Amaç Sonuç Yönelimli Yaklaşımlar, Sorumluluk Merkezi, İş Standartları yöntemi, Değerleme 
Merkezi Tekniği gibi tekniklerle yapılan performans değerlendirmeleridir.

360 Derece başarı değerlendirmesi yönteminde ise çalışanın iş arkadaşlarından, yöneticilerin-
den, üstlerinden, kendisine doğrudan rapor verenlerden, iç ve dış müşterilerden, proje takımla-
rının diğer üyelerinden ve de kendisinden derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin ışığında 
değerlendirilme yapılır (Bayram, 2008: 47-65).
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1.5. Ülkemizde Sağlıkta Kalite ve Performans Yönetimi Uygulamaları

Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi kamu kurumlarında ve özellikle sağlık sektöründe ko-
lay bir iş değildir. Özel sektörde tek önemli ve sürükleyici amaç kar iken kamuda birbiriyle çelişebi-
len birçok amaç olabilmektedir. Bunların nasıl uzlaştırılacağı ve hangisine öncelik verileceği ise tama-
men ülkenin sağlık politikalarıyla ilgili bir konudur. Kamu kurumları, genellikle gösterdikleri perfor-
mans doğrultusunda değil de bütçede kendilerine ayrılan ödenek kadar maddi kaynaklarını elde eder-
ler ve harcarlar. Özellikle sağlık alanında performans ile bütçeden ayrılan kaynaklar arasında doğrudan 
bağlantı yeterince kurulamamıştır. Bununla ilgili yürütülen performansa dayalı bütçeleme çalışmaları 
halen ülkemizde de devam etmesine rağmen tam anlamıyla yaygın ve adaletli bir uygulamadan henüz 
bahsetmek mümkün değildir (Yenice, 2007: 61; Uz: 1997: 151-157).

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurum 
ve kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin 
belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ile bu sürece katkısı olan personelin teşvik 
edilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, bir takım hastanelerde pilot uygu-
lamalar sonrası ülkemize özgü bir model olarak geliştirilen performans ölçümü ve buna dayalı ek öde-
me sistemi geliştirilmiştir (Demir, 2005: 38-43). 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 01.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan “Sağlık Ba-
kanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendine istinaden hazır-
lanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans 
Değerlendirme Yönergesi”, 01.07.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 05.12.2006 tarih ve 9414 sayı-
lı Makam onayıyla yürürlüğe girmiştir (Resmi gazete, 12 Mayıs 2006: 26166 sayı,  Resmi Gazete, 05 
Aralık 2006: 9414 sayı). 01.01.2007 tarihinden itibaren kurum ve kuruluşlarda mezkûr yönetmeliğin 
8. ve 11. maddeleri uyarınca dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde yönetmeliğin 4. 
maddesinin (v) bendinde yer alan “kurumsal performans katsayısı” kullanılacağından, 01.12.2006 ta-
rihinden itibaren ek ödeme dağıtımına esas katsayının tespit işlemleri yürürlüğe giren yönerge ve ek-
lerine göre yapılmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOD

Çalışmamız, hastanemiz Yerel Etik Kurulu onayı sonrası Ekim 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Araştırma Evrenini, başta Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde çalışan uzman doktorlar olmak üzere; İstanbul’daki diğer kamu hastanelerinin baş-
hekimleri, çocuk cerrahisi uzman doktorları ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985 yılı mezunlarının oluş-
turduğu elektronik haberleşme portaline üye uzman doktorlar oluşturmaktadır. Araştırma Örneklemi-
ne anketi eksiksiz cevaplayan 85 uzman doktor dahil edildi.

Verilerin Toplanmasında Kullanılan Anket Formu araştırıcılar tarafından oluşturuldu. Anket formunda 
araştırıcının çalışma hakkında bilgilendirme yaptığı ve araştırıcının iletişim bilgilerinin bulunduğu ilk 
sayfasından sonra dört bölüm bulunmaktadır:

İlk bölümde uzman doktorların çalıştıkları hastane tipi (Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet 
Hastanesi, Üniversite Hastanesi, Özel Hastane), çalıştıkları şehir, yaş, cins, medeni durum ve 
uzmanlık dalına ilişkin demografik özellikleri sorgulanmaktadır.

İkinci bölüm; ilk bölümde yer alan 7. sorunun açılımı şeklinde olup; bir uzman doktor tarafın-
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dan maksimum üretilebilecek günlük tıbbi hizmetin ve eğitim faaliyetlerinin tanımı yapılarak 
Cerrahi, Dahili ve Laboratuar branşlar için üç farklı şekilde ve ankete katılan uzmanlar tarafın-
dan ayrıca geliştirilebilecek özellikte hazırlandı.

Üçüncü bölüm; sağlıkta dönüşüm programının sahada aktif uygulandığı son üç yıllık dönem 
esas alınarak bir uzman doktorun hastanede yapmış olduğu sağlık hizmetleri; bilimsel aktivi-
teleri; hastaneye aidiyet hissi ve hastanesinde yapılan faaliyetlerin farkındalığına yönelik bilgi 
alma amaçlı araştırmacı tarafından hazırlanmış 26 adet sorudan oluşmaktadır.

Dördüncü bölüm; aşağıdaki konuları sorgulayan tarzda toplam 68 ifadede; 10 soru ücret, tak-
dir edilme, ilerleme, iş sonuçları gibi işten elde edilen kazanımları; 6 soru elde edilen kazanım-
ların belirlendiği karar süreci ve uygulamaları; 5 soru olguların işten ayrılma niyeti olup olma-
ması, 25 soru: kuruma yabancılaşma, 8 soru iş tatmini, 4 soru iş performansı, 5 soru iş stresi, 5 
soru kurum bağlılığı ile ilgiliydi.

Anket ve cevapları SSPS programına aktarılarak bulgular ki-kera ve t-student testleri ile istatistiksel 
olarak analiz edildi, tartışma bölümünde sonuçlar değerlendirildi. Çalışmamızdan elde edilen verilerin 
Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.90 olarak belirlendi.

3. BULGULAR

Tablo 1’de olguların demografik özelliklerine ilişkin verilerden de görüleceği üzere ankete katılan  uz-
man hekimlerin %77.6’sının İstanbul içinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalıştığı, %54.1’inin 
erkek olduğu, %84.7’sinin evli olduğu ve yaş ortalamalarının 38.17±8.23 yaş olduğu saptandı.

Hastanemizin kadın ve çocuk hastalıkları üzerine eğitim ve araştırma hastanesi olması nedeniyle ka-
dın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve yenidoğan uzmanlarından ankete katılımla-
rı yeterli düzeyde oldu. Diğer uzmanlık alanlarından Cerrahi Branşların (Genel Cerrahi, Üroloji, Ku-
lak Burun Boğaz, Kalp Damar Cerrahisi, Adli Tıp, Çocuk Cerrahisi), Dahili Branşların (Dahiliye, Nö-
roloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Anestezi), Laboratuar Branşların (Patoloji, Biyokim-
ya, Mikrobiyoloji) uzmanları da ankete cevap verdiler. Ankete katılan uzman doktorlar, dahili branşlar 
(laboratuar branşlar buraya dahil edilmiştir) ve cerrahi branşlar olarak iki ana gruba ayrılarak istatis-
tiksel değerlendirmeler dahili ve cerrahi branşların birbiri ile karşılaştırılması şeklinde yapıldı. Çalış-
mamıza katılan uzmanların % 58.8’inin cerrahi branşlardan, %40.2’sinin ise dahili branşlardan olduğu 
belirlendi. Tablo II’de çalışmamıza katılan ve anketimizi tam olarak cevaplayan doktorların uzmanlık 
alanları dağılımları görülmektedir. Olguların %81.8’inin nöbet tuttuğu ve ortalama nöbet sayılarının 
2.17±0.9 olduğu, %50.6’sının klinik içi eğitimlere %75-100 oranında katılım sağladıkları belirlendi.

Hekimlerin çalıştığı kliniklere yönelik görüşleri incelendiğinde; %49.4’ünün çalıştıkları kliniklerde 
hekim sayısını yeterli olarak değerlendirdiği, %29.4’ünün günlük performans puanlarının 1000-2000 
arasında olduğu, % 34.1’inin 2000-3000 puan arasında olduğu; arzu ettikleri ilave günlük performans 
puanının %28 olguda 1000 puan ve üzeri, %24.7 olguda ise 4000 puan ve üzerinde olduğu saptandı. 
Kliniğindeki uzman sayısını yeterli bulan grup aynı zamanda performans puanından nispeten mem-
nun olan gruptu.

Bir yıl içinde doktor başına düşen ortalama yatan hasta sayısındaki artışın cerrahi branşlarda daha yük-
sek olması, klinik içi iletişim kaynaklı sorunlarının dahili branşlarda azalma olması cerrahi branşlar-
da aynı kalması, bireysel olarak yapılan ameliyat veya girişimsel işlem sayısında dahili branşlarda 
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aynı kalması cerrahi branşlarda artış olması şeklinde farklılık olması istatistiksel olarak anlamlı bulun-
du (p<0.05). Cerrahi ve dahili branş uzmanlarının; sağlıkta dönüşüm programının başarılı olacağına 
dair inançlarının ve tam gün çalışmaya destek konusundaki düşüncelerinin azaldığı, ancak bu azalışın 
gruplar arası istatistiksel farklılık yaratacak kadar anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05). Aldığı ücretin 
adil olmadığı, Adil terfi fırsatına sahip olmadığı, Adil bir mesleki gelişim fırsatının olmadığı yönünde-
ki düşünceye katılımın cerrahi branşlarda dahili branşlara göre daha fazla olduğu ve bu farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05).

İşten elde ettiği kazanımlar, çalışma programının adil olması, performans ölçümlerinin adil olması, ek 
ödeme miktarının adil olması konusundaki düşüncelerine ait veriler değerlendirildiğinde, cerrahi ve 
dahili branşlar arasında elde edilen kazanımların adil olmadığı yönünde olup, her iki grup arasında is-
tatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Dahili ve cerrahi branşların; maaş belirlenme, terfi belirleme, 
mesleki gelişim fırsatı verilme, çalışma programının hazırlanması, performans değerlendirilmesi ve 
ek ödemelerin belirlenmesi süreçlerinin adil olmadığı yönünde aynı şekilde düşündükleri tespit edildi.

“İşten ayrılmayı düşünüyorum” sorusuna dahili branşların kararsızım, cerrahi branşların ise katılmıyo-
rum şeklinde cevaplandırması anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.05). Bu bölümdeki “sık sık işten ay-
rılma, gelecek bir yıl içinde kurumdan ayrılma, gelecek birkaç yıl içinde kurumdan ayrılma istekleriyle 
ilgili ifadeler” konusunda her iki branş uzmanlarının kararsız oldukları, “gelecek yıl muhtemelen yeni 
bir iş arama düşüncesine” ise katılmadıkları tespit edildi. “Bu sektörde çalışan bir kişi için çalışılabi-
lecek daha iyi başka kurumlar var” ifadelerine dahili branşların kararsızım, cerrahi branşların ise katı-
lıyorum şeklinde cevapladığı; “Birlikte çalıştığım birçok insana karşı yakınlık hissetmiyorum, İşimde 
sorunlarla karşılaştığımda üstlerimden psikolojik destek alamıyorum, İşimde sorunlarla karşılaştığım-
da meslektaşlarımdan psikolojik destek alamıyorum, İşimde sorunlarla karşılaştığımda üstlerimden 
uygulamalı yardım alamıyorum” ifadelerine dahili branşların katılmıyorum, cerrahi branşların ise ka-
rarsızım şeklinde cevap verdiği ve bu cevapların istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 
“İş arkadaşlarımla olan ilişkilerimden çok memnunum ve Yöneticilerimle ilişkilerimden memnunum” 
ifadelerine dahili branşlar katılıyorum, cerrahi branşlar kararsızım şeklinde cevap vermiş olup; her iki 
grubun cevapları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

İşin sağladığı maddi imkanlardan memnun olmadıkları konusunda tüm uzmanlar genel olarak hemfi-
kirdiler. İşlerinin sağladığı manevi imkanlardan, hastalarla olan ilişkilerinden, işinin gerektirdiği ça-
baları sarf etmekten ve kurumunda çalışmaktan memnuniyetlerine ait ifadelere genel olarak karasızım 
şeklinde cevap verildi.

“Hedefleri gerçekleştiririm ya da aşarım ve Problem çıktığında hızla çözerim” ifadelerinde dahili 
branşların kararsızım, cerrahi branşların ise katılıyorum şeklinde cevapladıkları ve bu fikir ayrılığının 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). “İş stresi ile ilgili çalışırken yüksek düzeyde ge-
rilim yaşamaları, iş yüzünden sinirlilik ve benzeri rahatsızlıkların olması, başka bir işte çalışsaydı sağ-
lığının daha iyi olacağını düşünmesi, işle ilgili sorunlar yüzünden uykusuzluk çekmesi, iş haricinde 
de işle ilgili sorunları kafalarından atamamalarına” yönelik ifadelere her iki branş uzmanları genellik-
le kararsızım şeklinde cevap vermiş olup ve gruplar arasında bir fark saptanmadı. “İş hayatımın geri 
kalan kısmını bu kurumda geçirmek istiyorum” ifadesine dahili branşlar katılıyorum, cerrahi branş-
lar ise karasızım şeklinde cevap verdi, her iki cevap arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-
du (p<0.05). “Kurumun problemini kendi problemi gibi görme, güçlü bağlılık hissi, kurumun bir fer-
di gibi hissetme, kurumun kendileri için özel bir anlam ifade etmesi”ne yönelik cevaplar her iki grupta 
genel olarak kararsızım şeklinde olup, bu konularda her iki branş arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
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4. TARTIŞMA

Hastanelerde sağlık ve bakım hizmeti sunmada verimliliğin iyileştirilmesindeki temel faktörlerden bi-
rinin çalışanların performansı olduğu düşünülmektedir, bunun temelinde kurumda yer alan bireylerin 
amaçları ile kurumun amaçları örtüştüğünde performans artışı meydana geleceği düşüncesi olmasıdır. 
Bireyin performansına etki eden kendi kişisel durum ve özelliklerinden kaynaklanan başlıca unsurlar 
yaş, cinsiyet, medeni, eğitim düzeyi durum gibi sosyodemografik özellikler, bireyin kültürel yapısı, 
uzmanlık alanı ve ücret düzeyi olarak belirtilebilir. Bir kurumda yer alan bireylerin genç ya da ilerle-
miş yaşlarda olmaları bireysel ve dolayısıyla kurumsal performansı etkileyebilecek bir unsurdur (Ak-
demir, 1994: 16).

Cinsiyet çalışma yaşamı içinde çok önemli bir olgu olarak görülmektedir. Erkek egemen kültüre sahip 
toplumlardaki erkeğin üstün olduğunu ortaya koyan yaşam biçimi iş hayatına da yansımaktadır. Yine 
kadınlara aşırı görev yükleyen kültürlerde çocuk sahibi kadınların erkeklere göre daha fazla çocuğuyla 
ilgilenme çabası iş hayatında adaptasyon açısından olumsuzluklara neden olabilmektedir (Öğüt, 2006: 
58). Diğer taraftan kadınlar yapısal olarak duygusal etkilenmeye daha açık oldukları için strese daha 
çabuk girebilmekte ve olayların etkisinden kurtulmaları uzun süre alabilmektedir. Ayrıca kadınlara yö-
nelik olarak iş yaşamında açık ya da üstü kapalı cinsel istismara da rastlanıldığı bir gerçektir. Bu sayı-
lanların tamamı doğal olarak bireyin psikolojik olarak yıpranmasını sağlayan ve performansını düşü-
ren olaylardır (Tutar, 2004: 78).

Medeni durum ise, mutlu evliliklerde iş performansına olumlu yansırken; sorunlu evlilikler, geçim-
sizlik ve uzun süren boşanma süreçleri gibi durumlarda bireyin performansını olumsuz etkilemektedir 
(Tutar, 2004: 78). Eğitim düzeyi arttıkça bireylerin çalıştıkları örgütte yükselme olanakları artmakta-
dır ancak paralel olarak yıpranma düzeyleri de daha üst boyutta olmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek bi-
reyler, yönetimde üst basamaklara çıkma olanağına sahip oldukları için görev sorumlulukları ve almış 
oldukları riskler arttıkça için stres düzeyleri de artacaktır. Ancak bu bireylerin problem çözme kabili-
yetlerinin daha fazla geliştiği de göz ardı edilmemelidir (Işıkhan, 2004: 81).

Bireylerin ilk çalışma yıllarında uzmanlık alanına yönelik özellikle uygulama kapsamında tecrübesiz 
olmaları; bunun yanı sıra kurumda yaşanan yeni uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımının gün-
deme gelmesiyle adapte olamayan bireyin uzmanlığının daha da yetersiz kalmasına yol açacaktır. Ça-
lışanların yeniliklere uyum eğitiminin sağlanmaması performans düşüklüklerine sebep olabilecektir 
(Akıncı, 2001: 81; Akdemir, 2004: 17).

Çalışmamızda ankete katılanların demografik özelliklerinin sorgulandığı ilk bölümde; uzman hekim-
lerin %77.6’sının İstanbul içinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalıştığı, %54.1’inin erkek ol-
duğu, %84.7’sinin evli ve yaş ortalamalarının 38.17±8.23 yaş olduğu saptanmıştır. Tıp fakülteleri ve 
sağlık kurumları bilgi, eğitim ve entelektüellik açısından yüksek düzeylerindeki bireyleri içeren mes-
lek gruplarını barındırdığı için diğer bazı mesleklerde kadınlar adına görülen dezavantajlar uzman he-
kim grubunda daha az olmaktadır, dolayısıyla sağlık alanında günlük iş üretimi açısından kadın ve er-
kek arasında belirgin bir fark oluşmamaktadır. Sadece hamilelik ve doğum dönemlerinde işgücü kaybı 
olsa da performans üretimi açısından zaten bu dönemlerde ölçüm yapılmamakta ve ek ödeme alama-
maktadır. Ankete katılan uzmanların yaş ortalaması 38.17 yaş ±8.23 yaş olduğu için doğal olarak evli-
lik oranının da yüksek olması beklenen bir durumdu.
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Çalışmamız kapsamındaki hekimlerin, % 58.8’inin cerrahi branşlardan, %40.2’sinin ise dahili branş-
lardan olmaları her iki gruptaki uzman dağılımının yaklaşık olarak benzer olmalarını sağlamış ve ista-
tistiksel olarak verilerin cerrahi ve dahili branşlar arasında karşılaştırılması ve sonuç çıkarılması açı-
sından faydalı olmuştur. Çalışmamız toplumun eğitim düzeyi en yüksek grubu olan uzman doktorlar 
arasında yapılmış olduğundan, yukarıda bahsedilen demografik özelliklerden olumsuz özellikler, daha 
az olmak üzere geçerli olmakla beraber iş stresi en yüksek meslek grubu olması nedeniyle çalışma şart-
ları, sosyal güvence ve motivasyona yönelik düzenlemelerde iyi dengeleme yapılmadığında ise kuru-
ma bağlılık ve çatışmalar konusunda en sık sorunların görüleceği unutulmamalıdır.

Uzmanlık alanlarına özgü tıbbi hizmetlerin günlük iş tanımı yapılarak o uzmanlık alanındaki bir uz-
man doktor tarafından yapılabilecek maksimum işlemler ve performans puanının tespit edildiği “Gün-
lük İş Tanımı Formu”ndan elde edilen veriler incelendiğinde ve ayrıca bu bölüm için anketi cevapla-
yan birçok katılımcı ile yüz yüze yapılan görüşmelerin sonucunda; poliklinikte bir uzman doktorun 
Avrupa standartlarında ideal olarak günde ortalama 20 hastayı muayene etmesi gerekirken ülkemiz 
koşullarında minimum 50-60 hastanın muayene edildiği, hatta bazı branşlarda bu sayının 90-100’leri 
bulduğu yönündedir. Burada hastaneye gelen hasta talebinin çok olması yanı sıra bazı hekimlerin per-
formans puanını artırmak amacıyla ne kadar çok hasta bakarsa o kadar çok puan kazanacağı ve daha 
fazla ek ödeme alacağı düşüncesiyle randevu sistemini benimsedikleri ve gelen her hasayı muayene 
etme şeklinde bir tutuma girdikleri saptanmıştır. Oysa muayene için kendisine yeterli zaman ayrılma-
yan hasta, konulan tanı doğru olsun veya olmasın mutlaka başka kurumlara ya da hekimlere aynı has-
talık nedeniyle başvurmaktadırlar.

Görüldüğü gibi sağlık kurumlarında performans yönetimi adına verimlilikte artışın sağlanması için 
çıktı miktarının artırılması yönelik yapılan çalışmalar kalitenin düşürülme tehlikesini de beraberinde 
getirmektedir. Kamu hastanelerinde günlük performans puanını artırmak adına bir hekimin bir günde 
aynı mesai süresinde muayene ettiği hasta sayısının artırılması, muayeneye ayrılan süreyi azaltacağı 
için eksik ve yanlış tanılara ve bunun sonucunda da uygunsuz tedavilere ve malpraktislere neden ola-
bilecektir. Sağlık hizmeti sunumunda sağlık kurumunun diğer firmalarda olduğu gibi düşünülerek salt 
verimliliği artırmak adına muayene sayısını artırırken kaliteden ödün verilmesi; fonksiyon kaybı, or-
gan kaybı veya insan kaybıyla sonuçlanabilecek, içinde hayati önem arz eden tehlikeler barındıran, so-
nuçlara neden olabilir. Bu nedenle sağlık sektöründe verimlilik göstergelerinin kalite göstergeleri ile 
dengelenerek kullanılması gerekmektedir. Ancak kalite göstergeleri ile bir hizmetin ne kadar iyi yerine 
getirildiği ölçülebilmesine karşın, bu hizmetlerin ne gibi sonuçlar meydana getirdiğinin ölçülememesi 
ve ayrıca burada hizmeti alan grubun kalite beklenti ve algılamasındaki farklılıklardan dolayı memnu-
niyetlerinin ve isteklerinin sonu olmadığından performans değerlendirilmesi subjektif kalabilir; dola-
yısıyla sağlık sektöründe kalite göstergelerinin de tek başına kullanılmaması gerektiğini, beraberinde 
sonuç göstergeleri ile dengelenmesi gerekliliğini göstermektedir (Barutçugil, 2004: 47; Yenice, 2007: 
61; Devlet Bütçe Uzmanı, 2002: 6).

Uzman doktorların nöbet durumu, klinik içi eğitimlere katılım durumları, klinikteki doktor sayısının 
yeterliliği, maksimum üretebilecekleri günlük performans puanları ve olmasını arzu ettikleri perfor-
mans puan durumuna ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; ortalama nöbet sayılarının ayda 2.17±0.9 
gün olduğu, çoğunluk katılımcının eğitim ve araştırma hastanesinde çalışıyor olmasına rağmen ancak 
%50.6’sının klinik içi eğitimlere %75-100 oranında katılım sağladıkları; %49.4’ünün kliniklerindeki 
hekim sayısını yeterli olarak değerlendirdiği, %29.4’ünün günlük performans puanlarının 1000-2000 
arasında olduğu, %34.1’inin 2000-3000 puan arasında olduğu; arzu ettikleri ilave günlük performans 
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puanının %28 olguda 1000 puan daha fazla, %24.7 olguda ise 4000 puan ve üzerinde olduğu saptan-
mıştır. Kabaca tüm hekimler puanlarının, dolayısıyla alacakları ek ödeme miktarının, yaklaşık olarak 
iki misli olmasını arzu etmekle birlikte kliniklerinde yeterli sayıda hekim olduğunu düşünenlerin per-
formans puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca eğitim yapılan saatlere performans pu-
anı verilmemesinin eğitimlere katılımı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Eğitim ve araştırma 
hastanelerinde her klinikte haftada iki saat, hastane genelinde haftada bir saat eğitim yapıldığını farze-
dersek kişi başına düşen eğitim haftada ortalama 3 saat, ayda 12 saat olmaktadır. 12 saatlik sürede has-
ta muayenesi veya müdahalesi yaparak puan kazanmak yani ek ödeme kazanmak varken çoğu uzma-
nın eğitimi tercih etmediği çok aşikar görülmektedir. Nitekim anketimize katılan uzmanların çoğunlu-
ğu eğitim ve araştırma hastanelerinde çalıştıkları için özellikle bu gruptaki uzmanların günlük perfor-
mans puanı beklentilerinin mevcut duruma göre yaklaşık bir misli daha fazla olduğu görülmektedir.

Hastanelerde poliklinik hizmetlerinde genellikle cerrahi branşların günlük hasta muayene sayısı, dola-
yısıyla performans puanları daha az olmaktadır. Performans puanı çok kazanmak adına günlük muaye-
ne edilen hasta sayısının artırılması dahili branşlarda daha mümkün iken cerrahi branşlarda poliklinik 
hasta sayısını artırmak daha az mümkündür. Yine aynı şekilde Cerrahi branşlarda ameliyatla puan elde 
etme, dahili branşların girişimsel işlemlerine göre günlük performansda genellikle daha fazla puan ge-
tirmektedir. Dahili branşların yatan hastalara yapılan günlük vizitten puan kazanması, ameliyat ol-
muş hastanın bakımını yapan cerrahın aynı viziti gün içinde birden fazla yapmasına rağmen hiç puan 
alamaması branşlar arasında günlük puan birikiminde dengesiz dağılımlara neden olmaktadır. Ayrıca 
ikinci düzey devlet hastanelerinde bireysel olarak işlemler yapılmakta olup uzman doktora müraca-
at eden hasta o kişi tarafından muayene edilip aynı kişi tarafından ameliyat veya girişimsel işlemleri 
ve tedavisi yapılmaktadır. Oysa Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmetler klinik şefinin 
sorumluluğunda iş bölümü ile yapılmaktadır ve genellikle aylık veya haftalık rotasyonlarla uzmanlar 
değişik birimlerde hizmet vermektedirler. Eğitim ve araştırma hastanelerinde temel amaç uzman ye-
tiştirmek olup ikincil olarak sağlık hizmeti sunulmasıdır; yani üniversite hastanelerindeki öğretim gö-
revlilerinin eşdeğeri bir şekilde eğitim hizmeti sunumu yanı sıra bir yandan da sağlık hizmeti sunumu 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde hizmetin devamlılığı açı-
sından gerekli ancak performans puanı olmayan veya çok az olan bazı uzmanlık alanları veya bu uz-
manlık alanlarında yapılan işlemler vardır ki bu uzmanlık alanları toplum sağlığı açısından olmazsa 
olmaz işlemlerdir, bu birimlerde çalışan uzmanların günlük elde edebilecekleri puan otomatik olarak 
az olmakta ve bundan dolayı aynı branştaki uzmanlar arasında dahi dengesiz gelir dağılımı oluşabil-
mektedir. Mevcut düzenlenmiş haliyle performans puanlaması yapılmasının eğitim ve araştırma has-
tanelerinde uygulanması, ikinci düzey devlet hastanelerine göre aynı derecede sağlık hizmeti sunulsa 
dahi aynı branştaki uzman doktorlar arasında eğitim hastanelerindeki uzmanların aleyhine olmak üze-
re farklı ücretlere neden olmaktadır.

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı; uzman doktorların birinci, ikinci, üçüncü düzey hastanelerde 
veya hastanenin eğitim kliniğinde çalışıp çalışmamasına göre performans puanlamasının farklı oldu-
ğu; eğitim ve araştırma faaliyetlerinin performans puanlamasının yapılmaması nedeniyle bu faaliyet-
lerden giderek uzaklaşıldığı, tüm bu uygulamaların bireysel motivasyonu negatif olarak etkilemekte 
olduğu ve iş stresi nedeniyle depresyonlara ve kurumsal çatışmalara kadar giden iş tatminsizliği, işe ve 
kuruma bağlılıkta azalma, kurumsal çatışma ve nihai sonuç olarak verimlilik ve kalitede düşmeye ne-
den olduğu görülmektedir.
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Eğitim ve araştırma hastanelerinde sadece sağlık hizmeti verilmemekte olup aynı zamanda uzmanlık 
eğitimi ve buna yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri de yapılmaktadır. Bu durumda eğitim 
ve araştırma hastanelerinin müşterileri sadece hastalar değil aynı zamanda uzmanlık eğitimi alan öğ-
rencilerdir. Nasıl ki sağlık hizmetinin sunumunun kaliteli ve verimli olması bekleniyorsa, yetiştirilecek 
uzmanlarında bilgi ve görgü açısından üst düzey donanımlı olarak kurumdan mezun olmaları beklen-
mektedir. Burada performans puanlamasında hizmette kalite ve verimlilik hesaplanırken sadece sağ-
lık hizmeti üzerinden değil, aynı zamanda uzmanlık eğitiminin kalite ve verimliliği üzerinden de per-
formans ölçümü yapılması gerekmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan performans puanlamasında, 
eğitim kliniklerinde eğiticilere yapılan iyileştirici puanlar çok az miktardadır ve ayrıca bu puanlandır-
ma, kişinin verdiği eğitim faaliyetlerindeki performansının ölçümünden ziyade şef ve şef muavini kad-
rosunda olup olmaması ile alakalıdır. Ayrıca eğitim kliniklerinde uzman doktor veya başasistan olarak 
çalışan uzman doktorlar da sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçaları olmasına rağ-
men, eğitici destekleme puanından faydalanamamaktadır. Burada eğitici kadroda olan kişilerin eğitim 
adına yapmış oldukları tüm eylemlerin miktarı ve kalitesi yanı sıra, bunu sunarken harcamış oldukları 
sürelerin dikkate alınarak performans değerlendirilmesi yapılması; bu konudaki adaletsiz puan dağıtı-
mını ve buna göre ek ödeme yapılmasının olumsuzluklarını ortadan kaldıracağı gibi kurumun eğitsel 
alandaki başarısını artıracaktır. Nasıl ki hasta memnuniyeti üzerine yapılan anket çalışmalarının per-
formans puanlamasına yansıtılması söz konusu iken, aynı şekilde sağlıkta uzmanlık eğitimi veren eği-
tim hastanelerindeki eğitici ve eğitilen konumundaki tüm elemanlar için ürettikleri bilimsel çalışma-
lar, hizmet içi eğitimlere aktif veya pasif olarak katılımları, yayınlanan makaleleri, makalelerine almış 
oldukları atıf sayıları gibi performans değerlendirme kriterlerinin dikkate alınması yanı sıra; uzmanlık 
eğitimi alan öğrencilerden, aldıkları eğitimin kalitesi ve düzeyinin, eğiticilerinin eğitim çabalarının ve 
bilimsellik düzeylerinin yeterliliğinin geri bildirim ve memnuniyet anketleriyle değerlendirilmesi eği-
timsel faaliyetlerin performans ölçümünün bir parçası olmalıdır. Bu arada sağlık hizmetinin sunum sü-
resi ile eğitsel faaliyetlerinin gerçekleştirilme süresinin eşleştirilerek yapılacak performans puanlama-
sının eşdeğer derecede olması sağlanmalıdır. Eğitimlere katılım puanlandırılmadığı sürece, eğitimlere 
katılım oranları anketimizde de görüldüğü üzere yeterli düzeyde olmayacaktır.

Ayrıca bir hastanede çalışanların bilimsel aktivite ve performans puanlarının, kişisel performansları-
nın değerlendirilmesi yanı sıra klinik olarak ve hastane olarak ayrıca değerlendirilmesinin yapılması 
o kurumun uzmanlık eğitimi ve bilimsellik açısından düzeyinin de bir göstergesi olacaktır. Eğitim ve 
araştırma hastanelerinin bilimsel ve eğitimsel faaliyetlerinin puanlandırılması ve bunun hastane per-
formans puanına yansıtılması; bu kurumların bilimsellik ve eğitim düzeyinde artış sağlayacağı gibi ku-
rumlar arasında eğitim faaliyetleri açısından da rekabet ortamı yaratılarak uzmanlık eğitimi açısından 
o kurumun tercih ediliyor olmasını sağlayacaktır.

Üniversitelerde yapılan akademik araştırma faaliyetlerini ele alırsak; araştırma faaliyetleri sonucun-
da elde edilen çıktı uluslararası kabul görmüş dergilerde yapılan yayın sayısı iken, üniversite akade-
mik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı kalite göstergesi ol-
maktadır (Yenice, 2007: 61; Ak, 2004: 529). Çünkü yayın sayısı çıktıyı gösterirken yayınlara yapı-
lan atıflar aslında yayınların kalitesi hakkında bilgi verir. Çıktı düzeyini etkilemek bireyin veya kuru-
mun elinde iken sonuç göstergeleri dışsal faktörlerden, örneğin toplumun araştırma faaliyetlerine ne 
kadar önem verdiği, etkilendiğinden kurum tarafından doğrudan doğruya belirlenemeyebilir. Yukarı-
da verilen örnek varsayımsal bir örnek olmasına karşın, gerçekte bilimsel ve araştırma faaliyetlerin-
de performans ölçümünün etkilerini de yansıtmaktadır. Ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmişliği-
ni ölçmek için kullanılan çeşitli göstergelerden biri de, Science Citation Index (SCI) gibi uluslararası 
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atıf endekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Uluslararası düzeyde itibar gören hakemli bilimsel 
dergileri kapsayan bu endekste yayımlanan Türkiye adresli yayınlar bakımından ülkemiz 1985 yılında 
493 yayınla 44. sırada yer almakta iken, dünyadaki sıralamamız açısından günümüze kadar süren bü-
yük bir atılım dönemi gerçekleştirilerek 2004 yılında 13.774 yayınla 20. sırada yer alınmaktadır (Ye-
nice, 2007: 61). Türkiye’nin bilimsel yayın sayısının hızla artmış olmasını temel nedeninin akademik 
yayın kriterleri temelinde atama ve yükseltmeler için normlar oluşturulmasından kaynaklandığı belir-
tilmektedir. Bu düzenlemeler sonucunda akademik yükselmelerde ve performans değerlendirmelerin-
de temel kıstas olarak yurtdışında yapılan yayınlara ağırlık verme yolu birçok üniversitede benimsen-
miştir.

 
Performansın ölçülmeye başlanmasının performansı arttırma yönündeki etkisi bu örnekte açık-

ça görülmektedir. Gerek üniversite hastanelerinde gerekse eşdeğeri sağlık hizmeti ve uzmanlık eğiti-
mi sunan eğitim ve araştırma hastanelerinde; sadece sunulan sağlık hizmetinin performans puanlama-
sı olmaması gerektiği, tüm eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerin performans puanlamasının yapı-
larak dengeli bir puanlama yapılması gereklidir.

Hastanelerinde sağlık hizmeti konusunda yapmış oldukları performansa yönelik ifadelere vermiş ol-
dukları cevapların dahili ve cerrahi branşlar uzmanları arasında karşılaştırılmasında; yıl içinde uzman 
doktor başına düşen ortalama yatan hasta sayısındaki artışın, cerrahi branşlarda daha yüksek olması 
(cerrahi branşlarda ameliyat edilecek hastalar yatırılır ve cerrahlar ameliyattan daha çok puan alırlar) 
cerrahların daha fazla performans puanı almak için çabaladıklarını göstermektedir. Yine bireysel ola-
rak yapılan ameliyat veya girişimsel işlem sayısında dahili branşların aynı kalması, cerrahi branşlarda 
artış olması bu bulguyu desteklemektedir.

Çalışanların ücret, takdir edilme, ilerleme, iş sonuçları gibi işten elde edilen kazanımları, elde edilen 
kazanımların belirlendiği karar alma süreci ve uygulamalar, işten ayrılma niyeti olup olmaması, ku-
ruma yabancılaşma, iş tatmini, iş performansı, işten elde ettiği kazanımlar, ücret, terfi fırsatı, mesleki 
gelişim fırsatı, çalışma programının adil olması, performans ölçümlerinin adil olması, ek ödeme mik-
tarının adil olması konusundaki düşüncelerine ait değerlendirilmelerde; aldığı ücretin adil olmadığı, 
adil terfi fırsatına sahip olmadığı, adil bir mesleki gelişim fırsatının olmadığı yönündeki düşünceleri-
nin cerrahi branşlarda dahili branşlara göre daha fazla olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu saptanmıştır. Diğer sorulara verilen cevaplar cerrahi ve dahili branşlar arasında elde edilen ka-
zanımların adil olmadığı yönünde olup, istatistiksel olarak anlamlılık içermemektedir. Dahili ve cer-
rahi branşların; maaş belirlenme, terfi belirleme, mesleki gelişim fırsatı verilme, çalışma programı-
nın hazırlanması, performans değerlendirilmesi ve ek ödemelerin belirlenmesi süreçlerinin adil olma-
dığı yönünde aynı şekilde düşündükleri tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan uzmanlık alanlarının bazı-
larının sayısı çok az olması sebebiyle branşların her birinin ürettikleri günlük iş ve performans üzeri-
ne elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilememiştir. Ancak yüz yüze yapılan görüşmeler-
de iki dahili branş puanı arasında dahi çok tezatlar olabildiği tespit edilmiştir. Örneğin bir cildiye uz-
manı günde 70-80 hastayı rahatlıkla muayene edebilirken aynı sürede bir psikiyatri uzmanı en fazla 
10-15 hastayı değerlendirebilecektir. Fakat her iki uzmanlık alanında yapılan muayenenin farklı süre-
de olmasına rağmen bir muayene için eşit puan verilmesi, bu iki branş uzmanları arasında elde edilen 
ücret konusunda adaletsiz bir dağılıma neden olmaktadır. Ayrıca psikiatri uzmanının iş riskleri açısın-
dan cildiye uzmanına göre daha dezavantajlı olması da hekim motivasyonuna olumsuz olarak yansı-
maktadır. Aynı sürede çalışmakla ve hatta daha riskli işler yapmasına rağmen branşına göre tanımla-
nan puanın ve bunun karşılığında aldığı ek ödemenin, daha az emekle daha çok puan toplayabilen di-
ğer branş hekimlerine göre düşük olması; bu uzman doktorların motivasyonlarının, kurum kültürü ve 
bağlılıklarının ciddi anlamda azalmasına ve kurumsal çatışmaya neden olmaktadır. Bütünsel açıdan 
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bakıldığında bu durum performans uygulamasının temel amacı olan kurum verimliliğini artırmayla te-
zat teşkil etmektedir.

İşten ayrılmayı düşünüyorum sorusuna dahili branşların kararsızım, cerrahi branşların ise katılmıyo-
rum şeklinde cevaplandırması anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Bu bölümdeki sık sık işten ayrılma, 
gelecek bir yıl içinde kurumdan ayrılma, gelecek birkaç yıl içinde kurumdan ayrılma istekleriyle ilgi-
li ifadeler konusunda her iki branş uzmanlarının kararsız oldukları, gelecek yıl muhtemelen yeni bir 
iş arama düşüncesine ise katılmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle tam gün kanunu konusundaki be-
lirsizlik ve son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yapılan hızlı değişimlere adaptasyo-
nun geç olması nedeniyle gelecek kaygısı içinde oldukları anket sonucunda da ortaya konulmuştur. İş 
stresi ile ilgili çalışırken yüksek düzeyde gerilim yaşamaları, iş yüzünden sinirlilik ve benzeri rahat-
sızlıkların olması, başka bir işte çalışsaydı sağlığının daha iyi olacağını düşünmesi, işle ilgili sorunlar 
yüzünden uykusuzluk çekmesi, iş haricinde de işle ilgili sorunları kafalarından atamamalarına yöne-
lik ifadelere her iki branş uzanları genellikle ‘kararsızım’ şeklinde cevap vermiş olup ve gruplar ara-
sında bir fark saptanmamıştır.

“Onbeş yaşına dönebileydim ve hayata yeni baştan başlayabilseydim muhtemelen başka bir meslekte 
çalışmayı tercih ederdim” ifadelerine her iki branş uzmanlarının ‘kararsızım’ şeklinde cevaplandırma-
ları konuya çarpıcı bir şekilde son noktayı koymaktadır. Bu sonuç performans sisteminin uygulama-
ya başlandığı bu sancılı geçiş döneminde; sistemdeki uygulama sırasında görülen tüm olumsuzluklara 
rağmen, hekimlerin mesleklerini halen ne kadar çok sevdiklerini göstermektedir. Aynı sıkıntıları yaşa-
yan başka meslek grupları belki bu soruya ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde kolaylıkla yanıtlayabile-
cekken; hemen tüm hekimler muhtemelen sağlık hizmetinin manevi değerine ve yaptıkları için kutsal-
lığına inancından olsa gerek bu konuda ‘kararsız’ olduklarını ifade etmişlerdir. Bu da performans yö-
netiminin kendini sürekli iyileştirmesi gereken bir süreç olduğunun farkında olmaları; geri bildirimler 
sonucunda bu adaletsiz puanlama sisteminin gerçekleştirilen işin kalitesini ve gerçekleştirilme süresi-
ni; hasta ve çalışan memnuniyetini gözetecek adil ve dengeli bir ücretlendirme beklentisinde olmala-
rının dikkate alınacağı inançlarını halen yitirmediklerini ve her şeyden önemlisi hekimlerin yaptıkları 
işe inandıklarını ve onların bunu gerçekten hak ettiklerini göstermektedir.

Cerrahi ve dahili branş uzmanlarının sağlıkta dönüşüm programının başarılı olacağına dair inançları-
nın azalması; özellikle son üç yıldır yaygın olarak uygulanmakta olan performans puanlaması uygula-
masında branşlar arasındaki iş yükü ve puanının dengesiz dağılımının getirdiği motivasyon bozulma-
sı ve kurum bağlılıklarının azalmasının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yine aynı şekilde çalış-
manın yapıldığı dönemden önceki üç yıl boyunca, tam gün kanunu çıkacak şeklinde söylentilerin ol-
ması ve bu söylentilerin her altı ayda bir alevlenmesi ancak uygulamanın sadece başhekimlere yapıl-
mış olması, hekimlerin genel olarak kurumlarına ve sağlıkta dönüşüm programına olan inançlarının 
azalmasına neden olmuştur.

Sağlık sektörü bir hizmet sektörüdür. Hizmet kalitesi, ürün kalitesinden farklılık göstermektedir. Hiz-
metlerin soyutluk, değişkenlik, heterojenlik, dayanıksızlık, ayrılmazlık (hizmet üretimi ve tüketimi-
nin aynı anda gerçekleşmesi) gibi temel özellikleri hizmet üretimini, satışını, kalite algısını ve müş-
teri tatminini önemli ölçüde etkilemektedir. Hizmet kalitesinde anahtar unsur müşterinin kalite konu-
sundaki beklentisini aşabilmesidir. Eğer gerçekleşen hizmet müşterilerin beklentisini aşıyorsa büyük 
bir olasılıkla müşteri tatmin olacak ve işletmenin sunduğu hizmetlerden yararlanmaya devam edecek-
tir. Dolayısıyla müşteri sürekliliği hizmet kalitesinin belki de en önemli gösterge olarak kabul edilebi-
lir (Yenice, 2007: 61; Ak, 2004: 529). Kurumsal yapıların karmaşıklığı bir yana, binlerce insan tarafın-
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dan gerçekleştirilen sayılamayacak kadar çok değişik işlemin birbiri ile tanı ve tedavi aşamalarında içi-
çe ilişkiler içinde olduğu, çıktısı doğrudan insanın sağlığı ve mutluluğu olan sağlık sisteminde yapıla-
cak değerlendirmeler çok boyutlu olmak zorundadır. Klasik ölçüm sistemlerinin dayandığı verimlilik, 
kârlılık, maliyet oranları gibi kavramlar, bu alanda son derece yetersiz kalmakta, hatta sağlık sistemi-
nin amaçları ile uyuşmamaktadır. Bunun için daha yeni ve değişik kavramların, ölçüm yöntemlerinin 
ve göstergelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin iyi analiz edilerek, ülkenin ihtiyaç-
ları ve şartlarını göz önünde bulundurulup gerçekçi hedefler tanımlanmalı ve bu göstergeleri geliştiril-
melidir (Özmutaf, 2007: 51; Menderes, 1995: 43-73; Özgen, 1995: 73-77). Bu esnada dikkat edilme-
si gereken en önemli hususlar, performans göstergelerinin uygun, kapsayıcı, sınırlandırılmış bir nite-
lik taşıması; tutarlı, güvenilir ve geçerli olmasıdır. Bireylerin işe yönelik performanslarının karşılığını 
yetersiz aldıklarını düşünmelerinin doğal olarak olanların performanslarına olumsuz yansıyacağı dik-
kate alınarak çalışanın ücretinin tatmin edici düzeyde olmasının sağlanması, ayrıca özel maddi imkan-
ların sağlanması ve ödüllerin verilmesinin insan kaynakları yönetimi açısından motivasyonu ve bunun 
sonucunda performansı artırmada en önemli unsurlardan biri olduğu unutulmamalıdır (Yenice, 2007: 
61; Devlet Bütçe Uzmanı, 2002: 6).

Sağlık sektöründeki kurumların kar amaçlı bir şirket gibi düşünülerek, sağlık hizmeti sunulurken ya-
pılan tıbbi işlemlerin her birine puan verilerek veya verilmeyerek karşılığının maddi boyuta dökülme-
si, yeni nesil hekimler arasında sağlık kurumlarının salt kar güden şirket olarak algılanması, hastalara 
veya çalışanlara müşteri denilmesi, muayene için odaya giren her hastanın puan ve karşılığında para 
olarak algılanmasına neden olmuştur. Tıp etiği ile de örtüşmeyen bu anlayışın özellikle yeni nesil he-
kimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarında sağlık hizmetini sunma tutumlarında çok önem-
li davranış değişikliklerine neden olduğu görülmektedir. Her ne kadar bu çalışmada sağlık sektörün-
de performans uygulamalarının ve performansa göre ücretlendirmenin yarattığı motivasyon bozuklu-
ğu ve çatışma ilişkisi belirli ana temalar çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmışsa da uygulamada 
kurumun dış ve iç çevresinden kaynaklanabilecek sınırsız sayıda ve şekillerde çeşitli farklı daha başka 
değişkenlerin de çıkabileceği unutulmamalıdır.

Ulusal sağlık sistemi kaynaklarının verimli kullanımının teşvik edilmesi hem hastalar hem de bu hiz-
meti verenler (doktor, hemşire, yönetici, hastabakıcı vs.) açısından hayati derecede önemlidir. Hekim 
performansının önemi, kurumda üretim faaliyetlerinin asli unsuru ve başlatıcısı olmasından kaynak-
lanmalıdır. Sağlık kurumlarında hizmet verimliliği hesaplamalarında mevcut uygulanan şekliyle per-
formans puanlamasının yapılan tıbbi işlemlerin miktarına göre değerlendirilmesi yerine; sunulan sağ-
lık hizmetinde işlemlerin kalitesiz ve hatasız olarak gerçekleştirildiği sürenin esas alınması, hasta ve 
çalışan memnuniyetinin iyileştirilmesi ve bu iyileştirmede sürekliliğinin sağlanması gibi yöntemleri-
nin geliştirilmesi, kısaca performans yönetiminde iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması zorunludur 
(Devebakan, 2005: 8-10; Gürlek, 1993: 192-203).

Değer yaratan endüstrilerin gelişmesine paralel olarak sağlık bakım hizmetlerinde kalite ve verimliliği 
artırmaya yönelik düzenlenmeler yapılması, ulusal sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve bu konuda ay-
rılan bütçe ve kaynaklar dikkate alınarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereklidir. (Öz-
gen,1995: 73-77; Özgener, 2007: 341-358; Yavaş, 1995: 193-203). Bunun için de; tanımlanmış deği-
şik performans ölçüm yöntemlerinin sağlık alanında pilot hastanelerde uygulanması; her bir model 
için uygulama süresince verimlilik yanı sıra hizmette kalite ve memnuniyet artışının saptanarak bir-
birleri ile mukayese edilmesiyle en optimum yöntemin belirlenmesi, bu yöntemin uygulanması sıra-
sındaki alınan geri bildirimlerle gerekli iyileştirmeler yapılarak geliştirilmiş son modelin ülke genelin-
de uygulanmasının sağlanması, yukarıda saptanmış olan sorunların giderilmesinde bir çözüm olabilir.
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Tablo 1. Olgulara ilişkin demografik özelliklerin dağılımı

ÖZELLİKLER (n: 85) N %

Hastane türü

EAH 66 77,6
DH 3 3,5
UH 12 14,1
OH 4 4,7

Hastanenin konumu İstanbul İçi 66 77.6
İstanbul Dışı 19 22.4

Yaş

30 yaş altı 1 1.2
30-39 yaş 31 36.5
40-49 yaş 34 40.0
50-59 yaş 19 22.4

Cinsiyet Kadın 39 45,9
Erkek 46 54,1

Medeni durum Evli 72 84,7
Bekar 13 15,3
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Tablo 2. Ankete katılan doktorların uzmanlık alanlarının dağılımı

Uzmanlık Alanları N %
Kadın Doğum 13 15,3
Çocuk 12 14,1
Dahili Branşlar 8 9,4
Diğer Cerrahiler 22 25,9
Laboratuar Branşlar 12 14,1
Adli Tıp 1 1,2
Anestezi 2 2,4
Çocuk Cerrahisi 15 17,6
Toplam 85 100,0
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DEĞİŞİM ÇAĞINDA HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 

VİZYONER LİDERLİK PROFİLLERİ

Hamza Ateş1, Nahide Işıl Çetinkaya2, Muharrem Es3

Özet

Sağlık sektörü, 20. yüzyılın son çeyreğinden beri tüm dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde 
bulunmaktadır. Ülkemizde de, Sağlıkta Dönüşüm Programı, kamu ve özel sektör hastanelerini de viz-
yoner bir bakış açısıyla değişime zorlamaktadır. Bu durum, başta başhekimler ve hastane müdürleri 
olmak üzere, hastane yöneticileri üzerinde değişimi yönetme, personelin moral ve motivasyonunu ar-
tırma, yeni uygulamalar ile uygun yönetim felsefe ve tekniklerinin kendi kurumlarında içselleştirilme-
sini gözetleme ve kurumu geleceğe hazırlama gibi klasik hastane yöneticiliğinin ötesine geçen yeni rol-
ler üstlenme baskısı oluşturmaktadır. Bu nedenle, sağlık yönetimindeki güncel değişim ve gelişimleri 
daha iyi anlamak için, hastane yöneticilerinin ciddi bir zihni dönüşüm gerektiren bu yeni rolü üstlen-
me konusundaki tutum ve becerilerinin ne düzeyde olduğunun da bilinmesi gerekmektedir.

Bu bildiri, ülkemizin sağlık literatüründeki bu açığı doldurma yönünde atılmış bir adım olma amacını 
taşımaktadır. Bildiride, Kocaeli ilindeki seçilmiş kamu hastanelerinin yöneticilerinin “vizyoner lider-
lik” durumlarını ölçmeyi amaçlayan bir anketin sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma evrenini, Kocaeli 
ilinde bulunan bir devlet hastanesi ile bir araştırma hastanesi çalışanları ve yöneticileri oluşturmakta-
dır. Araştırma bulguları, değişik idari, sosyal ve mali nedenlerden dolayı yönettikleri hastanelerin dö-
nüşümüne yeterli katkı yapamasalar da, hastane yöneticilerinin vizyoner liderliğin çeşitli boyutlarını 
algılama ve içselleştirme yönünden büyük ilerleme kaydettiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vizyoner Liderlik, Hastane Yöneticileri, Alan Araştırması, Sağlık Yönetimi

Abstract

Health sector has been in the process of a rapid transformation all over the world. In Turkey, too, 
the “Transfromation in the Health Care Programme”,initiniated by the Ministry of Health, provides 
impetus for hearts and minds of health sector managers towards managing change, increasing motiva-
tion and morale of their human resources, preparing their organizations for future and improting new 
management techniques and philosophies to their organizations, all of which are beyond traditional 
health management functions. Therefore, to what extent this new role has been internalised among 
hospital managers should be examined in order to beter understand current changes and develop-
ments in health care management.  

This paper aims to fill this gap in the Turkish health sector literature. The paper presents findings and 
evaluates the results of a quationnaire designed to measure visionary leadership attitudes of manag-
ers of selected hospitals in Kocaeli Province. The universe of the above-mentioned research had been 
managers and employees of a state hospital and a research hospital. The findings include that, “al-
1.  Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ates.hamza@gmail.com
2.  Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, isil_c@hotmail.com
3.  Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, muharrem_es@hotmail.com
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though they are not able to transform their hospitals in a satisfactory degree for a number of financial, 
administrative and social obstacles they have encountered, hospital managers have managed to well-
understand and to internalise major dimensions of the notion of visionary leadership”.

Key Words: Visionary Leadership, Hospital Managers, Field Study, Health Care Management

1. GİRİŞ

20. yüzyılın sonlarında tüm dünyada yaşanmaya başlayan paradigma değişimleri, 21. yüzyıla 
girildiğinde büyük bir ivme kazanmış, gerekli alanlarda yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. 
Değişimin, algı, anlayış, ortam, düşünce biçimi ve diğer her boyutunu kapsayan en uç boyutu olan par-
adigma değişimini bir toplumda uygulayabilmek için duyulan temel gereksinim bir liderdir (Karakaş, 
2006). Liderliğin tanımı “değişime uyum sağlayacak bir vizyon yaratan, bu vizyonu tüm çalışanların 
benimsemesini sağlayan ve vizyonu gerçekleştirmeye yönelik değişimleri kurumsallaştıran” olarak 
yeniden yapılabilir. Bu anlamda önemli olan, üzerinde çokça vurgu yapılan vizyoner liderliğin 
boyutlarını ve niteliklerini belirlemektir (Akgemci, 2010).

Eğitim ve spor sektörleri gibi sağlık sektörü de bu değişimin dışında kalmayarak yeniden bir 
yapılanmaya gitmiştir. Ekonomik zorlukların artmasıyla çalışanların motivasyonunun ve hastaların 
tatmininin zorlaştığı bir dönemde hastane yönetiminde yapılan değişimin yönetilmesi önemli bir hu-
sustur. 

 Bu çalışmada ilk olarak liderlik kavramı üzerinde durularak bu kavramın tanımı, tarihsel gelişimi, 
örgütler için neden bu derece önemli olduğu anlatılacaktır. Sonrasında ise vizyoner liderlik kavramı 
ele alınacak ve hastanelerde vizyoner liderliğin ne ifade ettiği, hangi eğitim, cinsiyet, yaş ve 
meslek gruplarının hangi liderlik özelliklerini vizyoner liderlik olarak benimsedikleri yapılan anket 
çalışmasıyla detaylandırılacaktır. Son olarak edinilen veriler ile ilişkilendirilerek hastanelerdeki vizyo-
ner liderlik profilleri ile olması gereken karşılaştırılacak, bu doğrultuda ideale yaklaşmak adına bazı 
önerilerde bulunulacaktır.

2. LİDERLİK

Tüm örgütlerde önemli bir yere sahip olan liderlik kavramının etkinliği, özellikle yönetsel yapıda 
paradigma değişimlerinin sürekli ve kaçınılmaz olarak yaşandığı, krizlerin ulusal düzeyde kalmayıp 
uluslararası düzeyde de yansımalarının görüldüğü günümüzde daha da ön plana çıkmıştır. Bir toplum, 
ancak liderlerinin yol göstericiliği ile yaşanan krizleri ve kriz sonrası dönemi en az hasarla atlatabilir. 
Bu nedenle bir yöneticiden çok bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. 

İnsanların toplum olarak yaşamaya başlamalarından bu yana liderlik olgusu var olmuştur. Zaman 
içinde liderliğe dair değişen, algılanışı ve kapsamıdır. Bu bağlamda liderlik üzerine ortaya koyulan 
teorileri 4 dönemde incelemek mümkündür. İlk dönem olarak, 19. yüzyılda askeri ve siyasi liderl-
erin özelliklerin araştırılması ile konuyla ilgili ilk çalışmaların başlaması alınmaktadır. “Özellikler 
yaklaşımı”nın benimsendiği dönemdeki araştırmacılar, lideri diğer insanlardan ayıran özellikleri bul-
maya çalışmış ve sonuçta dürüstlük, cesaret, vizyonerlik gibi sayıca oldukça fazla terimler ortaya 
koymuşlardır. Dönemi özetleyen cümle; “lider olunmaz, doğulur” olmuştur. Bu kuram ile ilgili ilk 
çalışmaları yapan Stogdill, liderlerin 5 ayırıcı özelliğini kapasite, konum, başarı, sorumluluk, katılma 
olarak belirlemiştir (www.pau.edu.tr/pau20/asp_download.aspx?id=189, 2010).



71

1930’larda lider özelliklerinin yanı sıra davranışlarının da incelenmesi gerektiğine karar verilince lider-
lik teorilerinde, liderin davranışlarının ön plana koyulduğu yeni bir dönem başlamıştır. Amaç etkili bir 
liderde hangi davranışların birleştiğini tespit etmekti. Ancak, ortaya atılan fikirler sonucunda her du-
rumda geçerli olabilecek tek ve en iyi liderlik tarzı olmadığına karar verilerek 1960’larda “durumsallık 
yaklaşımı” geliştirilmiştir. Böylece ideal bir liderin yeri geldiğinde karizmatik yeri geldiğinde vizyo-
ner, yeri geldiğinde dönüşümcü olması gerektiği, yani duruma göre değişik bir davranış sergilemesi 
gerektiği ortaya koyulmuştur. Bu düşüncenin bir yansımasını eğitim sektöründe görmek mümkündür. 
1960’larda program yöneticisi olarak faaliyet gösteren okul yöneticisi, 1980’lerde eğitimsel lider, 
1990’larda ise transformasyonel (dönüşümcü) lider kalıbına bürünmüştür. (www.tariharastirmalari.
com, 2010) 

Liderlik anlayışı tarih boyunca farklı şekillere bürünmeyi sürdürmüş, son olarak 1990’larda çıkan 
modernleşme dalgasıyla liderlik yaklaşımları “kültürel liderlik”, “etik liderlik”, “dönüşümcü lider-
lik”, “etkileşimci liderlik”, “vizyoner liderlik” gibi farklı boyutlar kazanmıştır. Sullivan ve Harper’ın 
(1996) “Liderlik, amaç, kültür, strateji, temel kimlikler ve kritik süreçler gibi örgütü var eden ussal ve 
iyi düşünülmüş eylemleri yönetmek, geleceği yaratmak ve ekip kurmaktır.” şeklinde yaptıkları lider-
lik tanımı bu dönemdeki anlayışı özetlemektedir (Eraslan, 2004). Modern yönetim yaklaşımlarından 
olan vizyoner liderlik, kişilik özelliklerinden beslendiği için özellikler yaklaşımına çok uzak bir ka-
vram değildir (www.pau.edu.tr/pau20/asp_download.aspx?id=189, 2010). Aslında ortaya çıkan tüm 
yaklaşımların kendinden öncekilerden beslendiğini, bir şekilde birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Liderliği tanımlarken yöneticilikten çok farklı bir kavram olduğunun altı çizilmelidir. Yöneticilik, 
yönetim sanatının gereklerini öğrenmiş, başka bir deyişle bunun eğitimini almış kişiler için yapılan 
bir görev tanımı iken liderlik, sorunları bir bütün olarak görme becerisine çoğunlukla doğuştan sahip 
olduğu kabul edilen, radikal kararları çekinmeden alabilen kişilerin yürütmekte olduğu faaliyetlerdir. 
Bir başka görüşe göre ise; yönetici sonuca yönelik “ne” sorusunu sorarken, lider “nasıl” sorusuna 
cevap arayarak sonuca ulaşılma yöntemini sorgular (Akiş, 2009: 8).

Yöneticiler çoğunlukla kendilerinden bekleneni yapma eğilimindedirler, tüm örgütü etkileyecek kara-
rlar alarak inisiyatif kullanması beklenenler ise liderlerdir. Liderler mevcut yönetim kalıplarının dışına 
çıkarak inovasyonun gereklerini yerine getirmeli, geleceğe ilişkin doğru analizler yaparak çalışanları 
hedef ve amaç birliği sağlama konusunda motive etmelidir. Bu noktada kurumun vizyonunun oluşması 
ve bunu oluşturacak kişinin nitelikleri önem kazanır.

Kimi bilim adamları, liderlik vasıflarının çoğunlukla doğuştan geldiği ve onları yöneticilerden ayıran 
en önemli unsurun bu olduğu üzerinde durmaktadır. Öte yandan liderlik yönlerinin ortaya çıkışında 
her zaman kişilik özelliklerinin ön planda olmayacağı, kimi zaman bulunulan mevki ya da davranış 
türünün de bir lider gibi davranmayı gerektirdiği savunulmaktadır (Aksu, 2009: 2438). 

İdeal bir lider, kişisel düşünceleri bir kenara bırakarak, konumunun gerektirdiği şekilde çevresinde-
ki tüm çalışanlarla iletişim halinde olmalıdır. İletişim, bir bütün olarak davranabilmenin en hayati 
unsurlarındandır. Kurumda alınan kararların sağlıklı olabilmesi ve geleceğe yönelik bir planlama 
yapılabilmesi için, çalışanların düşüncelerinin bilinmesi, beklentilerin farkında olunması ve mümkün 
olduğunca ortak noktada buluşulması önemlidir.
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Yeşim Akiş’e göre iki kelimeyle durumu açıklamak mümkündür: “Lider vizyonerdir”. Vizyon sahibi 
liderlerinin başlıca özellikleri girişimci ve yeniliğe açık olmalarıdır. Yeni fikirler oluşturmaları veya 
verilen yeni fikirleri desteklemeleri problemlerin de çözümünde yeni yollar yaratır. Zaman zaman 
mevcut durumların dışında düşünerek hareket etmeleri mümkündür (Akiş, 2003: 4).

2.1. Vizyoner Liderlik

Yaşanan paradigma değişimleri karşısında yönetimin de boyutu değişmiş ve yönetimin aktörlerinden 
olan liderler için çeşitli tanımlamalar ortaya çıkmıştır. Kültürel liderlik, etik liderlik, dönüşümcü lid-
erlik, etkileşimci liderlik ve vizyoner liderlik türleri son zamanlarda önem kazanan kavramların daha 
etkin uygulanabilirliğini gerçekleştirmek için ortaya geliştirilmişlerdir.

Etik lider, karar alınırken, hizmetler yürütülürken uyulması gereken tarafsızlık, şeffaflık, dürüstlük, 
adalet gibi ahlaki değerleri benimseyen lider tipidir (Eryılmaz, 2010). Yönetimde yozlaşmanın önüne 
geçebilmek için ciddi bir fırsat yaratan etik yönetim şekline karşı, dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de bu konuda hassasiyet artmıştır. Etik liderlik davranışı sergileyebilmek, içinde bulunulan ortamın 
örgüt kültürü ile ilişkilidir. Söz konusu ortam eğer güçlü bir örgüt kültürüne sahip ise etik kurallarının 
uygulamaya koyulması da o derece etkin olacaktır. Başka bir deyişle etik liderlik anlayışı ile kültürel 
liderlik arasında bir ilişki vardır (Değirmenci, 2007).

Bir hedef belirlemek ve ona ulaşabilmek adına çaba sarf etmek, başarıya ulaşmak için izlenmesi gerek-
en en etkin yoldur. Kurumun gelecekte ulaşmayı amaçladığı ortak hedefler, hizmet verenlerin ve hizmet 
bekleyenlerin ihtiyaçları, kurumun sorumlulukları göz önüne alınarak liderler tarafından oluşturulur. 
Bunun en uygun şekilde yapılabilmesi için, liderin en başta geleceğe odaklanan ve geleceği görmeyi 
amaçlayan bir yapıda olması, bunun yanı sıra üst seviyede bir iletişim yeteneğinin olması, yaratıcılığa 
sahip olması ve yeniliklere açık olması gerekir (Karakaş, 2006).

Yapılan araştırmalarda edinilen bulgulara göre bir liderin başarısı, hatta liderlik vasıflarının ne derece 
var olduğu, ne kadar vizyoner olduğuyla doğru orantılı olarak ölçülmektedir. Başka bir deyişle vizyo-
ner olmak liderliğin olmazsa olmazlarından biri olarak kabul görmektedir (Akiş, 2009: 4).

Vizyoner lider yönetiminde geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde ayrılabilecek zaman olgusu, büyük 
önem taşımaktadır (Aksu, 2009: 2439). Geleceği planlamayı ve örgütü en iyi noktaya taşımayı ama-
çlayan vizyoner liderlik tipi, yaşanan ve/ya yaşanması muhtemel krizlerin atlatılması açısından da en 
verimli sonucu alacağı öngörülen bir modeldir.

Gelişim ve değişim vizyoner liderliğin amaçlarını özetlemek için kullanılan en etkili iki kelime 
olacaktır. Öncelikle değişimi benimsemek ve değişim kültürünü yerleştirerek çevresindekilerin de bi-
rey olarak benimsemelerini sağlamak, öğrenmeye açık olmak, gerekirse mevcut yapıyı değiştirecek 
radikal kararlar almak, sahip olduğu vizyon çerçevesinde koyulan hedeflerde geleceği öngörebilmek 
ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için strateji belirlemek vizyoner bir liderin temel özellikleridir. 
Kısaca vizyoner liderliğin dayandığı iki temel anlayış, stratejik değişim ve proaktif vizyon olarak 
kabul edilebilir (Karakaş, 2006). 

3. HASTANELERDE VİZYONER LİDERLIK İHTİYACI

Liderlik ve yöneticilik ayrımının en zor yapıldığı alanlardan biri sağlık sektörüdür. Özellikle bu sek-
törün önemli bir kısmını oluşturan hastane hizmetlerindeki yönetim, büyük ölçüde insan ilişkilerine 
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dayanması ve sürekli gelişen teknolojinin takip edilmesini gerektirmesi nedeniyle çeşitli sorunlarla 
karşılaşabilmektedir. Karşılaşılan yönetsel sorunların aşılabilmesi de liderlerin davranışlarına bağlıdır 
(Yiğit, 2004).

Yöneticilik görevini üstlenen başhekimlerin hem meslektaşları olan doktorlara bir lider, hem de diğer 
hastane çalışanlarını yönetmekle yükümlü olan bir yönetici olarak faaliyet göstermeleri gerekmekte-
dir. Bu noktada ister istemez profesyonel anlamda yapılan yöneticilik mesleği ile doktorluk mesleği 
arasında kalınır. Yiğit’in (2004) önerisine göre yöneticilik mesleğinin eğitimini almamış olan has-
tane başhekimlerinin liderlik kapasitelerini arttırmak amacıyla, ekip çalışması, yaratıcılık, risk alma, 
iletişim, çalışanları motive etme, sorun çözmeyi de içeren düzenli bir liderlik eğitiminin verilmesi, 
yaşanan birçok sorunu çözüme kavuşturmuş olacaktır.

Tüm dünyadaki sağlık sektöründe 20. Yüzyılın son çeyreğinden bu yana yaşanmakta olan değişim 
ve dönüşüm dalgası, özellikle yönetim alanına farklı yaklaşımlar getirmektedir. Ülkemizde de bu 
dönemin gerisinde kalınmayarak çeşitli uygulamalar başlamıştır. Uygulamaların sağlık sektöründeki 
yansıması, son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı 
olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hastanelerin de bakanlığın diğer birimleri kadar değişime 
yönlendirilmesi söz konusu olmuştur. Değişimin boyutu, klasik hastane yöneticiliği anlayışının bir 
kenara bırakılarak yeni anlayışların getirdiği yeni rollerin benimsenmesini kapsamaktadır. Bir bakıma 
hem devlet hastanelerindeki yönetim anlayışını özel hastanelere yaklaştıran, hem de özel hastanelerin 
mevcut yönetim anlayışını iyileştirmesini amaçlayan bir gelişim süreci yaşanmaktadır.

Bu anlayışlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni kavramaların başında hastane yönetimini doğrudan ilg-
ilendiren vizyoner liderlik kavramı gelmektedir. Vizyoner liderliğin sağlık sektöründe hayata geçirilm-
esi başta başhekimler ve hastane müdürleri olmak üzere, hastane yöneticilerinin değişimi yönetme, per-
sonelin moral ve motivasyonunu artırma, yeni uygulamalar ile uygun yönetim felsefe ve tekniklerinin 
kendi kurumlarında içselleştirilmesini gözetleme ve kurumu geleceğe hazırlama gibi hali hazırda var 
olan görevlerinin yanı sıra değişimin getirdiği yeni rolleri de benimsemelerine bağlıdır.

Hastanelerin verimliliğinin artması ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde fonksiyonlarının 
etkinliğinin sağlanması için liderlerin takındığı tutum önemlidir. Geleceğin tüm olasılıkları planlandığı, 
birtakım ortak hedeflerin konulduğu, çalışanların fikirlerini söyleyebildikleri, iletişimin ikinci plana 
itilmediği bir kurumda verilen sorunların çözümü çok daha kolaylaşacak, hizmetin kalitesi artış göste-
recektir.

4. KOCAELİ İLİNDEKİ KAMU HASTANELERİNDE VİZYONER LİDERLİK 
ARAŞTIRMASI

Yukarıda verilen teorik altyapının günümüzde sağlık sektöründe görgül yansımalarını test etmek 
üzere, temel amacı Kocaeli İli kapsamındaki devlet hastanelerinde çalışanların “hastane yöneti-
cilerinin vizyoner liderlik durumları” konusundaki düşüncelerini ortaya koymak olan bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı Şubat ayı içerisinde Kocaeli ilinde gerçekleştirilen anket çalışmasında 
sorulan sorular, kamusal yetkiler kullanan hastane çalışanlarının vizyoner liderlik algısını belirlemeye 
yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma konusu ile ilgili daha önce yapılmış ulusal ve uluslararası bil-
imsel çalışmalardan da yararlanılarak hazırlanan anket formu yüz yüze anket uygulama tekniği ile Ko-
caeli İli kapsamındaki bir devlet ve bir araştırma hastanesi çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmanın 
amacı doğrultusunda ankete katılanlar demografik ve olgusal sorulardan oluşan anket formunu 
cevaplandırmıştır.
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Araştırmanın kapsamı Kocaeli İlinde bulunan 2 hastaneden Devlet Hastanesi hakkında X Hastane-
si, Araştırma Hastanesi’nden ise Y Hastanesi şeklinde bahsedilecek olan 2 ayrı Devlet Hastanesi ile 
sınırlanmıştır. Kocaeli ilinde bulunan bu hastanelerden X Hastanesinde 120 ve Y Hastanesinde de 120 
anket uygulanmış ve X Hastanesinde 97 kişi, Y Hastanesinde ise 102 kişi anketleri cevaplandırmıştır. 
Anket verileri SPSS programında analiz edilmiştir. Anket bulguları aşağıda analiz edilmektedir.

4.1. Ankete Katılanların Genel Özellikleri

4.1.1. Görevi

Tablo 1. Ankete katılanların görevleri

Görev
X Hastanesi

Görev
Y Hastanesi

Sayı % Sayı %
Başhemşire 4 4,1 Başhemşire 3 2,9
Uzman Hekim 3 3,1 Uzman Hekim 14 13,7
Hemşire 69 71,1 Hemşire 41 40,2
Klinik Şefi 2 2,1 Klinik Şefi 2 2,0
İdari Personel 13 13,4 İdari Personel 8 7,8
Hastabakıcı 6 6,2 Hastabakıcı 4 3,9
Temizlik Firması 
Elemanı

Temizlik Firması 
Elemanı 10 9,8

Veri giriş Elemanı Veri giriş Elemanı 11 10,8

Güvenlik Güvenlik 9 8,8
Toplam 97 100,0 Toplam 102 100,0

Katılanların çoğunu hemşirelerin oluşturduğu görülen ankette bu oran X Hastanesi’nde katılanların 
%71’i Y Hastanesi’nde ise %40,2’sidir.

4.1.2. Yaş

Tablo 2. Ankete katılanların yaş dağılımı

Yaş
X Hastanesi

Yaş
Y Hastanesi

Sayı % Sayı %
18-25 7 7,2 18-25 18 17,6
25-35 57 58,8 25-35 53 52,0
35-50 28 28,9 35-50 27 26,5
50+ 4 4,1 50+ 3 2,9
Toplam 96 99,0 Toplam 101 99,0
Cevapsız 1 1,0 Cevapsız 1 1,0
G .Toplam 97 100,0 G. Toplam 102 100,0

X Hastanesi’nde ankete katılanlar yaş itibariyle incelendiğinde %58’inin 25–35 yaş aralığında olduğu 
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görülmektedir. İkinci büyük grup ise %28,9 ile 35–50 yaş grubudur. Y Hastanesi’nde ise bu oranlar 
%52 25–35 ve %26,5 35–50 yaş gruplarıdır.

4.1.3. Cinsiyet

Tablo 3. Ankete katılanların kinsiyetleri

X Hastanesi Y Hastanesi
Cinsiyet Sayı % Cinsiyet Sayı %
Kadın 72 74,2 Kadın 60 58,8
Erkek 24 24,7 Erkek 41 40,2
Toplam 96 99,0 Toplam 101 99,0
Cevapsız 1 1,0 Cevapsız 1 1,0
G.Toplam 97 100,0 G.Toplam 102 100,0

X Hastanesi’nde ankete katılanların %74,2’si kadındır. Aynı durum Y Hastanesi’nde de söz konusudur. 
Burada da ankete katılanların %58,8’i kadındır.

4.1.4. Eğitim Durumu

Tablo 4. Ankete katılanların eğitim durumları

Eğitim 
Durumu

X Hastanesi Eğitim 
Durumu

Y Hastanesi
Sayı % Sayı %

Lise 26 26,8 Lise 41 40,2
Lisans 43 44,3 Lisans 28 27,5
Lisanüstü 7 7,2 Lisanüstü 15 14,7
Önlisans 15 15,5 Önlisans 3 2,9
Ortaokul 2 2,1 Ortaokul 1 1,0
Toplam 93 95,9 Toplam 88 86,3
Cevapsız 4 4,1 Cevapsız 14 13,7
G.Toplam 97 100,0 G.Toplam 102 100,0

Eğitim durumu incelendiğinde X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %44,3’ünün lisans 
%26,8’inin ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Y Hastanesi’nde ise ankete katılanların %40,2’sinin 
lise %27,5’inin ise lisans mezunu olduğu görülmektedir.

4.1.5. Çalışma Süresi

Tablo 5. Ankete katılanların çalışma süreleri

Çalışma 
Süresi (yıl)

X Hastanesi Çalışma Süresi 
(yıl)

Y Hastanesi
Sayı % Sayı %

0-2 2 2,1 0-2 2 2,1
3-5 14 14,4 3-5 14 14,4
6-10 30 30,9 6-10 30 30,9
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Çalışma 
Süresi (yıl)

X Hastanesi Çalışma Süresi 
(yıl)

Y Hastanesi
Sayı % Sayı %

10-25 45 46,4 10-25 45 46,4
25+ 5 5,2 25+ 5 5,2
Toplam 96 99,0 Toplam 96 99,0
Cevapsız 1 1,0 Cevapsız 1 1,0
G.Toplam 97 100,0 G.Toplam 102 100,0

Ankete katılanlar çalışma süreleri bakımından incelendiğinde X Hastanesi’nde en büyük oranı %46,4 
ile 10–25 yıllık çalışma süresi olan grup oluşturmaktadır. Y Hastanesi’nde ise yine en büyük grubu 
%46,4 ile 10–25 yıllık çalışma süresi olan grup oluşturmaktadır.

4.2. Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Durumları

Tablo 6. Ankete katılanların düşünceleri4

YARGILAR
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

XH YH XH YH XH YH XH YH XH YH
Çalışma grubunun dışında da 
bağlantılar kurar 19,6 42,2 36,1 39,2 21,6 8,8 16,5 3,9 4,1 3,9

Düşünceyi teşvik edici 
tartışmalar açar 22,7 34,3 23,7 41,2 22,7 9,8 25,8 7,8 3,1 5,9

Sürekli yeni fi kirler üretir 24,7 43,1 23,7 29,4 26,8 10,8 18,6 10,8 4,1 3,9
Durumları analiz eder 24,7 46,1 33,0 35,3 23,7 5,9 16,5 7,8 2,9
Sorunlara pratik çözümler bulur 20,6 46,1 23,7 29,4 17,5 6,9 30,9 11,8 5,2 4,9
Hem yurt içinde hem de yurt 
dışında faaliyet gösterme 
eğilimindedir

5,2 20,6 13,4 37,3 38,1 24,5 22,7 10,8 14,4 4,9

Hastaneyi kurumun değerleri 
doğrultusunda yönetir 18,6 44,1 44,3 44,1 14,4 2,0 10,3 5,9 9,3 2,9

Zamanlama kabiliyeti güçlüdür 17,5 43,1 32,0 33,3 21,6 14,7 22,7 5,9 2,1 1,0
Büyük ve cüretkar projeler 
üretip uygular 9,3 25,5 19,6 32,4 26,8 23,5 28,9 11,8 9,3 5,9
Günlük işlerle uğraşmadan 
ziyade kurumu geleceğe hazırlar 14,4 32,4 32,0 35,3 17,5 17,6 21,6 11,8 9,3 2,0

Değişime açıktır 21,6 46,1 30,9 35,3 19,6 10,8 16,5 5,9 5,2 1,0
Öğrenme ve öğrendiklerini 
kuruma uygulama yeteneğine 
sahiptir

17,5 49,0 39,2 33,3 21,6 10,8 15,5 4,9 1,0 1,0

Radikal kararlar almaktan 
çekinmez 18,6 37,3 33,0 32,4 25,8 16,7 14,4 8,8 3,1 2,9

“Çalışma grubunun dışında da bağlantılar kurar” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan 
çalışanların %19,6’sı kesinlikle katıldığını %36,1’sı ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde 

4.  Katılımcıların cevaplamadığı çok az sayıdaki anket sorusu değerlendirilemediğinden bazı oranların toplamında ihmal edilebilir 
çok küçük sapmalar ortaya çıkabilmektedir
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ise ankete katılan çalışanların %42,2’si kesinlikle katıldığını %39,2’si ise katıldığını belirtmiş-
tir Her iki hastanede ankete katılan çalışanların büyük bu ifadeye olumlu yanıt vermişlerdir.

“Düşünceyi teşvik edici tartışmalar açar” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanla-
rın %22,7’si kesinlikle katıldığını %23,7’si ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise an-
kete katılan çalışanların %34,3’ü kesinlikle katıldığını %41,2’si ise katıldığını belirtmiştir. Bu 
ifadeye Y Hastanesi’nde ankete katılan çalışanlar yöneticilerin bu noktadaki vizyon liderlikle-
rini doğrular nitelikte cevap vermişlerdir.

“Sürekli yeni fikirler üretir” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %24,7’si ke-
sinlikle katıldığını %23,7’si ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete katılan çalı-
şanların %43,1’si kesinlikle katıldığını %29,4’ü ise katıldığını belirtmiştir. 

“Durumları analiz eder” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %24,7’si kesin-
likle katıldığını %33,0’si ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışan-
ların %46,1’i kesinlikle katıldığını %35,3’ü ise katıldığını belirtmiştir Her iki hastanede de an-
kete katılan çalışanların büyük bu ifadeye olumlu yanıt vermişlerdir.

“Sorunlara pratik çözümler bulur” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %20
,6’sı kesinlikle katıldığını %23,7’si ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete katı-
lan çalışanların %46,1’i kesinlikle katıldığını %29,4’ü ise katıldığını belirtmiştir. 

 “Hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterme eğilimindedir” ifadesine X 
Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %5,2’si kesinlikle katıldığını %13,4’ü ise katıldığı-
nı belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışanların %20,6’sı kesinlikle katıldığını 
%37,3’ü ise katıldığını belirtmiştir X Hastanesi’nde bu noktada ankete katılan çalışanlar yöne-
ticilerini yeterli bulmamaktadır.

 “Hastaneyi kurumun değerleri doğrultusunda yönetir” ifadesine X Hastanesi’nde anke-
te katılan çalışanların %18,6’sı kesinlikle katıldığını %44,3^ü ise katıldığını belirtmiştir. Y 
Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışanların %44,1’i kesinlikle katıldığını %44,1’i ise katıldı-
ğını belirtmiştir Her iki hastanede ankete katılan çalışanların büyük bir kısmı yöneticilerinin li-
derliğini bu noktada yeterli bulmaktadır.

 “Zamanlama kabiliyeti güçlüdür” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların 
%17,5’i kesinlikle katıldığını %32,0’ı ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete 
katılan çalışanların %43,1’i kesinlikle katıldığını %33,3’ü ise katıldığını belirtmiştir. 

“Büyük ve cüretkâr projeler üretip uygular” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalı-
şanların %9,3’ü kesinlikle katıldığını %19,6’sı ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde 
ise ankete katılan çalışanların %25,5’i kesinlikle katıldığını %32,4’ü ise katıldığını belirt-
miştir Y Hastanesi’nde ankete katılanlar bu noktada yöneticilerinin vizyoner liderliklerini X 
Hastanesi’nde çalışanlara nazaran daha yeterli görmektedir.

“Günlük işlerle uğraşmadan ziyade kurumu geleceğe hazırlar” ifadesine X Hastanesi’nde an-
kete katılan çalışanların %14,4’ü kesinlikle katıldığını %32,0’ı ise katıldığını belirtmiştir. Y 
Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışanların %32,4’ü kesinlikle katıldığını %35,3’ü ise katıl-
dığını belirtmiştir. 

“Değişime açıktır” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların %21,6’sı kesinlikle 
katıldığını %30,9’u ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışanların 
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%46,1’i kesinlikle katıldığını %35,3’ü ise katıldığını belirtmiştir Her iki hastanede ankete ka-
tılan çalışanların büyük bu ifadeye olumlu yanıt vererek yöneticilerinin bu noktadaki liderlik-
lerini onaylamışlardır.

“Öğrenme ve öğrendiklerini kuruma uygulama yeteneğine sahiptir” ifadesine X Hastanesi’nde 
ankete katılan çalışanların %17,5’i kesinlikle katıldığını %39,2’si ise katıldığını belirtmiştir. Y 
Hastanesi’nde ise ankete katılan çalışanların %49,0’ı kesinlikle katıldığını %33,3’ü ise katıl-
dığını belirtmiştir. Her iki hastanede ankete katılan çalışanların büyük bu ifadeye olumlu ya-
nıt vermişlerdir.

“Radikal kararlar almaktan çekinmez” ifadesine X Hastanesi’nde ankete katılan çalışanların 
%18,6’sı kesinlikle katıldığını %33,0’ı ise katıldığını belirtmiştir. Y Hastanesi’nde ise ankete 
katılan çalışanların %37,3’ü kesinlikle katıldığını %32,4’ü ise katıldığını belirtmiştir Her iki 
hastanede ankete katılan çalışanların büyük bu ifadeye olumlu yanıt vermişlerdir.

5. SONUÇ

Liderlik, tarih boyunca anlamlandırılmaya çalışılan, yapılan birbirinden farklı sayısız tanım arasından 
ortak bir anlam çıkarılmaya çalışılan bir olgudur. Bu farklılıklar yalnızca kişilerle sınırlı kalmamakta, 
dönemsel değişimlerin de böyle bir farklılaşmaya yol açtığı görülmektedir. Bunların arasından günü-
müzdeki modern yaklaşımlardan, vizyoner liderlik öğesi gittikçe yaygınlaşan bir kabul görmektedir. 

Vizyoner liderlik en basit anlamıyla, geleceğe yönelik düşünebilen, hedefler koyan ve diğerlerinin bu 
hedefleri benimseyerek, gerçekleştirmek için çaba sarf eden, yeni ufuklar çizerek çevresindekilerin 
de bakış açısını genişletebilen, iletişimi en üst seviyede tutmayı amaç edinen liderleri ifade eder. Ku-
rumun başarısını olumlu yönde etkileyecek bu özelliklere sahip lider tipi, diğer alanlarda olduğu gibi 
sağlık sektöründe, özellikle sıklıkla krizlerle karşılaşılabilen hastanelerde de yönetimi iyileştirecek, 
daha etkin bir hizmet sağlanmasına, çalışanların motivasyonunun arttırılmasına yol açacaktır.  Bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi yöneticilerin vizyonerlik modelini ne derece benimseyerek uygulamaya 
koyduklarına, bununla beraber çalışanların nasıl etkilendiğine bağlıdır.

Vizyoner liderliğin hastanelerde ne derece hayata geçirildiğini gözlemlemek adına Kocaeli il sınırları 
içinde biri devlet diğeri araştırma hastanesi olmak üzere 2 hastanede bir anket araştırması yapılmıştır. 
Çıkan sonuçlara göre her iki hastanedeki yöneticilerin de radikal kararlar almaktan çekinmedikleri, 
öğrenme ve öğrendiklerini kuruma uygulama yeteneğine sahip oldukları, değişime açık oldukları, has-
taneyi kurumun değerleri doğrultusunda yönettiği, durumları analiz ettiği, çalışma grupları dışında 
da çalışanlarla iletişim kurdukları görülmektedir. Genellikle hem yurtiçinde hem yurtdışında faaliyet 
gösterme, büyük projeler üretip uygulama gibi konularda yöneticiler yetersiz bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan başka bir önemli husus ise vizyoner liderlik kavramının çalışanlar 
tarafından benimsenmiş olması ve yöneticilerini buna göre bir değerlendirmeye tabi tutabilmeleridir. 
Çalışanların bilinçlenmesi, yöneticilerin vizyon belirleme ve uygulamadaki başarılarını onaylar nite-
liktedir. Çağımızın yönetim anlayışında yaşanmakta olan değişimleri kurumların ve bireylerin takip 
edebilmeleri, verilecek hizmetin kalitesini ve memnuniyeti arttıracağından önemlidir.
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KALİTE, HASTANE YÖNETİMİ VE LİDERLİK

Ümit Atman1

Özet

Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve işleyişlerini yakın-
dan etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgi-
li olarak“liderlik” kavramının önemi ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı; 
örgütün belirlenen hedeflerine ulaşmada birey ve grupların davranışını etkileme sürecidir.

Liderlik Toplam Kalite Yönetiminin en önemli öğelerinden biridir.  Bütün örgütlerde olduğu gibi, has-
tane yönetiminde de lider olmadan yeni bir sistemi uygulamaya koymak zordur. Toplam kalite Yöne-
timinde, yöneticinin lider olmak gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. Hastane çalışanlarının örgütsel 
bağlılığını etkileyen temel faktörlerden birisi de yöneticilerin sergiledikleri liderlik davranışlarıdır. 
Çalışanların yaratıcılıkta, yenilikçilikte ve katılımcılıkta motive edilmesi liderliği gerektirir. Bu çalış-
mada liderlik davranışlarının hastane yönetimine etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite, Liderlik, Hastane Yönetimi

QUALITY, HOSPITAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
Abstract

Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to organizational structure, aims and 
its operations. Within the this process,“leadership” term becomes more important with the necessity 
of the accomplishment of a company and its survive. As describing the traditionally leadership term, it 
can be described that leadership is a duration to effect the behaviours of a group or individuals to as-
ses to the aims of the organization. Leadership behaviour of managers in an hospital is another essen-
tial factor that affects the organisational affiliation of hospital staff.

Leadership is one of the most important elements at the Total Quality Management. As all other or-
ganisation, it is difficult too, for hospital administration to enforce a new system without a leader. 
There is an obligation for a principal to be a leader at the Total Quality Management. The leadership 
is necessary to motivate the staff in the field of creativeness, modernism and participation. The aim of 
this study is to determine the effects of leadership behaviors on the hospital administration.

Key Words: Quality, Total Quality, Leadership, Hospital Administration

1. GİRİŞ

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi sağlık hizmetleri de sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bu 
değişimin ve gelişimin temel yapıtaşlarından biri; kalite çalışmalarıdır. Kalite, üretilen mal veya hiz-
metin müşterinin isteklerine uygunluk derecesi olarak tanımlanabilir.

1. Uz. Dr., Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, umitatman@hotmail.com 
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Kalite çalışmaları; Deming’inde katkılarıyla Toplam Kalite Yönetimi (TKY) adı altında şekillenmiş 
ve ilkelendirilmiştir. TKY bir süreçtir ve bu süreç hastalar ve bütün diğer müşterilere sunulan tüm hiz-
metler ve ürünlerin kalitesini iyileştirmek amacıyla, süreçlere yönlendirilmiş faaliyetlerle, klinik olan 
ve olmayan bütün sistemleri içine alır. Deming, Toplam Kalite Yönetimini 14 ilkeye dayandırmaktadır 
(Özdemir 1995:380-382). Bu ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

1. Hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratmak, 

2. Yeni bir toplam kalite ve sürekli bir gelişim felsefesi benimsemek,

3. Kaliteyi yakalamak için bütün halinde teftiş bağımlılığına son vermek,

4. Yapılan işi sadece para ile ödüllendirmeye son vermek,

5. Hizmet ve üretim sistemlerini sürekli geliştirmek,

6. Kurumda mesleki eğitim vermek,

7. Korkuyu yenmek,

8. Bölümler arasında engelleri kaldırmak,

9. Slogan, nasihat ve sayısal kotaları kaldırmak,

10. İş kotalarını kaldırmak,

11. Çalışanların elde ettikleri başarılarla gurur duymalarını engelleyen unsurları kaldırmak,

12. Zengin bir eğitim ve kendini yenileme programı kurmak,

13. Değişimi sağlayacak tedbirler almak,

14. Liderliği tesis etmek.

Görüldüğü gibi, kalite gelişiminin temel kavramlarından birisi de liderliktir. TKY, liderlik tarafından 
etkilenen kültür içinde; müşteriye odaklı sürekli iyileştirme felsefesi, analitik bilgi ve beceriler, kişiler 
arası beceriler, destekleyici bir yapı ve organizasyonun entegrasyonudur (Gaucher and Coffey, 1993: 
583). Kalite yönetiminde liderlik makamına yüklenen aktif rol sürekli gelişmeyi sağlayacak olan en 
önemli iç dinamizmdir.

Liderlik, hedef belirleme ve başarma yönünde grubun faaliyetlerinin etkilenme sürecidir (Can vd., 
1995: 195). Hitt, Middelemist ve Methis’e göre liderlik, grup hedeflerini belirlemeye ve geliştirme-
ye yönelik olarak, grup aktivitelerini etkileme süreci olarak tanımlanmıştır. Bu sürecin; liderin kişisel 
karakteristiklerinin, durumun mahiyetinin ve izleyicilerin bir fonksiyonu olduğunu belirtilmiştir (Ten-
gilimoğlu, 2005: 31). Liderlik konusunda ortaya atılan birçok tanım incelendiği ve bir sentez oluştu-
rulmaya çalıştırıldığı takdirde bu kavramı, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu 
amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerin toplamıdır şeklinde tanım-
layabiliriz (Eren, 2004: 457).

TKY’nin uygulanması liderlik, enerji, sabır ve beceri gerektirir. Kalite için etkili liderlik şarttır. 
TKY’ye liderlik etmek için gerekli olan liderlik özellikleri şunlardır: Vizyon sahibi olmak, sosyal so-
rumluluk taşımak, belirsizliği yönetebilmek, değişim ajanı olmak, insan-yönelimli olmak (ekip çalış-
ması, işbirliği, güçlendirme), bilgiyi paylaşma, müşterilerin değerlerinden hareket etme, yeniliğe bağ-
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lılık, görünür olmak, eğitim ve öğretime bağlılık, desantralizasyon ve yetki devrine isteklilik, tedarik-
çilerle ilişkileri güçlendirme ve kendini bilme (kişisel olarak güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirme 
ve iyileştirme) (Gaucher and Coffey, 1993: 598). Liderlik kavramına ilişkin tanımların ortak noktaları; 
gönüllülük temelinde çalışanların güdülenmesi, cesaretlendirilmesi, yönlendirilmesi ve onların yaratı-
cılığının ortaya çıkartılması ve harekete geçirilmesidir. Buna göre, etkin liderliğin temeli organizasyo-
nun misyonunu belirlemeye, tanımlamaya ve bunu açık bir biçimde ortaya koymaya dayanır. Bu bağ-
lamda liderler örgüt vizyonunu, hedefleri, öncelikleri ve standartları tespit eder ve bunların bozulma-
ması için gerekli önlemleri alır, uzlaşmaları sağlar. Bütün bunları yaparken de, evrenin tek hâkimi ol-
madığını aklından çıkarmaz (Drucker, 1998:130).

Literatüre bakıldığında “liderlik” kavramı ile “yöneticilik” kavramı arasında farklılık bulunduğu gö-
rülmektedir. Pek çok kaynakta yöneticilik; yerine getirmek, sorumluluk taşımak ve yürütmek olarak 
tanımlanmaktadır (Paksoy, 2002: 167). Buna göre, örgütsel yapıda yöneticiler sisteme, denetime, be-
lirlilik şartlarında hareket etmeye ve kurallara önem verir iken, liderler yaygın bir iletişim, fikir üreti-
mi ve bu fikirleri eyleme dönüştürmeyle ilgilenirler. Bu ayrıma göre mevcudu koruyan yönetici, ama 
değişimi başaran, değişimi harekete geçiren liderdir (Kavrakoğlu, 2001: 137). Dolayısıyla yöneticilik 
daha çok biçimsel örgüt yapısı ile ilgili bir kavramı ifade etmektedir. Öte yandan, liderliğin oluşma-
sı için biçimsel organizasyonun varlığı ön koşul değildir. Bununla birlikte, yönetici ile lider arasında-
ki ortak özellik ise, her ikisinin de bulunduğu örgütlerdeki kişi ya da grupları belirli amaçlara ulaşmak 
için yönetme ve yönlendirme çabası içerisinde olmalarıdır.

Bütün organizasyonlarda olduğu gibi, sağlıkta özelliklede sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü 
oluşturan hastane hizmetlerinde lider ve liderlik davranışları son derece önemlidir. Liderlik, örgütsel 
amaçları başarma doğrultusunda çalışanları yönlendiren ve harekete geçiren bir süreçtir. Hazırlanan 
planların her şeyi kapsayamaması, hastanelerin içinde yaşadığı çevrenin son derece dinamik ve değiş-
ken olması, hastanelere sürekli yeni ünitelerin eklenmesi sonucunda büyüme eğiliminde olması ve bel-
ki de hepsinden önemlisi, örgütlerdeki insan unsurunun değişken, öngörülmeyen ve karmaşık bir ya-
pıya sahip olması şeklinde özetlenebilecek nedenlerden dolayı hastane örgütlerinde etkili bir liderli-
ğe ihtiyaç olduğu açıktır.

Hastane hizmetlerinde; karmaşık teknoloji ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması önemli yönetsel so-
runların ortaya çıkmasına neden olmakta ve hastane hizmetini diğer pek çok hizmet sektöründen ayrı 
kılmaktadır. Bu durum hastane hizmetlerinin sorumluluk ve etki alanlarının genişlemesine yol açmak-
tadır. Buradaki başarı ya da belirlenen hedeflere ulaşma ve sunulan hizmetlerdeki etkinlik ve verimli-
liğin sergilenen liderlik davranışları ile çok yakından ilgili olduğu gösterilmiştir.

Hastane işletmelerinin uzun dönemli rekabet güçlerini korumada, çalışanların yaratıcılıklarını orta-
ya çıkararak rekabet avantajı elde etmede, çalışanları yönlendirmede, onlar için bir vizyon belirlemek 
ve bu vizyona her kademedeki çalışanlarını dahil etmek önemlidir. Kısaca işletmeyi ileriye götürmede 
çok önemli bir paya sahip olan işletme yöneticilerinin sergilemiş oldukları liderlik davranışlarının per-
sonel ve personel iş doyumu üzerine ne kadar etkili ise; hastane yöneticisinin lider vasıflarını taşıma-
sı bir o kadar önemlidir. Hastanelerdeki aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma yapısal karmaşıklığa yol aç-
maktadır. Özellikle son yüzyılda tıp ve teknolojide görülen büyük ilerlemeler yeni mesleklerin ortaya 
çıkmasına ve ihtisaslaşmaya yol açmıştır. Bu gelişmelerin hastaneye yansıması, hastanede hem perso-
nel hem de hizmet birimleri sayısının fazlalaşmasına neden olmuştur (Kavuncubaşı ve Malhan, 1999: 
579). Bu sebeple liderlik davranışları, daha da önem kazanmaktadır.



83

Hastanelerde takım çalışması ve işbirliği içerisinde hareket edebilme ve örgütsel hedeflerin başarıla-
bilmesi için örgütü belirlenmiş amaçlara ulaştıran, etkili kılan, hizmetin maddi ve insan kaynaklarını 
harekete geçiren öğenin hastane yöneticileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle örgüt ne kadar gelişmiş 
araç-gereçlere ve nitelikli iş görenlere sahip olursa olsun, bunlar etkili bir biçimde yönlendirilmedikçe 
belirlenen hedeflere ulaşılamayacağı açıktır (Underwood ve Kenner, 1991: 587).

Sağlık kuruluşları temel olarak “hizmet sektörü” esaslı organizasyonlardır. Ancak sağlık kuruluşları, 
yapısı gereği insanın en kıymetli unsuru hayatı ile ilişkili olduğundan, diğer ticari hizmet sektörlerin-
den farklı bir konumdadırlar. Bu organizasyonlarda da diğerlerinde olduğu gibi organizasyonu oluştu-
ran insan unsurları, çalışanlar, finans, araç-gereç gibi yönetilmesi gereken elementler vardır. Hizmet 
sektöründe iradesi olmayan unsurlar (mali kaynak, araç gereç vb.) yönetilir, insan unsuruna ise liderlik 
edilir. Bir hastanenin başında olan kişi, hastanesi için mevcut şartlardan hareketle belirlediği bir vizyo-
na sahip olup, bunu birlikte çalıştığı kişilere inandırmalıdır. Kurumsal olarak ve her bir çalışan grubu-
na ait kişilerin ortak bir mentaliteden hareketle ayrı ayrı belirledikleri misyon bildirgeleri hazırlanma-
lıdır. Bu öyle olmalıdır ki, herhangi bir denetim söz konusu olmasa dahi ilgili çalışan, kendi iç dene-
timiyle belirlemiş olduğu misyonu bir haz, sevinç duyarak yerine getirme arzusu taşımalıdır. Böylece 
gerçek anlamda örgütsel bağlılığı yüksek çalışanların oluşumu gerçekleşebilecektir.

2. MATERYEL-METOT

Bu çalışma kalite geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü hastanelerde yönetici olan kişilerin tutum ve 
davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda personel beklentisini “liderlik” tanımı doğrultusun-
da sorgulayarak; hastane yönetiminin liderlik gerektirdiğini saptamak amacı ile planlanmış, tanımlayı-
cı tipte bir çalışmadır. Manisa ilinde bir kamu hastanesinde 2009 yılında yapılmıştır. Veriler iki bölüm-
den oluşan bir anket yardımı ile toplanmış, çalışmaya hastanede görev yapan toplam 122 personel ka-
tılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur.

I. Bölümde, katılımcıları tanımlamak amacıyla; cinsiyet, yaş, görev, kurumdaki çalışma süresi sorul-
muştur. II. Bölümde, hastane yöneticisinin tutum ve davranışlarının personel üzerine etkisi ve perso-
nelin “hastane yöneticisinin tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği konusundaki beklentileri 
ve tutumları (likert ölçeği aracılığıyla) sorulmuştur. Likert ölçeğinde “1: Kesinlikle katılıyorum, 2: Ka-
tılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmekte-
dir. Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, bulgular aşağıda sunulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Tanımlayıcı Özellikler

Cinsiyet: Çalışmaya katılan toplam 122 personelden % 40.2’si (49) Erkek, %59.8’i (73) Kadındır.

Yaş: Çalışmaya katılan toplam 122 personelden %25.4’ü (31 kişi) 30 yaş ve altı grubundan, %49.1’i 
(60 kişi) 31-40 yaş grubundan, %20.4’ü (25 kişi) 41-50 yaş grubundan, %4.9’u (6 kişi) 51 ve üzeri 
yaş grubundandır.

Görev: Çalışmaya katılan toplam 122 personelden %18.0’i (22 kişi) Hekim, %54.0’ü (66 kişi) yardım-
cı sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru), %28.0’i (34 kişi) idari ve teknik personel olarak gö-
rev yapmakta olduğunu ifade etmiştir.



84

Kurumdaki çalışma süresi: Çalışmaya katılan toplam 122 personelden %25.4’ü (31 kişi) 1-2 yıl, 
%35.2’si (43 kişi) 3-5 yıl, %14.0’ü (17 kişi) 6-10 yıl, %25.4’ü (31 kişi) 11 yıl ve üzeri sürede kurum-
da çalıştığını ifade etmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya katılan personelin tanımlayıcı özellikleri

ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde %
Cinsiyet
Erkek 49 40.2
Kadın 73 59.8
Yaş
30 Yaş ve Altı 31 25.4
31-40 Yaş 60 49.1
41-50 Yaş 25 20.4
51 ve Üzeri Yaş 6  4.9
Görevi
Hekim 22 18.0
Yardımcı sağlık personeli* 66 54.0
İdari ve teknik personel 34 28.0
Kurumda çalışma süresi
1-2 Yıl 31 25.4
3-5 Yıl 43 35.2
6-10 Yıl 17 14.0
11 Yıl ve Üzeri 31 25.4

TOPLAM 122

*Hemşire, ebe, sağlık memuru

3.2. Hastane Yöneticisinin Tutum ve Davranışlarının Personel Üzerine Etkisi

Çalışmanın bu kısmında yöneticinin sergilediği tutum ve davranışların çalışan personeli etkileyip etki-
lemediği sorgulanmış, katılımcıların hemen tamamı (%98.3) etkilediğini söylerken, 2 katılımcı yorum 
yapmak istememiştir. Bu etkinin hangi alanlarda olduğu sorgulandığında ise; sırasıyla kişisel iş doyu-
mu, çalışan verimliliği, kurumsal büyüme ve gelişme üzerinde olduğu görülmüştür. Bu saptamalarda 
özellikle 31-40 yaş grubundakilerle, diğer yaş grupları arasında, yine yardımcı sağlık personeli ile di-
ğerleri arasında istatistiksel anlamda farklılık saptanmıştır (ki-kare, p<0.05).
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Tablo 2. Yönetici davranış ve tutumlarının çalışan personel üzerine etkisi

ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde %
Kişisel iş doyumu 59 48.3
Çalışan verimliliği 38 31.1
Kurumsal büyüme ve gelişme 15 12.2
Kurumsal vizyon 8   6.5
Yorum yapmayanlar 2   1.7
TOPLAM 122 100.0

3.3. Hastane Yöneticisinin Tutum ve Davranışları Konusunda Beklentiler

Çalışmanın bu kısmında hastane yöneticisinin nasıl olması gerektiği konusundaki personel beklenti ve 
tutumları 5’li likert ölçeği kullanılarak; yönetimde liderliği tanımlayan 10 (on) değişik ifade ile değer-
lendirilmiştir. Ölçekte “1: kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: 
Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir.

Tablo 3. Hastane yöneticisinin nasıl olması gerektiği yönünde personel düşünceleri

DÜŞÜNCELER

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Düzeni sağlamalı, yeni 
fi kirleri teşvik etmeli ve 
tutarlı olmalıdır

64 52.4 50 40.9 8 6.5 - - - -

Eleştirilere açık, güven 
verici, arkadaşça 
olmalıdır.

81 66.3 19 15.5 22 18.0 - - - -

Açık ve dürüst bir 
yönetimi olmalıdır. 102 83.6 16 13.1 4 3.2 - - - -

Ekip çalışmasına elverişli 
olmalı ve ekibindeki 
herkesin görev tanımını 
bilmelidir

65 53.2 42 34.4 13 10.6 2 1.6 - -

Ekibine güvenmeli 
ve yeri geldiğinde 
savunmalıdır

78 63.9 23 18.8 20 16.3 1 0.8 - -

Vizyon sahibi olmalı, 
büyümeyi ve çalışmayı 
teşvik etmelidir

58 6.5 54 44.2 10 8.1 - - - -

Yapılan çalışmalar 
ve alınan sonuçlar 
hakkında tüm ekibini 
bilgilendirmelidir.

32 26.2 78 63.9 6 4.9 6 4.9 - -

Esnek ve değişime açık 
olmalıdır. 53 43.4 50 40.9 9 7.3 8 6.5 2 1.6
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DÜŞÜNCELER

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Astlarına adil davranmalı 
ve karar alırken söz hakkı 
vermelidir.

74 60.6 36 29.5 12 9.8 - - - -

Gerektiğinde çabuk karar 
almalı ve riske girmekten 
kaçınmamalıdır

45 36.8 55 45.0 6 4.9 4 3.2 12 9.8

Çalışmaya katılan personelin hastane yöneticisinin nasıl olması gerektiği konusundaki tutumları likert 
ölçeğindeki ortalamalarına göre değerlendirildiğinde; “Düzeni sağlamalı, yeni fikirleri teşvik etmeli ve 
tutarlı olmalıdır (4.59)”, “Eleştirilere açık, güven verici, arkadaşça olmalıdır (4.61)”, “Açık ve dürüst 
bir yönetimi olmalıdır (4.76)”, “Ekip çalışmasına elverişli olmalı ve ekibindeki herkesin görev tanımı-
nı bilmelidir (4.97)”, “Ekibine güvenmeli ve yeri geldiğinde savunmalıdır (4.26)”, “Vizyon sahibi ol-
malı, büyümeyi ve çalışmayı teşvik etmelidir (4.54)”, “Yapılan çalışmalar ve alınan sonuçlar hakkında 
tüm ekibini bilgilendirmelidir (4.18)”, “Esnek ve değişime açık olmalıdır (3.98)”, “Astlarına adil dav-
ranmalı ve karar alırken söz hakkı vermelidir (4.89)” “Gerektiğinde çabuk karar almalı ve riske gir-
mekten kaçınmamalıdır (4.13)” olarak saptanmıştır. Bu ortalamalardan yola çıkıldığında çalışan per-
sonelin; yönetici konumundaki kişinin liderlik özelliklerini taşımasını istediği açıkça görülmektedir.

Tablo 4. Personelin hastane yöneticisinin nasıl olması gerektiği konusundaki düşünceleri

DÜŞÜNCELER Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Düzeni sağlamalı, yeni fi kirleri teşvik etmeli ve tutarlı 
olmalıdır 4,5914 1,11074

Eleştirilere açık, güven verici, arkadaşça olmalıdır. 4,6171 1,17848
Açık ve dürüst bir yönetimi olmalıdır. 4,7657 1,07696
Ekip çalışmasına elverişli olmalı ve ekibindeki herkesin 
görev tanımını bilmelidir 4,9771 1,12260

Ekibine güvenmeli ve yeri geldiğinde savunmalıdır 4,2629 1,13124
Vizyon sahibi olmalı, büyümeyi ve çalışmayı teşvik 
etmelidir 4,5400 1,12148

Yapılan çalışmalar ve alınan sonuçlar hakkında tüm 
ekibini bilgilendirmelidir. 4,1857 1,13480

Esnek ve değişime açık olmalıdır. 3,9857 1,31927
Astlarına adil davranmalı ve karar alırken söz hakkı 
vermelidir. 4,8943 1,16391

Gerektiğinde çabuk karar almalı ve riske girmekten 
kaçınmamalıdır 4,1343 1,10156

*n:122, ölçekte “ 1: kesinlikle katılıyorum”, “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır; Friedman 
çift yönlü Anova testine göre (χ2=495.901 ve p=0.001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.
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4. SONUÇ

Günümüz ve geleceğin örgütlerinde daha fazla yoğunlukta liderliğe gereksinim duyulacağı açıktır. 
Tüm örgütlerin olduğu gibi, hastanelerin de etkin bir liderliğe sahip olmadan, yalnızca mevcut sistemi 
korumak ya da riski en az düzeye indirerek örgütsel faaliyeti devam ettirmeyi amaçlayan “yönetim” 
anlayışı ile karşılaşılan değişim ortamında uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün bulunma-
maktadır. Bu nedenle de “lider” ve “liderlik” olguları her zamankinden daha fazla ilgi görmekte ve bu 
konudaki arayışlarda uzmanların konuyla ilgili literatürü artırmasına neden olmaktadır.

Hastanelerde yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak hastanenin gelişmesi için; 
etkili, yaratıcı, vizyoner, isteklendirici, bilgili, ilkeli liderlerin varlığı yanı sıra kalite yönetimi çalış-
malarının da hayata geçirilmesi son derecede önemlidir. Bunları gerçekleştirebilmek için, hastane yö-
neticilerinin etkili bir biçimde liderlik yapabilmelerine katkı sağlayabilecek olan nitelik ve özellikle-
rin belirlenmesi gereklidir.

Liderlik modellerinden hangisinin daha iyi olduğu sürekli tartışılan bir konudur. Ancak yönetim bilim-
cilerince çoğunlukla kabul edilen görüş, örgütsel çevre, yönetimin ve görevlerin yapısı, koşullar ile li-
derin özelliklerinin liderlik tipini belirlediği yönündedir. Başarılı yönetici örgütün ihtiyaçlarına ve ko-
şullara göre değişik liderlik tiplerini uygulayabilen kişidir.

Bu konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular; sağlık hizmetinde yöneticilerin genel ola-
rak TKY’yi desteklediklerini, TKY’nin uygulanmasında lider rolü almak istediklerini, bunun için eği-
tim almaları gerektiğini bildiklerini, fakat yeterli eğitim alamadıklarını ve eğitim eksikliğinin TKY’nin 
önünde duran önemli bir engel olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hasta-
nelerde TKY’nin uygulanabilmesi için, öncelikle yöneticilere TKY’nin anahtar kavramları ve yöntem-
leri konusunda yeterli miktarda eğitim verilmelidir. Yöneticilere; verilecek eğitimin özellikle TKY’nin 
hastanelerin kalite problemlerine hızlı bir çözüm olmadığını, TKY süreci başladıktan sonra sonuçların 
ortaya çıkmasının zaman alacağını ve hataların çoğunun çalışanlardan değil sistemden kaynaklandığı-
nı, sabırlı olması gerektiğini vurgulamakta yarar vardır.

Sonuç olarak, kalite gelişiminin temel kavramlarından birisi olan liderlik, günümüz hastane yöne-
timlerinin de ihtiyacı ve beklentisi haline gelmiştir. Yönetsel kararların alınması ve gelişmelerin ta-
kip edilmesi hastane yöneticisinin görevidir. Bu nedenle mevcut yönetim sisteminden, Toplam Kali-
te Yönetimine geçilmesi ve Toplam Kalite uygulamalarının hastanelerde hayata geçirilmesi, yöneti-
cinin vereceği kararlara bağlı olarak gerçekleşecektir. Bu gerçekleşmede hastanede çalışan persone-
lin katkısı ve katılımı göz ardı edilemez. Bu katkı yöneticiye bağlılık ve güven arttıkça fazlalaşacak-
tır. Bunun tesisi içinde etkin ve katılımcı liderlik davranışlarını sergileyen hastane vöneticilerine ihti-
yaç olduğu açıktır.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE VİZYONER LİDERLİK:

ESKİŞEHİR İLİNDE BİR UYGULAMA

Erdinç Özkurt1, Uğur Işık2, Burcu Elitez3, İlknur Işık 4

Özet

Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de verilen sağlık hizmetlerinin düzeyidir. Sağlık hizmetle-
rinin etkin bir şekilde verilmesi, sağlıklı nesillere ulaşmanın belki de tek yoludur. Sağlık hizmetleri-
nin verildiği yerlerden biri olan hastanelerin bu hizmetleri verebilmesi ise, hastanelerin etkin bir şe-
kilde yönetilmesini gerektirir. Günümüzde hasta ve çalışan gereksinimleri zaman içinde değişmiştir. 
Bu da yeni liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örgütün işleyişinde rol alan, ça-
lışanları ikna ve motive eden, onlarla etkin iletişim içerisinde bulunan ve değişime hazırlayan lider-
ler örgütlerinde etkinliği sağlayabilir, sinerji oluşturabilir (Çağlar, 2004:91). Sağlıklı doğmak ve sağ-
lıklı bir yaşam sürmek, sağlık hizmetlerine gereken önemin verilmesi ile mümkündür. Sağlık vazgeçil-
mez bir gereklilik olduğundan, sağlık hizmetlerinin sürekli geliştirilmesini sağlayacak vizyoner lider-
lere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde görev yapan sağlık yöneticilerinin vizyoner liderlik eğilimle-
rini ortaya koymaktır. Araştırmada öncelikle liderlik ve çalışanlar üzerindeki etkileri kısa bir şekilde 
açıklanmaya çalışılmış daha sonra araştırmaya ilişkin yöntem ve bulgulara ilişkin verilere yer veril-
miştir. Araştırma sonuçları ile sağlık yöneticilerimizin vizyoner lider davranışları, çalışanlar üzerin-
de etkileri, çalışanlara yaklaşımları ölçülmeye çalışılmış olacaktır. Özellikle iş ortamında çalışanları-
na karşı liderlik davranışları, çalışanlarla uyumları, plan oluşturma, yetki devri, ekip çalışmasına yat-
kınlığı, yeni konuları öğrenmeye yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın nicel verileri olasılığa dayalı olmayan Kasti (Kararsal) Örnekleme tekniği ile seçilen yö-
neticilere uygulanan anketten elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2009 yılında Eskişehir ili Sağ-
lık Müdürlüğü, 4 Kamu Hastanesi, 1 ADSM ve 3 Özel Hastanenin Yöneticileri oluşturmaktadır. Araş-
tırmada elde edilen bulgular SPSS 16,0 programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vizyon, Lider, Sağlık, Ekip Çalışması, Yetki Devri

VISIONARY LEADERSHIP IN HEALTH SERVICES

Abstract

One of the level of development of the countries is the level of health services given to the public. It’s 
probably the only way to achieve healthy generations that the health services are given effectively. But 
in order to give these services, hospitals which are one of the places where services of health are given 
also need to be managed effectively. Today, the necessities and demands of patients and employees has 
1.  Dr., Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, dr.erdincozkurt@gmail.com
2.  Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, ugurisik222@gmail.com
3.  Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, burcuelitez@gmail.com
4.  Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, isikkara70@hotmail.com
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been changed in time and this has caused new approaches of leadership to break out. The leaders who 
take an active role in the operation of their organization, who motivate and persuade his/her employ-
ees, who communicate with them actively and who prepares them for changes can attain effectiveness 
and create a synergy (Çağlar, 2004:91). To be born and live healthily is possible only if health services 
are given necessary importance. Because health is an indispensable necessity, there is a need for the 
leaders who can develop health services continually.

The purpose of this research is to bring up the visionary leadership propensities of the directors work-
ing in Eskisehir. First of all it has been tried to be explained that the leadership and its effects on 
employees and then it has been tried to be given that the findings of the data related with the study. 
With the results of this study, it will have been measured that the leadership behaviors of directors of 
health organizations, their affects on employees and their approaches to them and in particular, it has 
been tried to set the leadership behaviors of directors to employees in business, their coherence with 
employees, planning, conveying of authority, their inclination to teamwork and to learn new subjects.

The quantitative data of the research has been obtained from a survey carried out among the selected 
directors through the Intentional (Decisional) Sampling method that is not based probabilistically. The 
sample of the research consists of Eskisehir Board of Health, four state hospitals, one orthodontics 
center and three private hospitals’ directors in the year of 2009. The findings of the research have been 
analyzed through SPSS 16.0.

Key Words: Vision, Leader, Health, Team Work, Conveying of Authority

1. GİRİŞ

Sağlık kurumunun hızla değişen çevre içinde konumunun ne olacağını bilmek gerekmektedir. Kurum-
daki yöneticinin hem dış çevreyi hem de iç çevreyi analiz ederek kurumun ne tür bir seyir izleyeceği-
ni öngörmesi gerekmektedir. Aslında amaç değişimi yakalamak değil değişimi yaratabilmek olmalı-
dır. Vizyon sahibi lider yönetici daima değişimin öncülüğünü yapar. Çevresindekileri de bu atmosfe-
rin içine sokar. 

Garry Rumrill’ın bir sözü var. Diyor ki kendisi “Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yük-
sek insanlarını işe alın ve işe yaramaz bir sistemin içine yerleştirin. Göreceksiniz her seferinde kaza-
nan sistem olacaktır.” Evet, bizim bu ülkede yaşadığımız problem de budur. Bir yöneticiyi bir siste-
min içinden alın sistemde çok fazla bir şey değişmez. Ama lideri aldığınızda sistemin birden çöktüğü-
nü görürsünüz.

1.1. Sağlık Hizmetlerinde Vizyoner Lider Olabilmek

Sağlık hizmetlerinde vizyoner lider, sağlık sektöründeki değişimi ve fırsatları, farklı açılardan değer-
lendirebilme ve aksiyona geçme becerisine sahip kişidir (sabiyap.org, 2010).

Vizyon sahibi kişi “en doğru benim görüşümdür” yerine başkalarının görüşlerinin de doğru olabilece-
ğini ve mutlaka dinlenilmesi gerektiğini düşünen kişidir. O, biriminde çalışanların kabiliyetlerinin far-
kındadır ve onları kabiliyetlerine en uygun işlerde istihdam eder. Diğer bir ifadeyle kime hangi işi ve-
receğini çok iyi bilir.
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Emek-yoğun bir sektör olan sağlık sektörüne bağlı hastanelerde işgücünün önemi diğer sektörlere göre 
daha fazladır. Çünkü işgörenin yapacağı ufak bir hata telafisi mümkün olmayan bir zarara veya hasta-
nın hayatına mal olabilir. Hizmeti alan hasta ile hizmeti sunan işgörenin yoğun bir iletişim içerisinde 
olduğu bu sektörde, iş doyumu düşük olan işgörenin kaliteli bir hizmet sunması ve hasta tatminini sağ-
laması mümkün değildir. Hastaların yüksek düzeyde kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti alabilmesi ve 
hizmetten memnun kalması için işgörenlerin de işlerinden ve işyerlerinden tatmin olmuş olmaları ge-
rekmektedir. Süreçte gördüğü ufak bir hatayı üstüne rahatlıkla anlatabilmelidir.

Challenger Faciası; 28 Ocak 1986 Amerikan uzay mekiği kalktıktan 72 saniye sonra patladı. Mekikte-
ki 7 astronot öldü. Aslında mekikteki arızayı ve mekiğin havalanmaması gerektiğini mühendisler bili-
yorlardı, orta yönetime haber verildi fakat üst yönetimin artık sabrı kalmamıştı ve daha sert bir otori-
teye sahipti ayrıca fırlatma işlemi birkaç kez ertelenmişti. Bundan dolayı üst yönetimin mekikteki tek-
nik arızadan haberi olmadı ve fırlatma işlemi bir facia ile sonuçlandı. Sağlık hizmetleri de tıpkı veri-
len örnekteki gibi birbiriyle sıkı bağlantılı ve insanların hayatına mal olabilecek bir takım karar ver-
me ve tespit aşamalarından geçmektedir. Çalışanlarla ast ve üstler arasında sağlıklı bir iletişim oldu-
ğu sürece doğru teşhis konur, doğru tedavi uygulanır ve sağlık hizmetleri halka daha doğru yöntem-
lerle ulaştırılmış olur.

Hata karşısında bağırma, azarlama davranışı hataların azalmasını sağlamayacağı gibi, bilakis, hatanın 
üstünün örtülmesini ve bu durumdan sadece üstün haberdar olmamasını sağlar. Ayrıca, yüksek sesle 
azarlama davranışı astın cesaretini kırar ve daha çok hata yapmasını sağlar. Ufak tefek hatalar her yer-
de olur. Fakat hata istemeyen yöneticiler kendilerine hata hissettirilmediği için olmadığını zannederler.

“Nasrettin Hoca, başarılı liderlerin nasıl yetiştirileceği konusunda bir tartışmaya katılmıştı. Birisi, bü-
yük liderlerin sonradan olma değil, doğuştan olduğunu söylerken, bir diğeri lideri, doğru zamanda 
doğru yerde olmakla oluştuğunu ileri sürdü. Sonunda Nasrettin Hoca’nın görüşü sorulduğunda şöy-
le dedi: “Politika ve şirketlerdeki başarılı liderlerle ilgili son kanıtlar, bir liderin, doğru zamanda doğ-
ru yerde olmakla değil, yanlış zamanda yanlış yerde bulunmamakla büyük bir lider olduğunu gösteri-
yor (ilknokta.com, 2010).

Liderlikle ilgili çok fazla tanım ve örnek vardır. Aslında önemle üzerinde durulması gereken konu li-
derlik, yönetimin başarısı için gerekli bir unsurdur. Liderlik astlar üzerinde güç sahibi olmayı değil, 
onları etkileyebilmeyi sağlar. Bunu çalışanların yöneticinin düşünce, tutum ve davranışlarından etki-
lenmeleri ile test etmek mümkündür.

Becky Brodin liderlikle ilgili şöyle der; “Liderlik otorite kullanımı değildir. İnsanları güçlendirmek-
tir.” Lider ait olduğu ulusa veya kuruma hedefler koyarak onları bu doğrultuda yönlendiren ve arka-
sından sürükleyen kişidir.

Sağlık yöneticilerinin Vizyoner liderlik eğilimlerini ölçmek amacıyla Eskişehir ilinde görev yapan 
sağlık müdürlüğü ile özel ve kamu hastanelerinde görevli sağlık yöneticilerine 20 soruluk anket uygu-
lanmış olup, yapılan SPSS analizi ile vizyoner liderlik eğilimleri ölçülmeye çalışılmıştır.

Vizyonu olmayan hastane ya da sağlık kurumu, günü yaşar ve kendini geliştiremez. Bunu sağlamak da 
vizyoner liderin görevidir. Vizyon sahibi lider yönetici daima değişimin öncülüğünü yapar. Çevresin-
dekileri de bu atmosferin içine sokar. “Burnunuzun dibinde hareketsiz duranları başka gözle görüp kı-
pırdar hale getirenler vizyon sahibi insanlardır”.
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Vizyon sahibi olmayan kişilerde davranış, tutum ve değer yaklaşımları:

Daha önce denedik olmadı,

Çok zaman alır,

Çok masraflı olur,

Yeni sistemler gerekir,

Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil

Doğru olabilir ama...

konuda bir yazı yaz,

Belki sonra,

Bütçemiz buna imkan vermiyor,

Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,

Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?

Biz böyle iyiyiz.

Vizyon sahibi olan kişilerde davranış, tutum ve değer yaklaşımları:

Başka düşünceler var mı?

Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,

Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?

Nasıl geliştirebiliriz?

Başka kim katkıda bulunabilir?

Neden hep böyle yapıyoruz?

Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?

Daha başka nasıl yapalım?

Bu konuda yardıma ihtiyacım var.

Teşekkür ederim, güzel fikir...vb.

Görüldüğü gibi vizyon sahibi lider bir işi daha iyi nasıl, ne şekilde, kimlerle yapabileceğini sürekli sor-
gular. Sağlık hizmetini daha iyi vermenin yollarını arar, kendisini sürekli yeniler. Aslında sürekli ola-
rak öğrenen kişidir.

2. SAĞLIK İDARECİLERİNİN VİZYONER LİDER DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜ

Sağlıkta vizyon sahibi liderlerin artık günümüzün yöneticileri olması gerektiği yadsınamaz bir ger-
çektir. Değişime uğramış, sürekli kendini yenileyen ve kendine güven duygusu maksimum derecede 
olan liderlik anlayışlarının gelişmesi, ülkemizde sağlık alanında gelişmemize büyük ölçüde yardım-
cı olacaktır.

Araştırmaya katılanların %19’unun 0–2 yıl, %30’unun 3-5 yıl, %20’sinin 6-8 yıl, %7’sinin 9-11 yıl, 
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%24’ünün 12 yıl ve üzeri yönetici olarak çalıştıkları tespit edilmiştir. Öğrenim durumu olarak araştır-
maya katılanların %63’lük kısmı lisans mezunudur. Kamudan katılanların oranı %76 iken, özel sektör-
den katılanların oranı %24’tür. Cinsiyete göre dağılımda ise erkek idarecilerimiz %60 ile çoğunlukta-
dır. Son olarak araştırmaya katılanların %49’unu sağlık hizmetleri sınıfındaki yöneticilerimiz, %35’ini 
genel idari hizmetler sınıfındaki yöneticilerimiz, %16’sını yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki yö-
neticilerimiz oluşturmaktadır. 

Ankete katılan sağlık idarecilerimizin sorulara göre verdikleri cevapların frekans tablosundaki sıklık 
dağılımları şu şekildedir.

Tablo 1. Frekans tablosu sıklık dağılımı

VİZYONER LİDERLİK ANKET SORULARI
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Sağlık yöneticisinin aynı zamanda vizyon sahibi olması 
gerektiğini düşünüyorum %88 %11 %0 %0 %1

Sağlık hizmetlerinde yöneticinin atama ile göreve getirilmesi 
kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir. %31 %42 %11 %12 %4

Yönetici olarak, olabildiğince denetimin kendi elimde olmasını 
isterim %29 %33 %4 %26 %6

Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetkilerimi astlarıma 
devredebilirim. %30 %51 %11 %5 %3

İşi çalışanım yapar ama son kararı ben veririm. %14 %37 %6 %38 %5
Bir işe başlarken ve karar verirken çalışanlarıma mutlaka 
danışırım, fi kirlerini alırım. %60 %36 %2 %1 %1

Hemen işe başlamayı ve iş ilerlerken planları oluşturmayı tercih 
ederim. %9 %27 %10 %41 %13

Çalışanlarımdan bir iş isterken durumun bütün ayrıntılarını 
öğrenirim. %50 %44 %3 %3 %0

Kurumun çıkarları söz konusu olduğunda mevzuata bağlı 
kalmadan da karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. %13 %29 %22 %27 %9

İşe plan yaparak başlarım %69 %24 %4 %1 %1
Çalışanlarımın yeni düşüncelerle dolu olmalarını ve pratik 
olmalarını tercih ederim. %70 %28 %1 %1 %0

Gerektiğinde çalışanlarımın bireysel gereksinimlerini ön planda 
tutar, kurallardan bazı ödünler verebilirim. %8 %15 %50 %20 %7

Yeni bir konuyu öğrenmeyi hep tercih etmişimdir. %69 %30 %0 %1 %0
Bir ekip içinde karşılıklı paylaşımın olduğu bir ortamda 
çalışmayı tercih ederim.

%89 %13 %0 %0 %1

Yeni düşünceler beni strese sokar bu yüzden bildiğim konularda 
uzmanlaşmayı tercih ederim.

%23 %53 %6 %14 %4
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2.1. Yetki Devri

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin stratejik olan yetkiler dışındaki yetkileri devretme duru-
muna %81 oranı ile taraf olduğu görülmektedir. Yetki devri ile tüm çalışanların güçlendirilmesi sağla-
nacak, motivasyon artacak ve lidere geleceği planlamak için daha fazla zaman kalacaktır.

Tablo 2.a. Bağımsız gruplar testi (grup istatistiği)

CİNSİYET KATILIM SAYISI ORTALAMA DEĞER STANDART 
SAPMA

STANDART HATA 
DEĞERİ

KADIN 40 2,3750 1,19158 0,18841
ERKEK 60 1,7500 0,62775 0,08104

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Kadın yöneticilerimiz Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetki-
lerimi astlarıma devredebilirim sorusuna genel olarak kararsız kaldıkları yönünde cevap vermişlerdir. 
Erkek yöneticilerimiz ise Kesinlikle katıldıkları ve katıldıkları yönünde cevap vermişlerdir. Denilebilir 
ki erkek yöneticilerimiz yetki devrine kadın yöneticilerimize oranla daha yatkınlardır.

Tablo 2.b. Bağımsız gruplar testi

Sig.(Anlamlılık 
Değeri)

Test 
Değeri

Serbestlik 
Derecesi

Sig.(2-tailed)
(Anlamlılık Değeri)

Varyansların aynı olması ,000 3,418 98 ,001
Varyansların farklı olması 3,047 53,555 ,004

Hipotezler:

H0: Kadın ve erkek yöneticiler arasında yetki devri bakımından fark yoktur.

H1: Cinsiyete göre yetki devrinde fark vardır.

Güven düzeyi:%95

Serbestlik derecesi:54

Test değeri:3,047

Anlamlılık değeri(sig.2-tailed):P=0,004

Sonuç: P<0,05 olduğundan Ho RED, H1 KABUL

Yukarıda T-Testi tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir, görüldüğü gibi Sig<0.05 olduğun-
dan sig-(2-tailed) satırına bakılması gerekmektedir. Bu satırda T değerine karşılık gelen değer olan 
0.004 değeri 0.05 değerinden küçük olduğundan Kadın ve erkek yöneticilerimiz arasında Stratejik olan 
yetkiler dışındaki tüm yetkileri devretmesi bakımından anlamlı bir fark vardır.

Yetki devri çalışanlara güç vermek değil, içlerinde olan bilgi ve beceriyi ortaya çıkarma ve onları gü-
dülemektir. Çalıştıkları iş yerini kendi işleri gibi hissetmeleri için bir şeyler yapmaktır. Yetki devri kişi-
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lerin katılımcı olmalarını sağlayarak, sahiplik bilincini ve duygusunu benimsetir. Sahiplik kültürü beş 
temel ilkeye inanmakla mümkündür (Blonchek, 2000: 24):

Lidere inanmak.

Amaca inanmak.

İşletme modeline inanmak.

Yetkilendirmeye inanmak.

Ödüle inanmak.

Yetki devri yukarıdan aşağıya doğru giden bu değerlere bağlı bir konudur. Fakat sadece inanmak yet-
ki devrini sağlamaz. İş devredilen kişinin özellikleri neyi, nasıl yapacağını bilmesi, doğru ve zamanın-
da yapması da önemlidir. Bunun için de gözetilmesi gereken bazı noktalar vardır (Keenan, 1996: 46):

İşi yapacak kişinin, iş için istekli ve yetenekli olması,

İşi yapacak kişinin, yapması gereken işi net bir şekilde anlaması, bitirmesi gereken zamanı ve 
hangi sıklıklarda rapor vermesi gerektiğini bilmesi,

İşi yapacak kişinin, bu iş için gerekli sorumlulukları yürütebilecek yetkilerle donatılmış olması,

İşi yapacak kişinin, ilerlemelerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekir.

2.2. Yöneticinin Göreve Getirilme Şekli

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Sağlık hizmetlerinde yöneticinin atama ile göreve geti-
rilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” sorusuna %73 oranı ile taraf olduğu görülmek-
tedir.

Tablo 3.a. Bağımsız gruplar testi (grup istatistiği)

SEKTÖR KATILIM SAYISI ORTALAMA DEĞER STANDART SAPMA
STANDART 

HATA 
DEĞERİ

KAMU 76 2,2632 1,15895 0,13294
ÖZEL 24 1,8333 0,91683 0,18715

Analiz sonucuna göre 76 Kamu idarecimizin ortalaması 2.26 çıkmıştır. kamuda görev yapan idareci-
lerimizin bu soruya “Sağlık hizmetlerinde yöneticinin atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon 
belirlemesini etkilemektedir” verdikleri cevabın genel olarak katılıyorum yönünde olduğu görülmek-
tedir.

Özel sektör idarecilerimizin bu soruya verdikleri cevapların ortalaması ise 1.83 çıkmıştır. O halde özel 
sektör idarecilerinin kesinlikle katılıyorum yönünde cevap verdikleri gözlenmiştir.



96

Tablo 3.b. Bağımsız gruplar testi

Sig.(Anlamlılık 
Değeri)

Test Değeri Serbestlik Derecesi Sig.(2-tailed)
(Anlamlılık Değeri)

Varyansların aynı 
olması

,047 1,658 98 ,100

Varyansların farklı 
olması

1,872 48,297 ,067

Hipotezler:

Ho: Kamu ve özel sektör yöneticileri arasında vizyon belirlemede yöneticinin atama ile göreve getiril-
mesi bakımından fark yoktur.

H1: Kamu ve özel sektör yöneticileri arasında vizyon belirlemede yöneticinin atama ile göreve getiril-
mesi bakımından fark vardır.

Güven düzeyi:%95

Serbestlik derecesi:48

Test değeri:1,872

Anlamlılık değeri: (sig.2-tailed):P=0,067

Sonuç: P>0,05 olduğundan Ho KABUL

Yukarıda T-Testi sonucunda elde edilen Levene testi anlamlılık düzeyi sig<0.05 kritik değerinin altın-
da olduğundan 2 grubun varyanslarının farklı olduğu kanaatine varılmaktadır. Dolayısıyla farklı var-
yansların olması durumunda dikkate alınacak olan “sig.(2-tailed) değerine bakılır. T değerine karşılık 
gelen anlamlılık düzeyi 0.067 olup, buda kritik değer olan 0.05’ten büyük olduğu için “Yöneticinin 
atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” görüşüne katılımda Kamu 
ve Özel sektör idarecilerimizin verdiği cevaplar açısından anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.

2.3. Çalışan Gereksinimi

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Gerektiğinde çalışanlarımın bireysel gereksinimleri-
ni ön planda tutar ve kurallardan bazı ödünler verebilirim” sorusuna %23 oranı ile taraf olduğu görül-
mektedir.

Tablo 4.a. Bağımsız gruplar testi (grup istatistiği)

CİNSİYET KATILIM SAYISI ORTALAMA 
DEĞER

STANDART 
SAPMA

STANDART HATA 
DEĞERİ

KADIN 40 2,7750 1,22971 0,19443
ERKEK 60 2,6167 1,00998 0,13039
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Tablo 4.b. Bağımsız gruplar testi

Sig.(Anlamlılık 
Değeri)

Test Değeri Serbestlik 
Derecesi

Sig.(2-tailed)
(Anlamlılık Değeri)

Varyansların aynı olması ,080 ,703 98 ,483
Varyansların farklı olması ,676 72,299 ,501

Hipotezler:

Ho: Çalışan gereksinimini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme açısından cinsiyete göre fark 
yoktur.

H1: Çalışan gereksinimini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme açısından cinsiyete göre fark 
vardır.

Güven düzeyi:%95

Serbestlik derecesi:98

test değeri:0,703(Varyansların aynı olduğu durum)

Anlamlılık değeri: (sigma):P=0,080

Sonuç: P>0,05 olduğundan Ho KABUL

Kadın ve erkek yöneticilerimiz “Gerektiğinde çalışanlarımın bireysel gereksinimlerini ön planda tu-
tar ve kurallardan bazı ödünler verebilirim” sorusuna genel olarak kararsızım şeklinde cevap vermiş-
lerdir. Ayrıca T-Testi sonucuna göre çalışanların bireysel gereksinimlerini ön planda tutma ve kural-
lardan ödünler verme konusunda kadın ve erkek yöneticilerimiz açısından anlamlı bir farkın olmadı-
ğı gözlenmektedir.

2.4. Vizyon Sahibi Sağlık Yöneticisi ve Çalışan İlişkileri

Tablo 1. frekans tablosunda “sağlık yöneticisinin aynı zamanda vizyon sahibi olması gerektiğini düşü-
nüyorum”  %99 gibi yüksek bir oranla taraf olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Soru 1-6 korelasyon analizi

SORU 1 SORU 6
SORU 1       Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

1

100

,615**
,000

SORU 6       Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

,615**
,000
100

1

100

“Sağlık yöneticisinin vizyon sahibi olması” ile “bir işe başlarken ve karar verirken çalışanlarına da-
nışması” arasında güçlü pozitif ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasında bir ne-
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den sonuç ilişkisi olmamakla birlikte vizyon sahibi olan liderin çalışanları ile sürekli fikir alışverişin-
de olduğunu söyleyebiliriz.

KordSA toplam kalite faaliyetlerine geçtikten sonra çalışanlarla yöneticiler birlikte aynı yerde yemek 
yemeğe başlıyorlar. Bu örnek, çalışanlarla iletişim kanallarının sizi nereye götürebileceğine dair çok 
iyi bir ipucu vermektedir. Bir gün en tepe yönetici bir işçi ile konuşurken yemekte, “ya hiç yeni uygu-
lama falan var mı?” gibi bir soru soruyor işçiye. İşçi de “sayın genel müdürüm ben bir şey yaptım” di-
yor. Yapılan iş aslında ince tellerin bir makinenin içine geçmesi ve arkasından çıkanların da bir beze 
falan sarılması gibi bir iş. Ve her bir makinede yağlama işlemi yapılıyor. Diyor ki işçi, “ben bu maki-
nedeki her yağlama işlemini iki makinede yaptım. Aynı tel çok daha kısa sürede ve yarıya yakın işçilik 
masrafı ile çıkıyor.” Genel müdür çok heyecanlanıyor, iniyor aşağıya deniyorlar ve gerçekten de öyle. 
Yarıya yakın sürede aynı sayıda tel çıkıyor. Japonya’ya yazıyorlar, biz böyle bir şey yaptık ne dersiniz 
diye. 2 ay sonra cevap geliyor Japonya’dan. “Biz de denedik, maliyet yarı yarıya düştü, inanılmaz bir 
buluş tebrik ederiz” diyorlar. Japonlar bulsa, bizimkilere para ile satarlar, tek farkı bu. Burada baktığı-
nızda, o işçinin bulduğunu tepedeki yöneticinin görme ihtimali az ve iletişim kanallarını açmak derken  
“burada kastedilen oda kapısı değil, gönül kapısı” Gönül kapınız açıksa kurumdaki fikirler yağmaya 
başlar, siz o kurumda değişimi durduramazsınız

2.5. Sağlık Hizmetlerinde Yeni Düşüncelere Açık Ekip Çalışması

Tablo 6. Soru 11-14 korelasyon analizi

SORU 11 SORU 14
SORU 11      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

1

100

,585**
,000

SORU 14      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

,585**
,000
100

1

100

Yöneticilerin “Ekip çalışmasını tercih etmesi” ile “Çalışanların pratik ve yeni düşüncelerle dolu olma-
sı” arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Bir ekip içinde karşılıklı paylaşımın olduğu bir ortamda 
çalışmayı isteyen yöneticiler aynı zamanda ekibindeki çalışanların pratik ve yeni düşüncelerle dolu ol-
malarını tercih etmektedir.

Kritik dönemlerde liderin en büyük yardımcısı, kendine sıkı sıkıya bağlı, birlikte hareket etme becerisi 
gelişmiş bir ekibin varlığıdır. Başarılı liderler yanlarını ve çevrelerini amaç ve hedeflerinin gerçekleş-
mesini sağlayacak becerilere sahip insanlarla doldururlar(James, Edden, 2001: 125).

2.6. Çalışanlarla Beraber Plan Yaparak İşe Başlamak

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “İşe plan yaparak başlarım” sorusuna %93, “Çalışanla-
rımdan bir iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenirim” sorusuna %94 oranı ile taraf olduğu gö-
rülmektedir.
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Tablo 7. Soru 8-10 korelasyon analizi

SORU 8 SORU 10
SORU 8      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

1

100

,495**
,000

SORU 10      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

,495**
,000
100

1

100

Çalışanlarından iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenmek ile İşe plan yaparak başlamak ara-
sında pozitif bir ilişki vardır. Denilebilir ki işe plan yaparak başlayan yöneticilerimiz çalışanlarından 
bir iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenmektedir.

Çalışan katkısını sağlamak için kullanılan en yaygın yöntem, kalite çemberleridir. Kalite çemberleri 
yoluyla, sorun çözme ve öneri geliştirme sistemi daha kolay yerleşir. Ayrıca, başarıların ödüllendiril-
mesi, şeffaf yönetim sergilenmesi hiyerarşinin azaltılması ve dönüşümlü iş yöntemlerinin uygulanma-
sı yoluyla çalışan katkıları artırılabilir. Fortune dergisinin yaptığı bir araştırmada, kalite çemberi uygu-
lamasını dünyanın en büyük firmalarından % 90’ı uygulamaktadır (Çetin, 1998: 31).

2.7. Denetimden Ödün Vermeyen Yönetici

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Yönetici olarak, olabildiğince denetimin kendi elimde 
olmasını isterim” sorusuna %62,  “İşi çalışanım yapar ama son kararı ben veririm.” sorusuna %51 ora-
nı ile taraf olduğu görülmektedir

Tablo 8. Soru 3-5 korelasyon analizi

SORU 5 SORU 3
SORU 5      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

1

100

,405**
,000

SORU 3      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

,405**
,000
100

1

100

“405” değeri Olabildiğince denetimin kendi elinde olmasını isteyen yöneticiler aynı zamanda işi ça-
lışanın yapmasını ama son kararı kendilerinin vermesini isterler. Yani aralarında pozitif yönlü doğru-
sal bir ilişki vardır.

Denetim, yapılması planlanan faaliyetler ile gerçeklesen faaliyetlerin karsılaştırılması anlamına gel-
mektedir. Denetim işlevi ise planlama aşamasında öngörülen işlerle diğer yönetim işlevlerinin sonucu 
gerçeklesen işlerin karsılaştırılması faaliyetini ifade etmektedir (Doğan,1998:267). Örgütlerde zaman 
kaybına neden olan en büyük faktörlerden birisi, yöneticilerin kontrol edebilecekleri ve edemeyecek-
leri olayların ayrımını yapamamalarıdır. Kontrol yani denetim işlevi tepe yönetimin uhdesinde olsa da 
alt kademelere devredilerek, alt kademelerdeki yöneticilere bilgi ve uzmanlıklarını daha etkin bir şe-
kilde kullanma fırsatı verilebilir. Böylece örgütün her kademesinde amaç-sonuç karsılaştırması daha 
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kolay yapılabilecek ve muhtemel sapmalar başka süreçleri etkilemeden kendi yerlerinde ve en kısa sü-
rede düzeltilebilecektir (Demir, 2006: 76).

2.8. Planları Zamanında Oluşturmamak

Tablo 9. Soru 7-15 korelasyon analizi

SORU 15 SORU 7
SORU 15     Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

1

100

,265**
,000

SORU 7      Korelasyon katsayısı 
                     0,01 MaindarlıkDüzeyi
                     Katılım Sayısı

,265**
,000
100

1

100

Tablodaki 0.265 değeri İş ilerlerken plan oluşturmak ile bildiği konularda uzmanlaşmak arasında çok 
güçlü olmamakla birlikte pozitif doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. İş ilerlerken planları oluştu-
ran yöneticilerin yeni düşünceler yerine bildikleri konularda uzmanlaşmayı tercih ettikleri söylenebi-
lir. Bu bulgular Korelâsyon analizi ile ortaya çıkarılmıştır. Fakat organizasyon dünün etkisinden kur-
tulmazsa, yarını yaratmak da mümkün olmayacaktır (Drucker, 1999: 86).

Sydney Smith’in de söylediği gibi; Yaşamınızda ve iş hayatınızda hep amaçlarınız olsun ve bu amaçla-
ra ulaşmak için planlar yapın, iyi bildiğiniz konuların dışına çıkabilme cesaretini de gösterin. Bu dün-
yada yetenekli birçok kişi, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için silinip gitmişlerdir.

Her gün aynı şeyleri yapmak yeni sonuçlar doğuramaz. Elde ettiğin sonuçları değiştirmek için yaptı-
ğın şeyleri değiştirmelisin. Liderlik tarzını farklılaştırmalısın. “Yüz yüze olduğumuz sorunları, onları 
yaratırken sahip olduğumuz düşünce seviyesiyle çözemeyiz” (Sharma, 2007: 161).

3. SONUÇ

Yapılan pek çok araştırmada liderlerde olması gereken özellikler, liderlik tanımları, lider türleri v.b. 
konulara yer verilmiştir. Ancak asıl önemli olan, geleceğe odaklanırken çalışanlarını da bu atmosfe-
re sokan, aşırı denetim mekanizmasından taviz veren, denetimi yetki devri ve sorumluluk devrederek 
astlarına yayan, sadece kişilerin yönetimini değil gelişimini sağlayan, Çalışanların akıllı olmasından 
korkmayan tam tersine ekip arkadaşı olarak doğru insanı, doğru yer ve doğru zamanda istihdam ede-
bilen, karşısına çıkan engelleri çalışanlarıyla birlikte kırıcı olmadan aşabilen, planlarını amaca odakla-
yan, gereksiz ayrıntılarla boğuşmayan liderlerin var olmasıdır.

Yapılan SPSS analizi ile elde edilen belirgin sonuçlar şu şekildedir:

Genellikle kamuda yönetici atama yöntemi ile (kurum içinde sınav metodu ya da siyasal yönlen-
dirmeler) göreve başlatılmaktadır. Özelde ise, işletmenin sahipleri tarafından seçilerek işe alı-
nır. Ya da işletmenin sahibi aynı zamanda işletmenin yöneticisidir. Yapılan araştırma sonucunda 
“yöneticinin atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” soru-
suna kamu ve özel sektör idarecilerimizin katıldıklarını görmekteyiz. Özel hastaneler de amaç 
her ne kadar kamu hastaneleri gibi hastanın sağlığına kavuşturulması olsa da bununla birlik-
te kar amacı da güden kurumlardır. Kamu hastane yöneticisinin temel görevi ise kamu hizme-
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tinin yürütülmesidir. Mevzuatın dışında karar verme eğilimi oldukça düşüktür, bu nedenle be-
lirlenen kalıpların dışına çıkamıyor olma tarzlı bir yönetim anlayışı kamuya hakim olmaktadır,

Kadın ve erkek yöneticilerimiz arasında Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetkileri devret-
mesi bakımından anlamlı bir fark vardır. Erkek yöneticilerimiz yetki devrine kadın yöneticile-
rimize oranla daha yatkınlardır. Kadın yöneticilerimiz yetki devri konusunda genel olarak ka-
rarsız kalmışlardır.

Çalışanların bireysel gereksinimlerini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme konusunda 
kadın ve erkek yöneticilerimiz açısından anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmektedir. Araştır-
mamızda frekans tablosuna baktığımızda kurallar çalışan gereksinimlerinin önüne geçmektedir.

Vizyon sahibi olan liderin çalışanları ile sürekli fikir alışverişinde olduğu görülmektedir. Bu tip 
liderler çalışanlarını belirli amaçlar doğrultusunda motive eden karşılıklı bilgi akışı yolunu açık 
tutan, çalışanlarından dahi yeni şeyler öğrenmeyi bilen kişilerdir.

İşe plan yaparak başlayan yöneticilerimiz çalışanlarından bir iş isterken durumun bütün ayrıntı-
larını öğrenmektedir. Sağlık hizmetlerinde sunulan hizmetler çok fazla bölüm ve ayrı statüler-
de çalışan personel tarafından hastalara sunulmaktadır. Her bölüm ve çalışanın hastanın tedavi 
sürecindeki payı büyük bir öneme sahiptir ve birimler arasında koordinasyon gerektiren bir sü-
reçtir. Vizyon sahibi bir yöneticinin farklı birim ve kişilerin faaliyetlerini uyumlaştırarak ortak 
bir amaca yönlendirmesi gerekmektedir.

Yöneticinin planlarını oluşturmadan önce bahsettiğimiz her birim ve çalışandan yaptıkları işin 
ayrıntısını öğrenmesi gerekmektedir. Buda çalışanlarla olan iletişim kanallarının açık bırakıl-
ması ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca işe başlarken plan yapmayıp iş ilerlerken planlar oluş-
turan sağlık idarecilerimizin yeni düşünceler yerine bildikleri konularda uzmanlaşmayı tercih 
ettikleri görülmektedir.
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TÜRKİYE’DEKİ İL SAĞLIK MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ 

İŞ DOYUMLARI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gevher Keskin1, Ziynet Çınar2, Özgür Alparslan3, Vakkas Özmercan4

Özet

Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde görev yapan il sağlık müdürlerinin liderlik davranışları, iş doyum ve 
tükenmişlik düzeyleri ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile kesitsel ve tanımlayıcı olarak ya-
pılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 81 ilde görev yapan il sağlık müdürleri oluşturmaktadır. Veriler 
sağlık müdürlerinin tanıtıcı özelliklerini kapsayan “Kişisel Bilgi Formu”, “Kabacoff Liderlik Dav-
ranışı Anket Formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri” kullanılarak 
e-posta yolu ile toplanmıştır. 

Çalışmaya alınan yöneticilerin (n=52) yaş ortalaması 40.59 ± 5.19 olduğu, meslekte ortalama 15.28 
± 5.74 yıl çalıştıkları ve % 94.2’sinin hekimlik mesleğini isteyerek seçtikleri belirlendi. Yöneticilerin % 
30.7’sinin iş doyum düzeyi orta, % 69.3’ünün ise yüksek düzeydeydi. İl sağlık müdürlerinin genel do-
yum puanları iş doyumunun derecesi ile doğru orantılıdır. Vizyonu uygulamaya koyan ve takım çalış-
ması yapan yöneticilerin iş doyumları daha yüksekti ve iş doyumu puanı ile vizyon yaratma ve takım 
çalışması puanları arasında pozitif bir korelasyon vardı. Yöneticilerin duygusal tükenmişlik puanı art-
tığında vizyonu uygulamaya koyma puanı düşmekte (p<0,05); duyarsızlaşma puanı arttığında vizyon 
yaratma, izleyici kazanma, vizyonu uygulamaya koyma, süreci izleme, sonuca ulaşma ve takım çalış-
ması puanları düşmektedir. Kişisel başarı arttığında vizyon yaratma, vizyonu uygulamaya koyma, so-
nuçları izleme, sonuca ulaşma ve takım çalışması puanları artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik Davranışları, İş Doyumu, Tükenmişlik, Sağlık Müdürü

IMPACTS OF THE LEADERSHIP BEHAVIOURS OF THE CITY HEALTH

 MANAGERS IN TURKEY ON THEIR JOB SATISFACTION AND 

BURNOUT LEVELS
Abstract

The research has been formed to be cross-sectional and descriptive in order to find out the leadership 
behavior, job satisfaction, burn-out level of the City Health Managers working in 81 provinces of Tur-
key and the relationship in between.

The research covers City Health Managers serving in 81 provinces of Turkey. The data are collected 
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2.  Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, zcinar@cumhuriyet.edu.tr
3.  Yrd. Doç. Dr., Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, oalparslanbuse@gmail.com
4.  Dr., Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, dr.vakkas@hotmail.com
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through e-mail using “Personal Information Form”, “Kabacoff Leadership Behaviour Questionary”, 
Minnesota Job Satisfaction Inventory” and “Maslach Burnout Inventory” which covers the charac-
teristics of health administrators.

The mean age of the administrators included in this research (n=52) is 40.59 ± 5.19; their mean year 
in service is 15.28 ± 5.74. 94.2% of the administrators willingly chose this profession. Job satisfac-
tion level of 30.7% of the administrators is intermediate while 69.3% has high job satisfaction. The 
general satisfaction level of the City Health Managers is positively correlated with job satisfaction 
levels. He manager’s who implemented the vision and team playing had higher job satisfaction; and 
there were positive correlations between job satisfaction and creating a vision, team playing scores. As 
their emotional exhaustion rate increases, implementing the vision rate decreases (p>0.05); as their 
insensitiveness rate increases, creating a vision, developing followership, implementing the vision, 
following through, achieving results and team playing rates decrease.

Key Words: Leadership Behaviors, Job Satisfaction, Burnout, Health Manager

1. GİRİŞ

Günümüz rekabet koşullarında liderlik giderek önem kazanmaktadır ve örgüt kuramında en çok tartı-
şılan konulardan birini oluşturmaktadır (Can, 1997: 190). Sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesinin te-
mel belirleyicisi yöneticiler ile çalışanlarıdır ve iş stresi yüksek bir meslek grubudur (Çağlar, 2004: 91; 
Öztürk vd., 2008: 93). Sağlık yöneticilerinin, sadece verimliliğe ve devamlılığa endeksli klasik yöne-
tici anlayışı ile rekabet, değişim ve belirsizlik ortamında kurumlarını başarılı kılmaları mümkün de-
ğildir. Çalışanları ikna eden, onlarla etkin iletişim içerisinde bulunan, onları motive eden ve değişime 
hazırlayan liderler örgütlerinde etkinliği sağlayabilir, sinerji oluşturabilir (Çağlar, 2004: 91) ve perso-
nelin işinden doyum sağlamasına katkı verebilirler. Bir örgütün elinde ne kadar gelişmiş donanım ve 
nitelikli personel bulunursa bulunsun, insan kaynakları isteklendirilip harekete geçirilmedikçe örgü-
te yarar sağlanamaz (Can vd., 1998: 317). Ayrıca verilen hizmetlerin kişisel olduğu örgütlerde, etkin-
liğin sağlanabilmesi için çalışanların iş doyumunun yüksek düzeyde sağlanması da önemlidir. Örgüt-
lerde iş doyumu veya doyumsuzluğunu etkileyen temel faktörler vardır ve bu faktörlerden birisi de, 
yöneticilerin sergiledikleri liderlik davranışlarıdır (Akıncı, 2002: 2-3 Tengilimoğlu, 2005: 24; Tengi-
limoğlu ve Yiğit, 2005: 375).

Yönetim politikası ve liderlik türü, çalışma sırasındaki bağımsızlık derecesi, kişilerarası ilişkiler, fizi-
ki koşullar, bireysel faktörler ve ücret boyutları ile sağlık çalışanlarının iş doyumu arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir araştırmada, en yüksek ilişkinin yönetim politikaları ve yönetici davranışlarında oldu-
ğu görülmüştür (Sevimli ve İşcan, 2005: 56-60; Şahin ve Batıgün, 2006: 35-36; Tengilimoğlu ve Yiğit, 
2005: 375). Diğer yandan çalışanın iş doyumu kadar yöneticinin iş doyumu da örgütsel etkinlik açı-
sından önemlidir. Eğer yöneticiler işlerinde doyumsuz iseler, onların mutsuzluğu, geniş yönetim etki-
leri nedeniyle bütün bir örgüte yayılabilir (Maslach vd.,2001: 412). İşinde doyumsuzluk yaşayan bi-
rey, olumsuz duygular yaşar. Bu olumsuz duygular ise onun bedensel, ruhsal ve sosyal uyumunu bo-
zar, işe karsı kayıtsızlık sürekli işten yakınma, mesleğin geleceğine ilişkin umutsuzluk düşünceleri gibi 
doyumsuzluk belirtileri görülebilir (Izgar, 2008: 320). Bu açıdan bakıldığında, sağlık yöneticilerinin 
iş doyum düzeylerinin ve iş doyumlarına etki eden etmenlerin bilinmesi, hem kendilerinin sorunlarına 
daha bilinçli yaklaşmalarında; hem de hizmet veren diğer iş görenler ile hizmeti alan insanların olum-
lu yönde etkilenmeleri için yararlı sonuçlara neden olabilecektir (Ergin, 1996: 6).
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Bireylerin işlerinden memnun olup olmamaları onların iş anlayışlarını ve işlerinden memnun olma de-
recelerini etkilemektedir. Söz konusu boyutlar, sağlık yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleriyle de iliş-
kilidir (Ergin, 1996: 92). İnsanlarla yakın çalışma içinde olunan mesleklerde, özellikle de karşıların-
dakilere önem veren kimselerde tükenmişlik ortaya çıkan bir durumdur ve bireylerin duygusal yönden 
tükenmeleri, duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında bir azalma meydana getirmektedir (Arı-
cı, 2002: 1; Weber vd., 2000: 512).

Ülkemizde yöneticilerle ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve bazı çalışmalar henüz yenidir. Sağlık yöne-
ticileri ile ilgili yapılan çalışma sayısı azdır (Aksu vd., 2002: 271; Cankul vd., 2003: 261; Tengilimog-
lu ve Yiğit 2005: 375; Seyfikli ve Özkiraz, 2007: 140; Öztürk vd., 2008: 92). Üstelik yapılan bu çalış-
malar daha çok hastane yöneticileri ve çalışanların iş doyumu, tükenmişliği ya da örgütsel bağlılıkla-
rı üzerine yoğunlaşmıştır (Serinken vd., 2003: 358-65; Silah, 2001: 169; Ozyurt vd., 2006: 164; Izgar, 
2008: 328). Ülkemizde sağlık müdürleri sayıca az olsalar da işlerini ve çalışanlarını yönetme, liderlik 
davranışlarının etkinliği, iş doyumu, tükenmişlik düzeyleri ve yönetme davranışlarına, kendi iş doyu-
mu ve tükenmişliklerinin etkisi hiç araştırılmamıştır. Ayrıca liderlik davranışları yönünden yöneticile-
rin davranışlarının belirlenmesi ve sonuçlara göre müdahale edilmesi, yöneticilerin sağlık hizmetleri-
ni sunan hekim, ebe, hemşire, fizyoterapist ve diğer çalışanların doyumlu ve mutlu çalışmalarını des-
teklemesi, iş doyumunu artırması, tükenmeyi düşürmesi, kişisel başarıyı ve sağlık hizmetlerinin kali-
tesini artırması bakımından önemlidir.

Bu araştırma, Türkiye’deki il sağlık müdürlerinin liderlik davranışlarını, iş doyum ve tükenmişlik dü-
zeylerini ve liderlik davranışları ile iş doyum ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacı ile yapılmıştır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırma, mevcut durumun değerlendirmesine yönelik kesitsel nitelikte ve tanımlayıcı bir araştır-
madır. Araştırmanın çalışma evrenini, Türkiye’deki 81 ilin sağlık müdürleri oluşturmaktadır. Araştır-
mada herhangi bir örneklem seçilmemiş, evrendeki tüm yöneticiler çalışma kapsamına alınmıştır. Ça-
lışma grubunu oluşturan toplam 81 yöneticinin tümüne ulaşılması hedeflenmiş ancak, 52 sağlık mü-
dürü anketleri doldurmuştur. Dört yönetici çalışmaya katılmayı reddetmiş ve 25 yöneticiden anket-
lerin cevapları toplanamamış, toplam 52 yönetici çalışmaya katılmıştır. Anket geri dönüş oranları-
nın yükseltilebilmesi amacıyla e-posta ile tekrarlayan mesajlar gönderilerek yöneticilerden anketle-
rin tekrar cevaplanması istenmiş ve anketlerden geri dönüş oranı % 64 olarak gerçekleşmiştir. Araş-
tırma için katılımcıların gönüllülüğü de dikkate alınarak, çalışmanın uygulanma izni Sağlık Bakanlı-
ğından alınmıştır.

Araştırmanın verilerinin toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Sağlık müdürlerine araş-
tırmanın amacı, konusu ve cevapların gizliliği konusunda gerekli özenin gösterileceği bilgisi verilerek 
anketler e-posta ile gönderilmiş; doldurulma işleminden sonra anketler e-posta ile geri toplanmıştır. 
Veriler kişisel bilgi formuna ek olarak, “Kabacoff Liderlik Davranışı Anket Formu, Minnesota İş Do-
yumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri” kullanılarak toplanmıştır.



105

2.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak: Kişisel bilgi formu, Liderlik Davranışı Anket Formu (LDAF), 
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği (MİDÖ)” kullanılmıştır.

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu

“Kişisel Bilgi Formu” sağlık müdürlerinin yaşı, medeni durumu, çocuk sayısı,  aile tipi,  hekimlik mes-
leğini isteyerek seçme durumu, çalışma süresi, il sağlık müdürü olarak çalışma süresi ile ilgili bilgile-
ri içeren çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

2.2.2. Liderlik Davranışı Anket Formu

Bu çalışmada, sağlık müdürlerinin liderlik davranışlarını değerlendirebilmek amacıyla, Robert I. Ka-
bacoff tarafından geliştirilen “Liderlik Davranışı Anket Formu”  kullanılmıştır.  Ölçeğin Türkçe uyar-
laması, geçerlik ve güvenilirlik çalışması A.Eren Durmuş Arıcı (2002:5)  tarafından yapılmış ve gü-
venilirlik Cronbach Alfa değeri .88 olarak bulunmuştur. Lider Davranışı Modelinin boyutları, vizyon 
yaratma, izleyici kazanma, vizyonu uygulamaya koyma, sonuçları izleme, sonuçlara ulaşma ve takım 
çalışması şeklinde tanımlanan 6 boyuttan, 49 sorudan oluşan ve 5’li likert tipi bir liderlik davranışı 
soru formudur. Vizyon yaratma davranış boyutunu oluşturan 5 liderlik davranışı (Tutuculuk, yenilikçi-
lik, bilimsellik, bağımsızlık ve stratejik olma); izleyici kazanma davranış boyutunu oluşturan 4 lider-
lik davranışı (İkna edicilik, dışadönüklük, coşkululuk ve kontrollü olma); vizyonu uygulamaya koyma 
davranış boyutunu oluşturan 4 liderlik davranışı (Yapıyı oluşturma, taktik belirleme, iletişim ve yet-
ki verme); süreci izleme davranış boyutu, 2 liderlik davranışından (Kontrol ve geribildirim); sonuca 
ulaşma davranış boyutunu oluşturan 3 liderlik davranışı (Yönetim odaklılık, üretim odaklılık ve bas-
kın olma), takım oyunu davranış boyutu, 4 liderlik davranışından (İşbirliğine önem verme, fikir birli-
ğine önem verme, yetki odaklı olma, empati)  oluşturur (Uzun ve Yalçın, 2005: 54-57).

2.2.3. Tükenmişlik Ölçeği

Araştırmada, kullanılan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” Christina Maslach ve Susan Jackson tarafın-
dan geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması, güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları Ergin (1992), ve Çam (1996) 
tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik analizleri için, iç tutarlılık Cronbach Alpha katsayıları, 
duygusal tükenme alt ölçeği .82; duyarsızlaşma alt ölçeği .64; kişisel başarı alt ölçeği .77 şeklindedir. 
Ölçek toplam 22 maddeden oluşmakta ve 5 dereceli likert tipi bir ölçektir ve duygusal tükenme, du-
yarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Puanlama, ölçeğin her alt bo-
yutu için ayrı ayrı yapılmaktadır. Değerlendirmede, Duygusal Tükenme; 18 puan ve üzeri “yüksek”, 
12-17 puan arası “orta”, 0-11 puan arası “düşük” olarak, Duyarsızlaşma; 10 puan ve üzeri “yüksek”, 
6-9 puan arası “orta”, 0-5 puan arası “düşük” olarak, Kişisel Başarı; 0-21 puan arası “yüksek”, 22-25 
puan arası “orta”, 26  puan ve üzeri “düşük” olarak değerlendirilmiştir (Avşaroğlu vd., 2005: 120). 
Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma için yüksek skorlar, kişisel başarı için ise düşük skorlar tüken-
mişliği göstermektedir.

2.2.4. Minnesota İş Doyum Ölçeği

İş doyumu değerlendirmesi Minnesota İş Doyum Ölçeği ile yapıldı. Ölçek Weiss ve arkadaşları tara-
fından geliştirilmiş olup, Türkçe versiyonu için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 1985 yılında Bay-
can tarafından yapılmıştır (Cronbach alfa = 0,77). İçsel ve dışsal iş doyumu faktörlerini ortaya çıka-
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rıcı özelliklere sahip 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir araçtır. Ölçek içsel doyum, dışsal doyum 
ve genel doyum puanlarını verir. Her bir belirleyici için verilmiş olan ağırlık puanları toplanarak ham 
puan elde edilir. Genel iş doyumu puanı 20-100 arasında olmak durumundadır. İçsel doyum puanı ba-
şarı, tanınma veya takdir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı görev deği-
şikliği gibi işin içsel niteliğine ilişkin tatminkarlıkla ilgili öğelerden oluşmaktadır. Dışsal doyum pua-
nı, kurum politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla ilişkiler, çalışma koşulla-
rı, ücret gibi işin çevresine ait öğelerden oluşmaktadır. 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında (Statistical Package for Social Sciences-SPSS 14.0) Kruskal 
Wallis testi, Tukey testi, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiş-
tir. Ortalamalar (X), standart sapma (S) ile birlikte verilmiş, istatistiksel anlamlılık için p<0.05 değe-
ri alınmıştır.

3. BULGULAR

Çalışmaya alınan yöneticilerin (n=52) çalışma yaşamına ilişkin özelikleri incelendiğinde; minimum 
yaş 30, maksimum yaşı 57 olup, yaş ortalaması 40.59 ± 5.19 yıl olarak bulunmuştur. Yöneticilerin 
49’u (% 94.2) hekimlik mesleğini isteyerek seçmişlerdir. Meslekte çalışma süreleri minimum 1, mak-
simum 30 yıl olup meslekte ortalama 15.28  ± 5.74 yıl çalıştıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin 16’sının 
(% 30.7) Minnesota iş doyum ölçeği değerlendirmesi orta, 36’sının (% 69.3) ise yüksek düzeydedir.

Yöneticilerin tükenmişlik düzeyleri değerlendirildiğinde; 16’sının (% 30.8) duygusal tükenmişliği dü-
şük, 22’sinin (% 42,3) orta, 18’inin (% 26,9) yüksek olarak saptanmıştır. Yine bu yöneticilerin 31’inin 
(%59,6) duyarsızlaşma düzeyi düşük, 17’sinin (% 32.7) orta, 4’ünün (% 7,7) ise yüksek düzeyde iken; 
14’ünün (% 26,9) kişisel başarısı düşük, 29’unun (% 55,8) orta, 9’unun (% 17.3) yüksek olarak bu-
lunmuştur.

Tablo 1’de yöneticilerin iş doyumu, tükenmişlik ve liderlik davranışları ölçeklerinden aldıkları puan-
lar verilmiştir.

Tablo 1. Bireylerin liderlik davranışları, iş doyum ve tükenmişlik ölçeklerine 
göre elde edilen puanlarının dağılımı (n=52)

Ölçekler Minimum 
puan

Maximum 
puan X ± S

Minesota İş 
Doyumu Ölçeği

İçsel Doyum 2,00 5,00 3,88 ± 0,57
Dışsal Doyum 2.00 5,00 3,49 ± 0.63
Genel Doyum 2,00 5,00 3,72 ± 0,56

Maslach 
Tükenmişlik 
Ölçeği

Duygusal Tükenme 2,00 30.00 13,88 ± 6,11
Duyarsızlaşma 1,00 16,00 5,11 ±  3,10
Düşük Kişisel Başarı 16,00 30,00 24,00 ±  3,02
Tükenmişlik (Genel) 28.00 70.00 43,00 ±7,31
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Ölçekler Minimum 
puan

Maximum 
puan X ± S

Kabacoff 
Liderlik 
Davranışları

Vizyon Yaratma 44,00 83,00 70,59 ± 7, 04
İzleyici Kazanma 27,00 95,00 42,00 ± 8,93
Vizyonu Uygulamaya Koyma 15,00 30,00 25,00 ± 2,87
Sonuçları İzleme 7,00 15,00 12,46 ± 1,75
Sonuca Ulaşma 9,00 20,00 15,23 ± 2,38
Takım Çalışması 16,00 30,00 26,11 ± 2,94

Yaptığımız çalışmada düşük iş doyumuna sahip yönetici olmadığı için karşılaştırma orta ve yüksek iş 
doyumuna sahip yöneticilerin liderlik davranışlarını belirten özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaş-
tırma sonucunda iş doyumu puanı orta ve yüksek olanlar arasında takım çalışması yapabilme ve genel 
liderlik davranışları yönünden farklılık önemli bulunurken (p<0.05) diğer özellikler yönünden önem-
siz bulunmuştur (p>0,05). Takım çalışması yapan yöneticilerin iş doyumları daha yüksektir (Tablo2). 
Genel liderlik davranışlarından elde edilen toplam puanlara göre ise iş doyumları yüksek olanların ge-
nel liderlik puanları da yüksektir.

Tablo 2. Çalışmaya alınan bireylerin genel iş doyum puanına göre liderlik 
davranışlarının karşılaştırılması (n=52)

Liderlik Davranışı Ölçeği
İş Doyum Puanı 

Orta
X ± S n=15

İş Doyum Puanı Yüksek
X ± S
n=37

Sonuç

Vizyon Yaratma 69,86 ± 4,37 71,02 ± 7,97 p=0,217
p>0,05

İzleyici Kazanma 40,40 ± 3,50 42,75 ± 10,21 p=0,611
p>0,05

Vizyonu Uygulamaya Koyma 24,53 ± 3,64 25,27 ± 2,51 p=0,456
p>0,05

Sonuçları İzleme 12,33 ± 1,58 12,52 ± 1,85 p=0,405
p>0,05

Sonuca Ulaşma 14,93 ± 2,15 15,41 ± 2,50 p=0,470
p>0,05

Takım Çalışması 24,80 ± 2,24 26,72 ± 3,06 p=0,012
p<0,05

Genel Liderlik Davranışı 63,40 ± 7,57 79,97 ± 7,77 p=0,001
p<0,05

İş doyumu ölçeğine göre puanı orta ve yüksek olan bireylerin liderlik davranışlarına ilişkin özellikleri 
ile karşılaştırıldığında; vizyonu uygulamaya koyma, takım çalışması ve genel liderlik davranışları yö-
nünden farklılık önemli bulunurken (p<0,05) diğer özellikler yönünden anlamsız bulunmuştur. Vizyo-
nu uygulamaya koyan ve takım çalışması yapan yöneticilerin iş doyumları daha yüksektir (Tablo 3).

Minnesota iş doyumu ölçeğine göre puanı orta ve yüksek olan bireylerin liderlik davranışlarına ilişkin 
özellikleri ile karşılaştırıldığında vizyon yaratma ve genel liderlik puanı yönünden farklılık önemli bu-
lunurken (p<0,05) diğer özellikler yönünden anlamsız bulunmuştur (Tablo 3).
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Tablo 3. Çalışmaya alınan bireylerin içsel ve dışsal iş doyum puanına 
göre liderlik davranışlarının karşılaştırılması (n=52)

Liderlik Davranışı Ölçeği

İçsel İş Doyum Puanı 
Orta
X ± S
n=8

İçsel İş Doyum Puanı 
Yüksek
X ± S
n=44

Sonuç

Vizyon Yaratma 66,50 ± 7,85 71,34 ± 6,71 p=0,061
p>0,05

İzleyici Kazanma 39,00 ± 3,42 42,54 ± 9,30 p=0,092
p>0,05

Vizyonu Uygulamaya Koyma 22,50 ± 3,81 25,45 ± 2,46 p=0,006
p<0,05

Sonuçları İzleme 11,62 ± 1,30 12,61 ± 1,79 p=0,061
p>0,05

Sonuca Ulaşma 14,25 ± 2,43 15,40 ± 2,36 p=0,147
p>0,05

Takım Çalışması 24,37 ± 1,18 26,43 ± 3,06 p=0,013
p<0,05

Genel Liderlik Davranışı 57,87 ± 10,09 77,59 ± 8,70 p=0,001
p<0,05

Dışsal İş Doyum Puanı
Orta
X ± S
n=24

Dışsal İş Doyum Puanı
Yüksek
X ± S
n=28

Vizyon Yaratma 69,12 ± 5,25 71,85 ± 8,16 p=0,0014
p<0,05

İzleyici Kazanma 40,54 ± 3,63 43,25 ± 11,37 p=0,366
p>0,05

Vizyonu Uygulamaya Koyma 24,87 ± 3,24 25,10 ± 2,57 p=0,933
p>0,05

Sonuçları İzleme 12,58 ± 1,55 12,35 ± 1,92 p=0,907
p>0,05

Sonuca Ulaşma 15,00 ± 2,24 15,42 ± 2,53 p=0,873
p>0,05

Takım Çalışması 25,58 ± 2,39 26,57 ± 3,32 p=0,176
p>0,05

Genel Liderlik Davranışı 66,04 ± 8,55 81,55 ± 7,90 p=0,001
p>0,05

Yöneticilerin iş doyumu puanları ile vizyon yaratma puanları arasında (r=0,29), genel iş doyumu ile 
takım çalışması puanları arasında (r=0,37) aynı yönlü ilişki katsayıları (korelasyon katsayıları) bulun-
muştur (Tablo 4). Buna göre iş doyumu puanı arttığında vizyon yaratma ve takım çalışması puanları 
da artmaktadır (p<0,05).
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Yöneticilerin içsel doyum puanları ile vizyon yaratma puanları arasında (r=0,35), bireylerin içsel do-
yum puanları ile vizyonu uygulamaya koyma puanları arasında (r=0,31), içsel doyum puanları ile ta-
kım çalışması puanları arasında (r=0,46) aynı yönlü korelasyon katsayıları bulunmuştur. Buna göre bi-
reylerin içsel doyum puanları arttığında vizyon yaratma, vizyonu uygulamaya koyma ve takım çalış-
ması puanları artmaktadır p<0,05) (Tablo 4). Yöneticilerin dışsal doyum puanları ile liderlik davranış-
ları arasındaki korelasyon katsayıları önemsizdir (p>0,05).

Tablo 4. Çalışmaya alınan bireylerin iş doyumu ve liderlik davranışları 
arasındaki korelasyonlar (n=52)

Vizyon 
Yaratma

İzleyici 
Kazanma

Vizyonu 
Uygulamaya 

Koyma

Sonuçları 
İzleme

Sonuca 
Ulaşma

Takım 
Çalışması

Genel Doyum r=0,29
*p=0,040

r=0,106
p=0,456

r=0,22
 p=0,107

r=0,07
p=0,596

r=0,21
p=0,122

r=0,37
p=0,007

İçsel Doyum r=0,35
*p=0,012

r=0,11
*p=0,412

r=0,31
*p=0,027

r=0,11
p=0,406

r=0,20
p=0,146

r=0,46
p=0,001

Dışsal Doyum r=0,17
p=0,224

r=0,08
p=0,573

r=0,09
 p=0,514

r=0,01
p=0,945

r=0,21
p=0,135

r=0,21
p=0,134

*p<0,05 önemli, r= korelasyon katsayısı

Yöneticilerin duygusal tükenmişlik durumuna göre liderlik davranış özellikleri karşılaştırıldığında 
gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 5). 

Yöneticilerin duyarsızlaşma durumuna göre vizyon yaratmaya ilişkin puanları karşılaştırıldığında 
farklılık önemli bulunmuştur (p<0,05). Duyarsızlaşma puanları ikişerli karşılaştırıldığında düşük ile 
yüksek arasındaki farklılık önemli bulunurken (*p<0,05) düşük ile orta, orta ile yüksek arasındaki fark 
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 5).

Yöneticilerin duyarsızlaşma durumuna göre sonuçlara ulaşma puanları karşılaştırıldığında farklılık 
önemli bulunmuştur. Duyarsızlaşma puanları ikişerli karşılaştırıldığında düşük ile yüksek arasında-
ki farklılık önemli bulunurken (p<0,05) düşük ile orta, orta ile yüksek arasındaki fark bulunmamıştır 
(Tablo 5). Yöneticilerin duyarsızlaşma durumuna göre izleyici kazanma, vizyonu uygulamaya koyma, 
sonuçları izleme ve takım çalışması anlamsız bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 5).

Tablo 5’te, çalışmaya alınan bireylerin kişisel başarı değerlerine göre liderlik davranışlarının karşı-
laştırılması değerlendirilmiştir. Yöneticilerin kişisel başarı durumlarına göre vizyon yaratma özellik-
leri karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemli bulunmuştur. Gruplara ait değerler ikişerli karşı-
laştırıldığında düşük ile orta, düşük ile yüksek, orta ile yüksek arasındaki farklılık önemli bulunmuş-
tur (p<0,05). 

Yöneticilerin kişisel başarı durumlarına göre izleyici kazanma durumu incelendiğinde farklılık önemli 
bulunmuştur, değerler ikişerli karşılaştırıldığında düşük ile orta arasında fark bulunmazken (p>0,05), 
düşük ile yüksek, orta ile yüksek arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0,05).



110

Yöneticilerin kişisel başarı durumlarına göre vizyonu uygulamaya koyma durumu, sonuçları izleme, 
sonuca ulaşma, takım çalışması puanları ayrı ayrı incelendiğinde düşük ile orta, düşük ile yüksek ara-
sında fark bulunurken (p<0,05), orta ile yüksek arasında fark bulunamamıştır (p>0,05).

Tablo 5. Çalışmaya alınan bireylerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, 
kişisel başarı değerlerine göre liderlik davranışlarının karşılaştırılması (n=52)

Liderlik Davranışı 
Ölçeği

Tükenmişlik
(duygusal 
tükenme) 

Puanı
Düşük
n=16

Tükenmişlik
(duygusal 

tükenme) Puanı
Orta
n=22

Tükenmişlik
(duygusal 

tükenme) Puanı
Yüksek

n=14

Kruskal 
Wallis

Vizyon Yaratma 15,56 ± 12,56 12,36 ± 1,52 12,21 ± 1,80 kw=4,12
p=0,127

İzleyici Kazanma 44,31 ± 14,44 41,77 ± 4,50 39,71 ± 3,64 kw=2,57
p=0,276

Vizyonu Uygulamaya 
Koyma 25,68 ± 3,07 25,45 ± 2,42 23,50 ± 2,95 kw=3,64

p=0,161

Sonuçları İzleme 12,50 ± 2,00 12,86 ± 1,90 11,78 ± 0,89 kw=4,85
p=0,088

Sonuca Ulaşma 15,00 ± 2,94 15,81 ± 1,81 14,57 ± 2,44 kw=1,75
p=0,415

Takım Çalışması 26,31 ± 3,60 26,50 ± 3,05 25,28 ± 1,72 kw=2,81
p=0,245

Liderlik Davranışı 
Ölçeği

Tükenmişlik 
(duyarsızlaşma) 

Puanı
Düşük
n=31

Tükenmişlik
(duyarsızlaşma)

Puanı
Orta
n=17

Tükenmişlik 
(duyarsızlaşma) 

Puanı
Yüksek

n=1

Kruskal 
Wallis

Vizyon Yaratma 13,96 ± 9,06 12,41 ± 2,18 12,00 ± 0,80 kw=6,11
*p=0,047

İzleyici Kazanma 42,74 ± 10,32 41,47 ± 6,16 38,50 ± 2,08 kw=2,25
p=0,324

Vizyonu Uygulamaya 
Koyma 25,41 ± 2,65 24,94 ± 2,48 22,00 ± 4,83 kw=2,19

p=0,335

Sonuçları İzleme 12,83 ± 1,36 11,88 ± 2,17 12,00 ± 2,16 kw=2,46
p=0,291

Sonuca Ulaşma 15,74 ± 2,42 14,88 ± 1,86 12,75 ± 2,87 kw=6,02
*p=0,049

Takım Çalışması 26,74 ± 2,70 25,35 ± 3,44 24,50 ± 0,57 kw=5,09
p=0,078



111

Liderlik Davranışı 
Ölçeği

Tükenmişlik 
(kişisel başarı) 

Puanı
Düşük
n=14

Tükenmişlik 
(kişisel başarı) 

Puanı
Orta
n=29

Tükenmişlik 
(kişisel başarı) 

Puanı
Yüksek

n=9

Kruskal 
Wallis

Vizyon Yaratma 13,35 ± 1,78 14,00 ± 9,38 11,00 ± 1,00 kw=13,55
*p=0,001

İzleyici Kazanma 42,88 ± 3,79 42,93 ± 11,13 37,66 ± 1,80 kw=12,30
*p=0,002

Vizyonu Uygulamaya 
Koyma 26,57 ± 1,91 24,75 ± 3,22 23,33 ± 1,65 kw=11,99

*p=0,002

Sonuçları İzleme 13,57 ± 1,15 12,06 ± 1,90 12,00 ± 1,32 kw=11,25
*p=0,004

Sonuca Ulaşma 16,32 ± 1,15 15,00 ± 2,75 14,11 ± 1,90 kw=9,34
*p=0,009

Takım Çalışması 27,92 ± 2,12 25,65 ± 3,27 24,77 ± 1,39 kw=8,34
*p=0,015

*p<0,05 önemli

Tablo 6. Çalışmaya alınan duygusal tükenmişlik ile liderlik davranışları arasındaki korelasyon-
lar katsayıları

Liderlik Davranışı Ölçeği Duygusal 
Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı

Vizyon Yaratma r= -0,22
 = 0,110

r= -0,37
*p= 0,007

r=0,50
*p=0,001

İzleyici Kazanma r= -0,14
p= 0,295

r= -0,29
*p= 0,035

r=0,19
  p=0,161

Vizyonu Uygulamaya Koyma r= -0,35
*p= 0,012

r= -0,44
*p= 0,001

r=0,45
*p=0,001

Sonuçları İzleme r= -0,16
p= 0,243

r=- 0,33
*p= 0,017

r=0,31
*p=0,027

Sonuca Ulaşma r= -0,13
p= 0,345

r=- 0,45
*p= 0,001

r=0,39
*p=0,005

Takım Çalışması r= -0,16
p= 0,247

r= -0,35
*p= 0,012

r=0,40
*p=0,004

*p<0,05 önemli, r= korelasyon katsayısı

Yöneticilerin duygusal tükenmişlik puanı ile vizyonu uygulamaya koyma puanı arasında (r = -0,35) 
negatif yönlü bir ilişki katsayısı bulunmuştur. Buna göre duygusal tükenmişlik puanı arttığında vizyo-
nu uygulamaya koyma puanı düşmektedir (p<0,05) (Tablo 6). Duygusal tükenmişlik ile diğer liderlik 
davranış özellikleri arasında bulunan korelasyon katsayıları önemsizdir (p>0,05).
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Duyarsızlaşma puanı ile vizyon yaratma puanı arasında (r=-0,37), duyarsızlaşma ile izleyici kazanma 
arasında (r= -0,29), duyarsızlaşma ile vizyonu uygulamaya koyma puanı arasında (r=-0,44), duyarsız-
laşma ile sonuçları izleme puanı arasında (r=-0,33), duyarsızlaşma ile sonuca ulaşma puanı arasında 
(r=-0,45) duyarsızlaşma ile takım çalışması puanı arasında (r=-0,35)’lik negatif yönlü korelasyon kat-
sayıları bulunmuştur. Buna göre yöneticilerin duyarsızlaşma puanı arttığında vizyon yaratma, izleyi-
ci kazanma, vizyonu uygulamaya koyma, sonuçları izleme, sonuca ulaşma ve takım çalışması puanla-
rı düşmektedir (p<0,05).t

Kişisel başarı puanı ile vizyon yaratma puanı arasında (r=0,50), kişisel başarı puanı ile vizyonu uy-
gulamaya koyma puanı arasında (r=0,45), kişisel başarı puanı ile sonuçları izleme puanı arasında 
(r=0,31), kişisel başarı puanı ile sonuca ulaşma puanı arasında (r=0,39), kişisel başarı puanı ile takım 
çalışması puanı arasında (r=0,40)’lık korelasyon katsayıları bulunmuştur (Tablo 6). Buna göre kişisel 
başarı arttığında vizyon yaratma, vizyonu uygulamaya koyma, sonuçları izleme, sonuca ulaşma ve ta-
kım çalışması puanları artmaktadır (p>0,05).

4. TARTIŞMA

Yöneticilerin doyumsuzluğunun sağlık bakım maliyeti, kalitesi ve çıktıları üzerine olabilecek istenme-
yen etkilerini ve iş doyumsuzluk nedenlerini anlamak önemlidir. Çalışmamızın sonuçları göstermiştir 
ki yöneticilerin % 30.7’sinin iş doyum düzeyi orta, % 69.3’nün ise yüksek düzeydedir. Yöneticilerin 
% 26,9’unun duygusal tükenmişlik düzeylerinin yüksek, kişisel başarıları düşük bulunmuştur ve sade-
ce % 7,7 gibi bir oranla duyarsızlaşma düzeyi yüksek düzeyde saptanmıştır. Kurçer’in (2005:12) yap-
tığı bir çalışmada yönetim görevi olan hekimlerde iş doyumunun diğer hekimlere göre yüksek olduğu 
ve Sağlık Bakanlığı merkez, taşra teşkilatı yöneticilerinin işlerinden doyumsuz oldukları saptanmıştır 
(Aksu vd., 2002:275). Bodur ve Güler’in (1997) yaptığı çalışmada da iş doyumu yüksek (% 70.1) bu-
lunmuştur. Bizim çalışmamızın sonucu Bodur ve Güler’in çalışma sonucu ile benzer iken Kurçer’in 
çalışma sonucu ile benzer değildir. Çalışmamızda iş doyumunun yüksek, tükenmişliğin düşük olması 
ülkemizde yönetici olmanın statü sağladığına inanılıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Tükenmiş-
liğin azalması ve iş doyumunun artmasında işinde kıdemli olma, iş tecrübesinde artma, bağımsız karar 
alma yeteneğinde gelişme, doyum sağlayacak bazı statülere sahip olma durumu, tükenmişliğe daha di-
rençli hale gelme ve zorluklarla başa çıkma yollarını bilme gibi nedenlerin etkili olduğunu belirtmiştir  
(Mechteld vd., 2003:274). Çalışmamızda yöneticilerin orta yaşta olmaları, işlerinde deneyimli olmala-
rı ve mesleği isteyerek seçmeleri iş doyum düzeylerinin yüksek, tükenme düzeylerinin düşük olmasın-
da etkili olmuş olabilir. Yöneticilerin iş doyumu puanı ile sonuçları izleme, geri bildirim değişkeni gibi 
diğer liderlik davranış özellikleri anlamsız (p<0.05) bulunmuştur, ancak düşük değildir. Bu sonuç yö-
neticilerin çalışanlarından ne beklediklerini ve ne istediklerini açıkça ifade etmeyi önemsedikleri anla-
mına gelmektedir.  Yöneticilerin sonuçları izlerken geri bildirim gösteren davranışlar sergilemesi, yö-
netimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde önem taşımaktadır (Koçel, 1998, s.362). Bu nedenle etkin 
geri bildirim davranışı, yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişim ile mümkündür. Araştırmada yönetici-
lerin iletişim boyutuna verdikleri önem anlamlı derecede yüksek çıkmasa da bu sonuç desteklenmiştir.

İnsanları belirli hedeflere götürebilmek, bu hedeflere ulaşmada onların sağlayacakları kişisel arzu ve 
ihtiyaçlar ile çıkarların neler olduğunu takip etmek, daha sonrada bu insanları bir grup etrafında topla-
yarak güçleri, cesaretleri, arzu ve enerjilerinin artırılması etkin liderlik ile sağlanabilir (Tengilimoğlu, 
2005: 24). Örgütsel etkinliği sağlamada yöneticilerin takım çalışmasına yönelik davranışlar gösterme-
si çalışan personel üzerinde olumlu motivasyon etkisi göstermektedir ( Kıdak ve Aksaraylı, 2009:89). 
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Bir tanıma göre liderlik, bir gruptaki diğer kişileri etkileme, onları belirli amaçlar etrafında toplayabil-
me ve belirlenen amaçları gerçekleştirmeleri için söz konusu kişileri harekete geçirme sürecidir (Er-
dogan, 1997: 330). Liderin öncelikli fonksiyonu örgütün temel amaçlarını veya gelecek için vizyonu-
nu belirlemek ve bunlara ulaşmak için stratejiler geliştirmektir. Buna karşılık yöneticinin işi bu vizyo-
nu uygulamaya geçirmektir (Yiğit, 2002: 17). Yöneticilerin vizyonu uygulamaya koyarken gösterebi-
leceği davranış bileşenleri, yapı oluşturma, iletişim, taktik kullanma ve yetki devridir. Araştırmamızda, 
iş doyumu ölçeğine göre puanı orta ve yüksek olan bireylerin liderlik davranışlarına ilişkin özellikle-
ri karşılaştırıldığında; vizyonu uygulamaya koyan, vizyon yaratan ve takım çalışması yapan yönetici-
lerin iş doyumları daha yüksek bulunmuştur. Yöneticilerin iş doyumu puanları ile vizyon yaratma pu-
anları arasında (r=0,29), genel iş doyumu ile takım çalışması puanları arasında da (r=0,37)  pozitif ve 
anlamlı korelasyon mevcuttur. Buna göre iş doyumu puanı arttığında vizyon yaratma ve takım çalış-
ması puanları da artmaktadır. Araştırmamızın sonucunun diğer araştırmaların sonuçlarını destekleme-
si (Izgar, 2008: 328; Sheward vd., 2005: 51-60) ve vizyona yönelik davranışların gerçekleştirilmesin-
de örgütsel ve kişisel iletişimin, bağlılığın önemini göstermesi açısından önemlidir. Saygun ve arka-
daşlarının (2004: 228) iş doyumu ile ilgili yaptığı çalışmada yönetici hekimlerin kişiler arası ilişki, ça-
tışma çözme, örgüt kültürü ile iş doyumunun yüksekliği arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Baş-
ka bir çalışmada da ise hekimlerin daha çok uzlaşmacı ve uyum temeline dayalı bir yaklaşım izledik-
leri saptanmıştır ( Cankul vd., 2002: 434).

Örgütsel etkililiğe etki eden ve liderlik süreçleriyle çok yakından ilişkili bir diğer konu da, iş doyumu-
dur. İş doyumu, işgörenlerin örgütsel amaçlara, istekli ve verimli biçimde katkı yapmalarını sağlamak-
tır. Bu konuda yöneticilere büyük sorumluluk düşmektedir. İşinden memnun olan, örgüt içinde temel 
ve önemli ihtiyaçlarının tümünü karşılayan bireylerin işbaşarım seviyelerinin önemli ölçüde yüksek 
olduğu söylenebilir  (Tengilimoglu, 2005: 27) Araştırmamızda yöneticilerin içsel doyum puanları art-
tığında vizyon yaratma, vizyonu uygulamaya koyma ve takım çalışması puanları artmaktadır (p<0,05). 
Yöneticilerin liderlik davranışlarının ölçeğe göre olumlu özellikler göstermesi işgörenlerin örgütsel 
amaçlara, istekli ve verimli biçimde katkı yapmalarını sağlaması açısından önemlidir. 

Tengilimoğlu’nun (2005: 42) yaptığı çalışma sonucu ile benzerdir. Liderlik davranışlarının çalışanların 
iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan araştırmaların önemli bir kısmı hizmet üre-
ten işletmelerde görülmektedir. Hizmetler, büyük ölçüde profesyonelleşmiş işgören gruplarının ortak 
ve uyumlu çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir (Tengilimoglu, 2005: 29) ve iş gören doyumu ile ilgi-
li yakınmalarını etkileyen temel faktörlerden en önemlisinin, yöneticilerin sergiledikleri liderlik dav-
ranışları olduğu ileri sürülebilir (Sheward vd., 2005: 51-60). Karaduman’ın (2002: 88) yapmış oldu-
ğu çalışmasında ekip liderinin, süreçlere ilişkin davranışındaki olumlu değişikliklerin, ekip üyelerinin 
iş doyumunu olumlu yönde etkilediği ve ekip liderinin, ekip üyelerinin lidere ve dolayısıyla da ekibe 
bağlılığını artırdığı görülmüştür. 

Yeniliklere açık olma, çalışma gereksinimlerini tanımlama, çabuk karar alma, iyi çalışmaları takdir 
etme ve amaçların belirgin olması, yetki ve sorumluluk denkliği içinde çalışma özelliklerinin, iş doyu-
mu ve tükenme üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (Abdelrahman vd., 2008: 93; Çam, 1992: 72; Öz-
türk vd., 2008: 92). Bir sendrom olarak bilinen tükenmenin hemen her meslek grubunda yaşandığı be-
lirtilmekle birlikte, doğrudan insana hizmet veren hekim, hemşire ve ebeler gibi sağlık çalışanları gibi 
insan ile yüz yüze, yoğun ve sürekli ilişkide olan mesleklerde daha fazla görülmektedir (Serinken vd., 
2003: 358-65; Weber vd., 2000: 512; Uğurlu, 2003:56; Alimoğlu vd., 2005: 559; Mechteld vd., 2003: 
273; Silah, 2001: 169; Ozyurt vd., 2006: 164). Yöneticilerin özellikle kendisi ve çalışanlarını olumsuz 
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yönde etkileyen faktörleri azaltabilmesi, tükenmişlik ile baş edebilmesi için strateji belirleme, plan-
lama ve uygulama daha çok işveren ya da çalışma koşullarını belirleyenlerin kararlarına, dolayısı ile 
liderlik davranışlarına bağlıdır (Maslach vd., 2001: 40;, Ersoy vd., 2001: 47; Çam, 1992: 72). Bizim 
araştırmamızda iş doyumu ve tükenmişlik ile liderlik davranışı özellikleri arasında ilişki bulunmuştur. 
Çalışmamızda yöneticilerin duyarsızlaşma puanı arttığında vizyon yaratma, izleyici kazanma, vizyo-
nu uygulamaya koyma, sonuçları izleme, sonuca ulaşma ve takım çalışması puanları düşmektedir. Ki-
şisel başarı arttığında vizyon yaratma, vizyonu uygulamaya koyma, sonuçları izleme, sonuca ulaşma 
ve takım çalışması puanları artmaktadır. Bu ilişki başka çalışmalarda da benzer biçimde açıklanmış-
tır (Sheward vd., 2005: 57).

5. SONUÇ

Sonuç olarak liderlik davranışlarının iş doyumu ile tükenmişlik düzeyini etkilediği; iş doyumu ile li-
derlik arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu, tükenmişlik ile liderlik arasındaki ilişkinin ise negatif 
yönlü olduğu belirlenmiştir. Günümüzde başarılı bir liderlik anlayışı içerisinde geleceği yönelik viz-
yon belirleyen, çalışanları bu vizyona odaklayan, enerjisini onların yaratıcılığının ortaya çıkmasını 
sağlayan ortamı hazırlayan ve onlara güvenen, iyi iletişim kuran ve şartlara uygun liderlik davranışla-
rını sergileyen bir anlayış benimsenmeli ve çalışanların işdoyumunun artırılması, tükenmişliğin önlen-
mesi için gerekli çaba gösterilmelidir.
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HASTANELERDE KURUM KÜLTÜRÜ

Gülhan Bilgin1, Zeynep L. Çıraklı 2

Özet

Bu çalışmada; sağlık hizmetlerinin en büyük alt sistemini oluşturan hastanelerde, çalışanların kuru-
mun temel değerleri ve amaçlarının paylaşıldığı ortak bir kurum kültürü etrafında toplanması ve ku-
rumsal bağlılığın sağlanmasının performans ve verimlik üzerine etkileri incelenmektedir.

Hastane yöneticileri gün geçtikçe önemi artan kurumsal değerlere öncelikle dikkatini yoğunlaştırmak 
durumundadırlar. Hastane organizasyonlarında, kurum çalışanları tarafından paylaşılan temel değer-
ler, amaç ve hedefler, normlar, kullanılan ortak dil ve hastanelerin kendine özgü sembol ve uygulama-
larının benimsetilmesiyle güçlü bir kurum kültürü oluşturulabilir.

Hastaneler birbirinden çok farklı kişisel özellik, eğitim ve kültürlerden gelen çalışanlardan oluşmak-
tadır. Bu bağlamda farklı kültürlerden gelen çalışanların ortak hedef ve amaç etrafında birleştirilme-
si ve benimsenen, paylaşılan değerlerin birey- grup davranışlarına yansıtılması yönetici ve liderlerin 
performansına bağlıdır. Farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahip bireyleri aynı kurumsal amaç etrafında 
toplamak başarılı bir yönetimin işidir.

Hastanelerde kurum kültürü olgusu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ger-
çekleştirilen, üst yönetim ve çalışanların meslek gruplarına göre kurum kültürü ölçümü ve değerlen-
dirmesi yapılarak incelenmiştir. Yöneticilerin oluşturmaya çalıştıkları kurum kültürü ile çalışanların 
kurum kültürünü değerlendirmeleri arasındaki benzeşim veya farklılıkları analiz edilerek yorumlan-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Değerler, Kurum Kültürü, Sağlık Sistemi, Hastane Organizasyonu, 
Performans ve Verimlik

THE ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE HOSPITAL
Abstract

In this workout, the Group of Hospitals, for which the healthcare system is fundamental, is seeing the 
concerned personnel sharing main values and objectives gathered, as such, in a structure organized 
from a cultural perspective with related organization values, and for which the performance develop-
ment and productivity effects are currently under analysis.

Over the years, Hospital executives are considering organizational values with further more attenti-
on. In Hospital organizations, the shared values among staff, the aim and objectives, norms, common 
language and Hospital own symbol should be assimilated among the staff for a stronger organizatio-
nal culture.

1.  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gulbilgin2@gmail.com
2.  Uz. Dr., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,   zturci@mynet.com
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The approach differs from a hospital to another depending on the staff point of views and educatio-
nal as well as cultural perspectives. This common goal and cultural development, coming from diffe-
rent groups and personnel behaviours, would be then based on the managers and leaders performan-
ce. The management duty would be accordingly successful in gathering different expectations and po-
int of views in the same organizational objective. 

The existence and the review of a cultural foundation at Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Rese-
arch Hospital as regards to the top management and to all department services personnel have been 
searched and assessed. Differences and similarities between the management implementation plan 
and the understanding of the personnel in their organizational cultures and values have been analy-
zed and due for reporting.

Key Words: Organizational Values, Organizational Culture, Healthcare System, Hospital Organiza-
tion, Performance and Productivity.

1. GİRİŞ

Günümüzde her sektörde artan rekabet ortamı ve yaşanan hızlı değişimler, kuruluşların başarısında sa-
dece iyi bir altyapı, kaynak ve teknolojik imkânlar ile donatılmış olmasının yeterli olmadığının, bunun 
yanında nitelikli, çalıştığı kuruma bağlılık duyan, yaptığı işe kendini adayan insan kaynağı varlığının 
da çok önemli olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Çalışanların kurumun ortak amaç ve değerlerini 
benimsemesi beraberinde o kuruluşun kurum kültürünü oluşturmaktadır. 

Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak isteyen tüm kurumların her şeyden önce yapmaları gereken ken-
dilerini tanımak ve tanımlamaktır.

Hastanelerin yönetimi zor ve karmaşıktır. Bu nedenle, Kurum kültürünün hastanelerde oluşturulma-
sı ve yöneticinin de hastanede nasıl bir örgütsel kültür oluşturmak istediği, örgüt kültürüne hastanenin 
hangi kademesinden nasıl başlanabileceği gibi sorulara cevap bulmaları gerekmektedir. 

Hastanenin etkinlik ve verimlik düzeyi, personelin ilgi, gayret, çalışkanlık ve yeterlilik gibi nitelikle-
riyle doğrudan ilişkilidir. Yönetsel etkinlik ve diğer her türlü başarı ölçüsü temelde insan öğesinin ça-
balarına dayanır. Hastanelerde sunulan hizmetin kalitesi, çalışanların hastaneye ve yaptıkları işe bağ-
lılıkları, hastanenin amaç ve hedeflerini benimsemeleri, ortak amaç etrafında birleşmeleri ile doğru 
orantıda yükselmekte ve bu durum çalışanların performans ve verimini de olumlu yönde etkilemek-
tedir.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan çalışmada, Yönetici ve çalışanla-
rın, kurumdaki sosyallik ve dayanışma düzeyleri esas alınarak belirlenen dört farklı kurum kültüründe; 
Şebekeleşmiş, Kar amacı güden ( çıkarcı),  Topluluksal ( toplumcu ) ve Bölümlenmiş ( parçalı ) yapı-
da sınıflandırılması ve yorumlanması planlandı. 

Çalışma sonucunda, Hastane yönetici ve çalışanlarının kurum kültüründe uyum ve farklılıkları değer-
lendirilerek, hastanenin hedef ve amaçlarına uygun, istenilen ortak kurum kültürü oluşturulması yö-
nünde, Hastane yönetiminin uygulama ve planlarına ışık tutacak sonuçların ortaya çıkarılması plan-
landı.  
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1.1. Hastanelerin Tanımı ve Sınıflandırılması

Hastaneler, hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından sağlık sisteminin en önemli alt 
sistemidir. Hastanelerin amaç ve misyonuna göre değişmekle birlikte genel kabul gören dört işlevi var-
dır. Bu işlevler; tedavi hizmetleri işlevi, koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri işlevi, eğitim işlevi ve 
araştırma işlevi şeklinde sıralanabilir (Kavunbaşı, 2000: 76).

Ancak eskiden beri hastanelerin değişmeden gelen esas işlevi, tedavi hizmetinin verilmesi olmuştur 
(Seçim, 1991: 15).

Seçim, Kavuncubaşı ve Ersoy hastanelerin açık ve dinamik bir sistem olma, matriks organizasyon ya-
pısında olma, yirmi dört saat hizmet sunma, karmaşık ve yoğun teknoloji kullanımı ve insan kaynak-
larının kalifiye ve uzman olması gibi diğer hizmet organizasyonlardan farklı özellikleri olduğunu ile-
ri sürmüşlerdir. 

Hastaneler verdikleri sağlık hizmetinin türüne, finansal kaynaklarına (mülkiyet türüne), büyüklükle-
rine (yatak kapasitelerine), hastaların hastanede kalış sürelerine göre sınıflandırılabilmektedir (Seçim, 
1991: 8-9).

Verdikleri sağlık hizmetinin türüne göre hastaneler; genel hastaneler ve özel dal hastaneleri 
şeklinde ikiye ayrılır. Genel hastaneler, her türlü acil vaka ile yaş cinsiyet farkı gözetmeksizin, 
bünyesindeki mevcut uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği sağlık organizasyonla-
rıdır. Özel dal hastaneleri ise, çocuk hastanesi, doğumevi ve ruh sağlığı hastaneleri gibi belirli 
bir yaş veya türde hastaların kabul edildiği sağlık kurumlarıdır. Bu ayırıma bağlı olarak yapılan 
başka bir ayırım da eğitim hastaneleri ile eğitim vermeyen hastaneler seklindedir. 

Mülkiyetine Göre Hastaneler; Burada hastanelerin, mülkiyetinin hangi kurum ve kuruluşlara 
ya da özel şahıslara ait olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırma ya-
pılmaktadır. Bu esastan hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık Bakanlığına (SB), 
Tıp Fakültelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine (İDT), Vakıflara,  Belediyelere, azınlıklara, 
derneklere ve özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilmektedir. 

Büyüklüklerine (yatak kapasitelerine) göre hastaneler, Büyüklüklerine göre hastaneler 25, 
50, 100, 200, 400, 600, 800 ve üstü yatak kapasiteli hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır. 
Hastane büyüdükçe bazı yeni hizmet birimlerine ihtiyaç duyulacağı gibi diğer bazı birimler de 
yeterli büyüklüğe ulaşacaklarından organizasyonlarında değişiklikler olacak; böylece hastane 
içindeki idari kademelerin ve pozisyonların sayısında artışlar olabilecektir.

1.2. Kurum Kültürünün Tanımı ve Önemi

Kurum ve Kültür kelimelerinin anlamlarını ayrı ayrı bakıldığında; kurumun iki farklı anlamı olduğu 
görülmektedir. Birinci anlamı daha çok toplumbilimseldir ve geniştir. Toplumsal kurum da denir. Buna 
göre kurum, “Belli bir toplumda hangi toplumsal eylemlerin ya da toplumsal ilişkilerin meşru ya da 
beklenen eylem ve ilişkiler olduğunu belirleyen kurallar bütünü” dür. İkinci anlamı ise “Kamu örgüt-
lenmesinde genelde, etkinlik ve hizmet ağı tüm ülkeye yaygın olan, politikaları hükümetler tarafından 
oluşturulan, belirli görev ve hizmetle yükümlenmiş, hizmeti gerçekleştirecek bina, insan ve gereç do-
nanımına kamusal olarak sahip, amaç ve kuralları belli, belirli yasalara göre oluşturulmuş ve yönetilen 
örgütlenmelerdir” (Tomanbay, 1999: 85).
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Kültür konusu, sosyolojinin temel başlıklarından birisidir. Kültür, bilgiyi sanatı, ahlâkı, hukuku, örf ve 
adetleri kapsadığı gibi, insanın cemiyetin bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün kabiliyet 
ve alışkanlıkları da içine alan bir bütündür. (Erkal, 1982: 65).

Kültür kavramının yönetim bilimleri açısından bir tanımını yapacak olursak; “kültür, kişiden kişiye ak-
tarılabilen bir yaşam biçimi olup, insanın insan tarafından tesis edilmiş ve yaratılmış olan çevresini ifa-
de etmektedir. Kültür, o toplumda mensuplarının çoğunluğunda ortak olan ve onu diğer toplumlardan 
(örgütlerden) farklı yapan bir hayat tarzı temin etmektedir (Eroğlu, 1982: 3-4).

Kültür kavramının ayrıntılı bir çözümlemesini yapan Bozkurt Güvenç, Antropolojide kullanılan dört 
kültür kavramlaştırmasından bahsetmektedir (Güvenç, 1991: 95 )

Bir toplumun ya da tüm toplumların birikimli uygarlığıdır

Belli bir toplumun ya da topluluğun kendisidir.

Bir dizi soysal sürecin bileşkesidir

Bir insan ve toplum kuramıdır.

Alemdar ve Erdoğan’a göre siyasal ve ekonomik örgütlerin kendilerini sürdürmelerinde önemli rol oy-
nayan kültürel gelenekleri ve “işlerini yapma bilinci” vardır. Bu örgütleri anlamak için de örgütün ya-
şadığı ve yaşattığı kültürü anlamak gerekmektedir. (Korkmaz, Alemdar, 1994: 170 )

Kurum Kültürü; davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir ku-
rum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Kurum kültürü firmanın misyonun-
dan, amacından, ortamından ve başarısı için gerekli ihtiyaçlardan ortaya çıkar (R. Wayne, 1987: 298).

Kurum kültürünü bir kuruma ilişkin paylaşılmış inanç ve değerler, genel davranış ve kalıpları ve ku-
rumda işlerin yapılış şekli olarak tanımlayabiliriz (TSE, 1997:6)

Her kurumdaki kültür dahili ve harici faktörler nedeniyle oluşmaktadır. Burada önemli olan bu oluşu-
mu kendi başına bırakmak değil, bilinçli bir biçimde oluşturmak ve koruyarak geliştirmektir. Gelece-
ğe yönelik bu tür bir kurum kültürünün yapı taşları ise şunlardır: 

Yönetici ve çalışanlar veya onların ilgilerini temsil edenler arasında uyumlu bir işbirliği. 

Açık enformasyon temeli üzerinde şeffaf bir iletişimin olması

Her iki cinsiyetteki çalışanların, tüm seviyelerdeki karar alma sürecine dahil edilmesi

Eskimiş yapıların kırılması, yetki ve sorumluluğun merkeziyetçiliğinin kaldırılması

Kurumun faaliyetlerinin topluma yaptığı katkıları ve onun varlığı ve geleceğini güvence altına 
almak, yani bir kurum felsefesi hakkında temel görüş birliğinin oluşturulması

Sermaye ve kazanca/ kara katılım sağlanması.

1.2.1. Kurum Kültürü Oluşumuna Etki Eden Öğeler

Bir kurumun kültürü, kurumun değer sisteminden ve bu değeri güçlendiren, yayan, bağlayan ve bazen 
özetleyen hikayeler, adetler, semboller, kahramanlar ve bir kültürel ağdan oluşur. 
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Temel Değerler, İnançlar, Tutumlar: Kurum kültürünü oluşturan değerler kurum çalışanla-
rının olayları, tutum ve davranışları değerlendirmede benimsemiş oldukları ölçütlerdir (Gök-
sel, 2002: 246). Bir kurumda neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu gösterir-
ken, kuruluşun genel amaçlarını, hedeflerini belirlemektedir. Kültür, insanların paylaştığı değer 
ve inançlarla başlamaktadır (Campell, 1992: 50).

Liderler ve Kahramanlar: Temel değer ve inançlar ile kurum kültürünün temelleri oluşturu-
lurken lider ve kahramanlar da bu temel değerlerin diğer çalışanlar tarafından benimsenmesine 
yardımcı olmaktadır (Kozlu, 1998: 67). Kahramanlar ise, kurum kültürünün temel değerlerini 
kişiselleştiren ve kurum çalışanları için açık rol modelleri olan kişiler olmakla birlikte yöneti-
min herhangi bir kademesinde bulunabilirler (Akıncı, 2005: 164).

Hikayeler ve Efsaneler: Hikayeler, kurum kültürü açısından önem taşıyan ve genellikle ku-
rumun geçmişine yönelik olayların, abartılarak aktarılması sonucunda ortaya çıkan kültür ta-
şıyıcılarıdır. Kurumun geçmişi ve bugünkü durumu arasında köprü görevi görürler (Unutkan, 
1995: 35 ) Hikaye ve efsaneler, doğru olsun ya da olmasın, çalışanların kısadan hisse çıkar-
malarını, motive olmalarını ve kurumla özdeşleşmelerini sağlamaktadır. (Akıncı, 2005: 164 ) 

Tören ve Semboller: Bir kurum kültürünün görülebilen en önemli elemanlarından biride tö-
renlerdir. Törenler kurumun çalışanlarının davranışları ve anlayışlarını etkilemek için özel za-
manlarda ya da belirli dönemlerde düzenlenen ve tekrarlanan faaliyetlerdir. Örneğin, yirmi beş 
yıl kuruma hizmet etmiş bir bireye verilen bir hediye kurumda sadakate verilen önemi gösterir. 
Böylece kuruma yeni katılan bireylere de kurumda nelere değer verildiği gibi konularda bilgi 
verilir, bu bağlamda törenler kurum kültürünü destekler (Judith R, 1960: 476). Kurumun işareti 
olarak kullanılan objeler, logolar, flamalar, kıyafetler, binaların mimarisi vs. gibi birçok şey ku-
rum içindeki fikirlerin, değerlerin ve duygusal anlatımların iletilmesini mümkün kılan, görün-
düklerinden fazla anlam yüklü olan nesneler yani sembollerdir (TSE, 1997: 14).

Dil: Her kurumun kendine özgü bir dili vardır ve bu dil o kurumun faaliyet alanıyla ilişkili-
dir. Kuruma özgü dil mesleksel ve kurumsal terminolojiyi oluşturmaktadır. Dil yazılı ve söz-
lü olarak kullanılabildiği gibi jest ve mimikler de dilin sözle ifade edilemeyen yönlerini anla-
tır (TSE, 1997: 12).

1.2.2. Kurum Kültürü Sınıflandırması

Baskın Kültür Alt Kültür: Kültürdeki genel kültür ve alt kültür ayrımı, kurum kültüründe bas-
kın kültür ( dominat culture), kurum bireylerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan temel değer-
leri ifade eder. Alt kültür ( subculture) ise, kurum üyeleri arasında sadece belli bir azınlık tara-
fından paylaşılan değerleri temsil eder (Luhans, 1992: 563). Kurumda herhangi bir grup alt kül-
tür geliştirebilmekle beraber, bu alt kültürler coğrafik farklılıklardan veya departmanların yapı-
larından kaynaklanmaktadır (Akıncı, 2003: 48).

Güçlü Kültür ve Zayıf Kültür: Kurumlar tarafından açıkça düzenlenmiş ve paylaşılmış temel 
değerler güçlü kültürü oluşturmaktadır. Güçlü kültürün şekillenmesinde güçlü bir liderliğin et-
kisi olduğu kadar iki önemli faktöründe etkisi vardır: paylaşma ve yoğunluk (Erdem, 2001: 33).

1.2.3. Amaçlara Yönelik Kurum Kültürü

Kurumsal kültürler güçlü ve zayıf kültürler biçiminde yapılan sınıflandırmaya benzer olarak kurum-



122

daki sosyallik ve dayanışma düzeyi esas alınarak da dört farklı kurum kültürü tipi olarak sınıflandırıl-
mışlardır. Bunlar Şebekeleşmiş, Kar amacı güden( çıkarcı),  Topluluksal     (toplumcu) ve Bölümlen-
miş (parçalı) kültürel yapıdır. Sosyallik ve dayanışmayı esas alan dört farklı kurum kültürü tipi aşağı-
daki Şekil 1. de görülmektedir. 

Şekil 1: Sosyallik ve Dayanışmayı Esas Alan 4 Kurum Kültürü Tipi

Kaynak: TSE, Kurum Kültürü Eğitim Notu, 2007: 12

Şebekeleşmiş Kültür (Arkadaşlar arasında) : Yüksek sosyallik ve düşük dayanışma düzeyin-
dedir.  Şebekeleşmiş yapıya sahip organizasyonlarda insanlar iş yerinde sohbet ederler, öğle ye-
meğine birlikte çıkarlar, iş sonrası bir araya gelirler, kutlamalar, maçlar düzenlenir. Kısacası in-
formel bir yapı vardır.

Topluluksal Kültür (Biz Bir aileyiz): Yüksek sosyallik ve yüksek dayanışma düzeyindedir. 
Çalışanların kendilerini organizasyonla özdeşleştirme düzeyleri yüksektir. Bireyler kendi kim-
liklerini organizasyonun kimliğiyle eş tutarlar. 

Bölümlenmiş Parçalı Kültür (Birlikte ama yalnız): Düşük sosyallik ve düşük dayanışma dü-
zeyindedir. Aidiyet duygusu zayıftır, çalışanlar genellikle kendileri için çalışırlar ve kendilerini 
mesleki gruplarıyla özdeşleştirirler.

Kar amacı güden (Pazar günü çalışmaya alışkınız): Düşük sosyallik ve yüksek dayanışma 
düzeyindedir. Şebekeleşmiş yapının tam zıttıdır. Kurum üyeleri arasındaki iletişim tamamen iş 
ile ilgilidir. İş ve sosyal yaşantı birbirinden kesin çizgilerle ayrılır. Sosyal bağların zayıf olma-
sı nedeniyle organizasyona bağlılık zayıftır.
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1.2.3.1. Sosyalleşme ve Dayanışmanın Tanımı Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Sosyalleşme; adından da anlaşılabileceği gibi, bir topluluğun üyesi olan bir bireyin, grubun diğer bi-
reylerine karşı arkadaş canlısı olabilirlik derecesinin ölçüsüdür. Çoğu kez doğal olarak ortaya çıkar ve 
gelişir. Sosyalleşmenin aydınlık, olumlu yanları; İş yaşantısında yüksek derecede sosyal olmanın bir 
hayli faydası vardır. Çoğu çalışan elemanlara yüksek moral ve dinamizm kazandıran bu tip işyerinde 
çalışmanın zevkli olduğu konusunda hemfikirdir. Sağlıklı sosyalleşme, insanların işlerinin gerektirdiği 
formaliteleri de aşabildikleri bir çevre yaratır (Goffee and Jones, 2000: 46-48). Sosyalleşmenin karan-
lık, olumsuz yanları; Tüm bu olumlu özelliklerine karşın, yüksek derecede sosyalleşmenin bazı deza-
vantajları da olabilir. Samimiyetin ortama fazlasıyla hakim olması sonucunda çalışanların performans-
ları tahammül edilemez düzeylere kadar düşebilir. 

Dayanışma; Dayanışma sosyalliğin tam tersine duygulardan çok mantığa dayanır. Dayanışma merkezli 
ilişkiler, katılımcı tarafların yararına olan ortak görevlere, müşterek ilgi alanlarına ve açıkça kavranmış 
paylaşılan hedeflere dayanır. Dayanışmanın karanlık, olumsuz yanları; Grubun, hedeflerine ve ihtiyaç-
larına aşırı derecede yoğunlaşması grup üzerinde baskı yaratabilir ya da amaca giden bu yolda grubun 
önüne çıkan bireyler için incitici durumlar yaratabilir (Goffee and Jones, 2000: 50).

Bu dört farklı kurumsal kültür öğesinden yani şebekeleşmiş, topluluksal, kar amacı güden ve bölüm-
lenmiş türdeki kurumsal kültürden hangisinin iyi ya da kötü olduğuna dair bir şey söylemek mümkün 
değildir. 

Topluluksal türdeki bir kurum kültürü ( yüksek sosyallik ve yüksek dayanışma ), bir kuruluş için her 
zaman doğru seçenek olmayabilir. Sağlanması çok zor bir kurumsal kültürdür. Bunun nedeni de sos-
yalliğin ve dayanışmanın karakteristik özellikleri olan davranışlar sık sık birbirleriyle çatışır. 

Şebekeleşmiş kurumsal kültürler, özellikle işlevsel ve coğrafi bakımdan hareket kabiliyetinin kısıt-
landığı durumlar içinde başarı için yaşamsal önem taşıyan serbest ve açık bilgi akışını kolaylaştırır. 

Kar amacı güden kültürlerin de kendine has bir yerleri vardır. Rekabetçi bir kıskaç içinde olan her ku-
ruluş, çabuk ve tutarlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir dizi öncelik,  hedef ve stratejiden olu-
şan bir vizyondan yararlanabilir. 

Her ne kadar kulağa hoş gelmese de bölümlenmiş türdeki kültüründe  (çok fazla olmasa da) avantajla-
rı olabilir. Bu kültürün arzu edildiği pek çok ticari durum mevcuttur. Örneğin bölümlenmiş kültürler, 
çok sınırlı bağımsızlığın görüldüğü iş etkinliklerinde epey işe yarar. 

Sosyalleşme ve dayanışma demek,  insanlar arasındaki ilişkiler demektir. Kültür tek bir kurum için-
de bile değişik biçimleriyle ortaya çıkar ve çeşitli nedenlerle sürekli evrim geçirir (Goffee and Jones, 
2000: 53).

1.3. Hastanelerde Kurum Kültürü

Kurum kültürü her örgütte olduğu gibi hastaneler için de önemlidir. Hastanelerin önemli hedeflerinden 
olan kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak, büyük ölçüde personelin tutum ve davranışlarına bağlıdır 
(Demir, 2005: 60). Hastaların yüksek bir düzeyde tatmin olarak sağlık hizmeti alabilmesi için iş gören-
lerin de işlerinden ve işyerlerinden tatmin olmaları gerekmektedir (Brooks, 1996: 38).
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Hastanede çalışanların örgüte bağlılığı ve motivasyonunu etkileyen temel unsurun yöneticilerin sergi-
ledikleri liderlik davranışları olduğu ifade edilebilir (Willcocks, 1994: 32). Kurumların başarısı ve per-
formansı, geniş ölçüdeki elindeki kaynakların özellikle en önemli unsurunu oluşturan insan gücünün 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır (Underwood, 1991: 587).

2. BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 

ÜSTYÖNETİM VE MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÇALIŞANLARIN KURUM 

KÜLTÜRÜ DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Araştırmaya İlişkin Bilgiler

Bu araştırmada, kurum yöneticilerinin oluşturmaya çalıştıkları kurum kültürünün çalışanlar tarafından 
nasıl değerlendirildiğini; başka bir ifade ile yöneticilerin oluşturmaya çalıştıkları kurum kültürü ile ça-
lışanların kurum kültürünü değerlendirmeleri arasındaki benzeşim veya farklılıkları ortaya koymak; 
kuruluş çalışanlarının meslek gruplarına göre kurum kültürünü belirlemek amaçlanmaktadır. 

Araştırma mevcut durumu tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Araştırmanın evreni Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan idari ve 657 sayılı yasaya göre çalışan kadro-
lu personeldir. Araştırmada örneklem olarak; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesin-
de görev yapan tüm Üst Yöneticilere, Tüm Klinik Şeflerine, Tüm Birim Sorumlularına ulaşılmıştır. 
Araştırma 79 hemşire, 74 hekim ve 58 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 221 çalışanı kapsa-
maktadır. 

Araştırmada veri toplamada anket uygulaması yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan anket formları Rob 
Goffee & Gareth Jones’ un Kurum kültürü adlı kitabındaki kurum kültürü 3 S modeli Sosyallik ve Da-
yanışmayı Esas Alan 4 Kurum Kültürü Tipi (topluluksal, bölümlenmiş, şebekeleşmiş, kar amacı gü-
den) belirleme anket formları kullanılmıştır.

Anket formunda beşli Likert ölçeğine göre katılımcıların görüşleri ve değer yargıları ölçülmüştür. Analiz 
yöntemi olarak anketin yukarıda bahsedilen standart değerlendirme metodu kullanılmış; Anket formu ile 
elde edilen veriler bilgisayar ortamında Microsoft Office Excel 2007 istatistik paket programında kod-
lanmış ve grafiksel olarak hesaplanmıştır.

2.2. Bulgular

2.2.1. Hastanenin Genel Kurum Kültürü

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici ve çalışanlarına uygulanan Kurum 
kültürü anketlerinin genel değerlendirmesi Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1: Genel kurum kültürü değerlendirmesi

Kurum Kültürü Kişi Sayısı Oranı %
Bölümlenmiş 88 39,8
Kar Amacı Güden 23 10,4
Şebekeleşmiş 16 7,2
Topluluksal 94 42,5
Toplam 221 100
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Şekil 2. Kurum Kültürü genel değerlendirmesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel kurum kültürü değerlendirmesinde, 
dört farklı kurum kültürü kategorisine göre dağılım yukarıdaki grafikte sunulmuştur.

2.2.2. Statüye Göre Kurum Kültürü Değerlendirmesi

Tablo 2: Statüye göre kurum kültürü değerlendirme oranları (%)

STATÜ Bölümlenmiş
Kar amacı 

güden Şebekeleşmiş Topluluksal
ASİSTAN 65,5 3,4 13,8 17,2
DİYETİSYEN 100,0 0,0 0,0 0,0
ECZACI 0,0 0,0 0,0 100,0
FİZYOTER. 0,0 100,0 0,0 0,0
HEMŞİRE 40,5 11,4 8,9 39,2
İDARİ MEMUR 35,0 10,0 5,0 50,0
KLİNİK ŞEF YRD. 0,0 0,0 0,0 100,0
KLİNİK ŞEFİ 37,5 12,5 0,0 50,0
LAB. TEK. 53,8 7,7 7,7 30,8
RAD.TEK 9,1 36,4 0,0 54,5
SAĞ. MEM. 33,3 33,3 0,0 33,3
SAĞ.TEK. 20,0 20,0 20,0 40,0
TIBBİ TEKNOLOG 100,0 0,0 0,0 0,0
UZMAN DR 33,3 4,4 4,4 57,8
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Şekil 3: Çalışanların statülerine göre kurum kültürü değerlendirmesi

2.2.3. İdari Göreve Göre Kurum Kültürü Değerlendirmesi

Tablo 3: İdari göreve göre kurum kültürü değerlendirme oranları (%)

İDARİ GÖREV Bölümlenmiş
Kar amacı 

güden Şebekeleşmiş Topluluksal
BAŞHEKİM 0,0 0,0 0,0 100,0
BAŞHEKİM YRD 11,1 11,1 0,0 77,8
BAŞHEMŞİRE 0,0 0,0 0,0 100,0
BAŞHEMŞİRE YRD 33,3 16,7 0,0 50,0
BİRİM SOR. 53,3 10,0 3,3 33,3
HASTANE MÜDÜRÜ 0,0 0,0 0,0 100,0
MÜD.YRD. 18,2 18,2 9,1 54,5
SOR.HEM 38,9 5,6 22,2 33,3
SOR.TEK 0,0 0,0 100,0 0,0
YOK 42,0 10,5 6,3 41,3

Şekil 4: İdari göreve göre kurum kültürü değerlendirme oranları
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2.2.4. Eğitim Durumuna Göre Kurum Kültürü Değerlendirmesi

Şekil 5: Eğitim Durumlarına göre Kurum kültürü değerlendirme oranları

2.2.5.Çalışma Süresine Göre Kurum Kültürü Değerlendirmesi

Şekil 6: Çalışma sürelerine göre kurum kültürü oranları
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2.2.6. Hastanenin Kurum Kültürünün Olumlu ve Olumsuz Yönde Değerlendirilmesi

Şekil: 7 Kurum kültürü olumlu olumsuz dağılım oranları

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sosyallik ve dayanışma ölçekli kurum 
kültürü anket çalışması gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve çalışanlarının 4 kurum kültürü tipine 
göre (topluluksal, kar amacı güden, şebekeleşmiş, bölümlenmiş) hangi sınıflandırmada yer aldıkları-
nın değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca hastane çalışanlarının bu kurum kültürü tiplerinin karanlık /olum-
suz ya da aydınlık/olumlu hangi bölgesinde oldukları incelendi. Sonuçlar hastane yöneticileri ve ça-
lışanların meslek gruplarına, çalışma yıllarına ve eğitim durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirilerek 
analiz edildi. 

Üst yönetim sosyalliği ya da dayanışmayı artırmak isteyebilir. Böylece bölümlenmiş yapıdaki çalışan-
ların kurum kültürünü istenilen türdeki kurum kültürüne dönüştürebilir, bölümlenmiş yapıda faaliyet 
gösteren bu çalışanlarının kurum kültürünü değiştirmeye yönelik çalışmalar yürütebileceği gibi mev-
cut durumda faaliyet göstermeyi de tercih edebilir. 

Topluluksal yapıda kurum kültürü biz bir aileyiz mesajını içerir;  Başta hastane üst yönetimi olan baş-
hekim, başhemşire, hastane müdürü olmak üzere,  klinik şef ve şef yardımcıları, uzman hekimler, ida-
ri memurlar gibi idari kadro çalışanlarının kurum kültürünün topluluksal bölümde yer aldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca çalışanlar topluluksal kurum kültürünün aydınlık/olumlu bölgesinde yer almakta-
dır. Hastanede sosyalleşmenin de üst sevide olması dengeli bir seviyede tutulduğunda avantaj sağla-
yan bir faktördür. 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi üst yönetiminin topluluksal olan kurum kül-
türünü, alt yönetim ve birim sorumlularında da sağlaması bu grup çalışanların bölümlenmiş yapıdan 
topluluksal yapıya dönüştürülmesi amaçlanabilir. 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, sosyal ekonomik yapı ve değişen iş süreçlerine bağlı olarak ça-
lışanların iş ve işyerlerinden beklenti ve istekleri de değişmektedir. Pek çok kuruluş insan kaynakla-
rı yönetiminin önemini kavramış ve kuruluşlarının kültürüne uygun özelliklerde kişileri işe almakta, 
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diğer çalışanlarını da kuruluşlarında tutmak için gayret sarf etmektedirler. Özellikle sağlık sektörün-
de önemli yeri olan hastanelerde, bu konuya verilen önem artmakta ve hastane yönetimlerinin kurum 
hedeflerini gerçekleştirme başarısında, kurum kültürünün güçlü etkisi hergeçen gün daha fazla kabul 
görmektedir. 
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KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNDE VERİ ZARFLAMA 

ANALİZİ SONUÇLARININ KULLANIMI: ÜNİVERSİTE 

HASTANELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Fatma Pakdil1, Senem Akgül2, Tuğçe Çiler Doruk3, Barış Keçeci4

Özet

Sağlık sektöründe mikro boyutta her bir kurumun kendi iç dinamikleri dikkate alınarak uygulanan 
kurumsal performans yönetimi çalışmalarının yanında, makro boyutta sektörel bazda ve kıyaslama 
(benchmarking) kapsamında da performans yönetimi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşama-
da doğrusal programlama temeline sahip Veri Zarflama Analizi (VZA) ile belirli girdi ve çıktılar ışı-
ğında sağlık sektöründe yer alan kurumların karşılaştırmalı performans ölçümlerinin yapılması müm-
kündür. VZA, birbirine benzer birimlerin, birden çok girdisi ve çıktısına ait gözlemlerden hareketle et-
kin sınırın bulunması ve etkin sınır içinde kalan, etkin olmayan noktaların merkeze olan radyal uzak-
lıklarının hesaplanması problemini parametrik olmayan programlama yaklaşımı ile çözmektedir. Ge-
nel olarak VZA, doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olup,  aynı amaçlara sahip işletme-
lerin göreceli olarak verimliliğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.

Bu çalışmada 200 ve üstü yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinin 2007 verilerine dayana-
rak VZA temelinde performans karşılaştırmaları yapılmış, ele alınan girdiler ve çıktılara göre perfor-
mansı yüksek olan hastaneler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, etkin olmayan hastanelerin etkinlik 
sınırına taşınması için girdi veya çıktılara ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği hakkında yorumlar ya-
pılmaktadır. İlerleyen aşamalarda kıyaslama yaklaşımı ile hangi hastanelerin hangi alanlarda diğer 
hastanelere göre daha iyi olduğu üzerinde durulmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Veri Zarflama Analizi, Kıyaslama

Abstract

In addition to hospital-based corporate performance management systems, industry-wide benchmark-
ing applications in performance management systems are necessary in healthcare industry. At that 
point, an industry-wide benchmarking can be performed on the basis of Data Envelopment Analysis 
(DEA), using linear programming within particular inputs and outputs. Data envelopment analysis, 
with a non-parametric programming approach, solves the problem that deals with calculating effec-
tive boundary for the similar units having multiple inputs and outputs and also with calculating radial 
distances from inefficient points that place in the effective boundary, to the center point.

In this study, benchmarking was done through DEA for university-affiliated hospitals in Turkey for 
the year of 2007. The study determines the hospitals that have a high performance level with regard 
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to particular inputs and outputs. In the further research, this study should be concentrated on which 
hospitals perform more effectively than the others on the basis of benchmarking results.

Key words: Performance Management, Nursing Services, Hospitals

1. GİRİŞ

Günümüzün hızlı gelişen teknolojik, politik ve ekonomik ortamında, işletmelerin ayakta kalabilmele-
rinin tek şartı bu değişimlere ayak uydurabilecek güçte olabilmeleridir. İşletmeler iyi bir performans 
düzeyi yakalamalı ve bunu koruyabilmelilerdir. İyi bir performans düzeyinin sağlanabilmesi, her iş-
letmenin kendi yapısına uygun bir performans yönetim sistemi uygulaması ile mümkün olabilir. Tıb-
bı teknolojideki gelişmeler ve emek yoğun bir sektör olmasından kaynaklanan yüksek maliyetler, sağ-
lık hizmetlerini oldukça pahalı hizmetler haline getirmiştir. Bunun yanı sıra kısıtlı kaynaklarla hizmet 
sağlamak durumunda olan sağlık sektörünün performans göstergelerinde anlamlı bir gelişme sağlaya-
bilmesi için önündeki tek seçenek, eldeki mevcut kaynaklardan en iyi biçimde yararlanmaktır. Bu nok-
tadan hareketle bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren 200 ve üzeri yatak kapasitesi-
ne sahip üniversite hastanelerinin bazı girdi ve çıktılar bazında Veri Zarflama Analizi (VZA) ile etkin-
liklerini ölçmek ve ölçüm sonuçlarına göre hangi hastanelerin hangi boyutlarda ne kadar iyileştirme-
ye ihtiyaç duyduklarını belirlemektedir.

2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

VZA sayesinde, birden çok göstergeyle ölçülmüş veya farklı ölçü birimlerine sahip girdi ve çıktılar ışı-
ğında verimlilik karşılaştırmasının yapıldığı durumlarda, karar birimlerinin göreli verimliliklerini ölç-
mek mümkün hale gelmiştir. Farrell’in (1957) çalışmasına ve etkinlik tanımına dayalı olarak, ürettikle-
ri mal ve hizmet açısından birbirlerine benzer karar birimlerinin birden çok girdisi ve çıktısına ait göz-
lemlerden hareketle verimlilik (etkin sınır) sınırı bulunur. Bu sınır içinde kalan etkin olmayan nokta-
ların merkeze olan radyal uzaklıklarının hesaplanması problemi Charnes vd., (1997) tarafından para-
metrik olmayan programlama yaklaşımıyla çözülmüştür. Verimlilik analizinde karşılaşılan güçlükleri 
giderebilecek bu yöntem, ilk başta kar amacı gütmeyen işletmelerin karşılaştırmalı etkinliklerinin öl-
çülmesinde kullanılmış, daha sonra kar amaçlı üretim ve hizmet sektörlerinde de yaygın kullanım ala-
nı bulmuştur (Charnes vd., 1978).

VZA çoklu girdi ve çıktıya dayanan çoklu karar verme oranlarının göreceli etkinliğini hesaplayan 
bir matematiksel programlama tekniğidir. VZA, doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli 
olup, aynı hedef ve amaçlara sahip işletmelerin verimliliğini göreceli olarak ölçmede kullanılmakta-
dır. VZA’ya konu olan karar birimlerinin etkin ve etkin olmayanları tespit edilerek ilerleyen aşamalar-
da ayrıntılı bir şekilde incelenirler (Gülcü vd., 2004). VZA’nın temelinde benzer türden karar birimle-
rinin üretim etkinliklerinin değerlendirilmesi yatar. Analize konu olacak karar birimlerinin aynı hedefe 
yönelik benzer işlevler görmesi, aynı pazar şartlarında çalışması ve gruptaki bütün birimlerin verim-
liliklerini nitelendiren etmenlerin, yoğunluk ve büyüklüklerindeki değişiklikler hariç, aynı olması ko-
şulları aranır. VZA, işletmenin değişik performans boyutlarının aynı anda ölçülmesine imkan sağlar. 
Her bir karar birimi için uygun amaç kümesi belirlenir. Oysaki parametreli yöntemler; endüstri grubu-
nun tümünü göze alıp ortalamaya göre ölçüm yapmaktadır. VZA, her karar birimine ait girdi ve çıktı-
ları ağırlıklandırmada esneklik tanır. Böylece farklı karar birimlerinin farklı üretim veya hizmet karı-
şımları olabileceği gerçeği dikkate alınmaktadır (Gülcü vd., 2004).
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VZA’da temel etkinlik puanı, çıktıların ağırlıklı toplamlarının girdilerin ağırlıklı toplamlarına bölün-
mesi ile hesaplanır. Bu puan formül 1’de verilen şekilde hesaplanır (Charnes vd., 1997). Ui= i. çıktıya 
atanan ağırlık, Yi=  i. çıktı miktarı, Vj=  j. girdiye atanan ağırlık ve Vj = j. girdi miktarı olarak gösterilir.

Etkinlik Puanı bk = (i=1∑
n Ui*Yi) / (j=1∑

m Vj*Xj), k=1,…,K    

VZA’da, karar verme birimi “k” için etkinlik; ya verilen bir girdi seviyesi için çıktıları maksimize et-
mekle, ya da verilen bir çıktı seviyesi için girdileri minimize etmekle ölçülür.   VZA’da etkinlik pua-
nı genellikle 0 ile 1 arasında bir sayı ya da yüzde olarak ifade edilir. Bir karar biriminin etkinlik pua-
nı birden küçük ise, bu birimin göreceli olarak diğer birimlere göre etkin olmadığı kabul edilir. Temel 
VZA modeli, incelemeye alınan tüm karar birimleri arasında en etkin karar verme birimini belirlemek 
amacıyla kullanılır (Charnes vd., 1997).

VZA modelinde karar verme birimleri bir etkin sınır içerisinde birleştirilir ve bu etkin sınır üzerinde 
kalan birimlerin etkin olduğu, diğerlerinin ise bunlara göre daha düşük etkinlik puanına sahip olduğu 
söylenir ve etkin olmayan karar birimleri için çözüm önerileri geliştirilir. VZA’da girdilerin ve çıktıla-
rın kendi aralarında anlamlı bir ilişkiye sahip olması istenmektedir (Başkaya ve Akar, 2005).

VZA, çoklu girdi ve çoklu çıktılı durumlara yanıt verebilir özellikte olması, diğer parametreli durum-
ların aksine ön kabullerinin yok denecek kadar az olması ve analizde değişik ölçeklerin kullanılma-
sına olanak tanıması nedeniyle yöneylem araştırması uygulamalarında geniş bir uygulama alanı bul-
muştur (Başkaya ve Akar, 2005). VZA’da kullanılan her girdi ve çıktı aynı önem derecesine sahip de-
ğildir. Kullanılan girdiler ve çıktılar kendi aralarında önceliklendirilmelidir (Deveci Kocakoç, 2003).

3. VERİ ZARFLAMA ANALİZİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

VZA yöntemlerini ölçeğe göre iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar ölçeğe göre sabit getirili 
(constant return to scale-CRS) ve ölçeğe göre değişken getirili (variable return to scale-VRS) model-
lerdir. Bu sınıflandırmada yönlendirme imli modelleri girdi azaltmalı, çıktı yönelimli modelleri ise çık-
tı arttırmalı olarak adlandırmak olanaklıdır. Bunlardan ilkinde amaç, verilen çıktı seviyesini elde ede-
bilmek için girdilerin nasıl azaltılacağını incelerken, çıktı yönlendirmeli modelde amaç, verilen girdi 
seviyesi ile olanaklı en büyük çıktının nasıl elde edileceği olmalıdır (Charnes vd., 1978).

Yönlendirmelere göre VZA modelleri üç ana grupta incelenebilir. Bunlar; girdi yönlendirmeli, çık-
tı yönlendirmeli ve temel yönlendirmeli VZA modellerdir. Girdi yönlendirmeli modelde girdiler, çıktı 
yönlendirmeli modelde çıktılar, temel yönlendirmeli modelde ise hem girdiler hem de çıktılar kontrol 
edilir. Girdi yönlendirmeli modelde girdiler kontrol edilebilir ve burada amaç aynı çıktı düzeyini en az 
girdi ile sağlamaktır. Bu model, belli bir çıktı bileşimini en etkin şekilde üretebilmek için optimal gir-
di bileşiminin nasıl olması gerektiğine karar verir (Gülcü vd., 2004). Çıktı yönlendirmeli modellerin 
girdi yönlendirmeli modellerden farkı; ağırlıklı girdinin ağırlıklı çıktıya oranının en küçüklenmesi ola-
rak anlatılabilir. Girdi yönlendirmeli modelde sabit çıktıya karşın, girdinin ne kadar azaltılacağı araş-
tırılırken, çıktı yönlendirmeli modelde girdi sabitken çıktının ne kadar arttırılabileceği üzerine yoğun-
laşılır (Charnes vd., 1997). Temel yönlendirme modelinde ise karar verme birimlerinin girdi-çıktı ka-
rışımı optimize edilir. (Charnes vd., 1978).
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4. VERİ ZARFLAMA ANALİZİNDE İZLENECEK İŞ AKIŞI

VZA uygulanırken izlenmesi gereken iş akışının adımları Şekil 1’de verilmektedir. Buna göre perfor-
mans ölçümüne konu olacak göstergelere ait veriler elde edildikten sonra hangi girdi ve çıktılar üze-
rinde çalışılacağı belirlenir. Karar birimlerinin seçimi aşamasında, hangi kurum ya da bölüm perfor-
mansı üzerinde çalışılacağı tespit edilir. Bu aşamada birbirine benzer karar birimlerinin seçimine özen 
gösterilmelidir. Girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelendikten sonra hangi 
VZA modelinin seçileceğine karar verilir. Önceliklendirme matrisleri ile girdi ve çıktıların kendi için-
de önem dereceleri belirlenir ve kurulan matematiksel model çözdürülerek sonuçlara ulaşılır.

Şekil 1. VZA akış şeması

 

5. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

5.1. Verilerin Temini

Bu bölümde Şekil 1’de verilen iş akışı izlenerek Türkiye’de bulunan üniversite hastaneleri arasında 
200 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerin VZA metodu ile etkinlik ölçümü yapılmıştır. Araş-
tırmada kullanılan veriler, Sağlık Bakanlığı 2007 yılı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı’ndan 
alınmıştır.
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5.2. Girdi ve Çıktıların Belirlenmesi

Girdi ve çıktı değişkenlerinin seçimi için öncelikle literatür incelenmiştir. Literatürde girdi ve çık-
tı olarak tanımlanabilecek pek çok performans göstergesi yer almaktadır. Örneğin, girdi için kullanı-
lacak önemli değişkenlerden bazıları yatak sayısı, doktor sayısı, hemşire sayısı, yardımcı personel sa-
yısı vb. olarak gösterilmektedir. Çıktı değişkenlerinde ise yatan hasta sayısı ve ayakta hizmet verilen 
hasta sayısı önemli değişkenler olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan literatürde bu konuda farklı fi-
kirlerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, yataklı sağlık hizmetleri açısından yatan hasta sayısının mı, yok-
sa yatılan gün sayısının mı tercih edileceği tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre yatılan gün sayı-
sı, yatan hasta sayısına göre daha homojen bir çıktı değişkenidir (Banker vd., 1984). Diğer araştırma-
cılara göre ise, yatılan gün sayısı yatış süresini de içerdiği için yatan hasta sayısı daha doğru bir gös-
terge olarak kabul edilmektir (Parkin vd., 1997). Üniversite hastaneleri hasta bakım hizmetlerinin yanı 
sıra eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği hastaneler olduğundan, bu hastanelerin ve-
rimlilik değerlendirilmesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de çıktılar arasında yer alması gerek-
mektedir. Ancak, araştırma faaliyetleriyle ilgili sistematik veri elde edilemeyeceğinden bu iki değiş-
ken analize alınmamıştır. 

5.3. Karar Birimlerinin Seçimi

Bu çalışmada karar birimlerinin homojen olması açısından 200’den az yatak sayısına sahip üniversite 
hastaneleri göz ardı edilmiştir. VZA’da çalışmanın güvenilirliği açısından karar birimi sayısının, girdi 
ve çıktı değişkeni sayıları toplamının 1 fazlası olması istenmektedir (Bülbül ve Akhisar, 2005). Hatta, 
Karahan ve Özgür (2006), girdi ve çıktı değişkeni sayıları toplamının, karar birimi sayısının yarısı ka-
dar olmasının çalışmanın güvenirliğini arttıracağını belirtmektedirler. Bu çalışmada çıktı sayısı 5, gir-
di sayısı 3, karar birimi sayısı ise 31’dir ve her iki koşul da sağlanmaktadır. Bu aşamada önemle belir-
tilmelidir ki, çalışma sonunda elde edilen bulgular söz konusu girdi ve çıktılar ile sınırlıdır. Başka gir-
di ve çıktılar dikkate alındığında sonuçların değişiklik göstereceği açıktır.

5.4. Korelasyon Analizi

VZA’da kullanılan değişkenler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olması istenmektedir (Bül-
bül ve Akhisar, 2005). Bu çalışmada korelasyon analizinde ölen hasta sayısı ile poliklinik sayısı 
(p>.05), uzman hekim sayısı (p>.05) ve pratisyen hekim sayısı (p>.05) arasında anlamlı bir ilişki bulu-
namamıştır. Ancak ölen hasta sayısının önemli bir çıktı olması nedeniyle bu çalışmada kullanılmasına 
karar verilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu çalışmada ele alınan girdiler ve çıktılar Tab-
lo 1’de verilmiştir. Buna göre girdiler hasta yatağı sayısı, uzman hekim sayısı ve pratisyen hekim sa-
yısıdır. Çıktılar ise, poliklinik sayısı, taburcu hasta sayısı, ölen hasta sayısı, hastanede yatılan gün sa-
yısı ve ameliyat sayısıdır. Ameliyat sayısı değişkeninin tek bir çıktı altında toplanması amacıyla, bü-
yük ameliyat sayısı 3 ve orta ameliyat sayısı 2 ile çarpılarak tüm ameliyatlar küçük ameliyat düzeyi-
ne indirilmiştir.
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Tablo 1: Araştırmanın değişkenleri

No. Girdiler Çıktılar
1 Hasta yatağı sayısı Poliklinik sayısı
2 Uzman hekim sayısı Taburcu hasta sayısı
3 Pratisyen hekim sayısı Ölen hasta sayısı  
4 Hastanede yatılan gün sayısı
5 Ameliyat sayısı 

5.5. Kullanılacak Modelin Belirlenmesi

VZA’nın girdi ve çıktı yönlendirmeli modellerinin farklı sonuçlar verip vermeyeceğini görebilmek 
amacıyla bu çalışmada hem girdi yönlendirmeli hem de çıktı yönlendirmeli VZA modelleri kullanıl-
mıştır. 

5.6. Önceliklendirme Matrislerinin Oluşturulması

Girdi ve çıktılara ağırlık vererek etkinlik puanı hesaplayan VZA, önemli bir girdiye ya da çıktıya ge-
reğinden fazla ya da az ağırlık verebilmektedir. Bu durumu kontrol altında tutmak için girdiler ve çık-
tılar kendi aralarında önceliklendirilmelidir. Bu çalışmada girdi ve çıktıların önceliklendirilmesi için 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) uygulanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nda çeşitli kadrolarda çalışan 7 uz-
man katılımcının cevaplarından hareketle Expert Choice yazılımı kullanılarak yapılan AHP sonuçla-
rına göre elde edilen önceliklendirme matrisleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Örneğin, girdilerin 
önceliklendirmesine ait matriste, 1 nolu girdinin 2 nolu girdiye göre 1-9 ölçeğine 1,70566 derecesin-
de daha önemli olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Girdilere ait önceliklendirme matrisi

Girdiler 1 2 3

1  1,70566 0,8642

2   0,2028

3    

Tablo 3. Çıktılara ait önceliklendirme matrisi

Çıktılar 1 2 3 4 5

1  2,22504 6,83174 3,349 5,42848

2   6,29946 1,96346 4,877

3    0,1652 0,2511

4     1,34202

5      
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5.7. Matematiksel Modelin Kurulması ve Çözdürülmesi

Bu bölümde öncelikle çıktı yönlendirmeli VZA modeli ve daha sonra girdi yönlendirmeli VZA mode-
li üzerinde durulmuştur. Çıktı yönlendirmeli modelde kullanılan indisler, parametreler ve karar değiş-
kenleri aşağıda verilmektedir.

i: Çıktılar indisi, i=1,…,n.

j: Girdiler indisi, j=1,…,m.

k: karar birimi indisi, k=1,…,K.

bk=k. karar biriminin etkinliği

ui: i. çıktıya atanan ağırlık 

yik: k. karar birimi tarafından üretilen i. çıktı miktarı

vj: j. girdiye atanan ağırlık  

xjk: k. karar birimi tarafından kullanılan j. girdi miktarı

Bu modelde girdileri sabit tutarak çıktı miktarını maksimize etmek amaçlanmıştır. Amaç fonksiyonu 
2 nolu formülde verilmiştir.

Bu kısıtlara ek olarak önceliklendirme matrislerinden yola çıkarak oluşturulan kısıtlar da eklenmiştir. 

Kurulan matematiksel model Lingo yazılımında çözdürülmüştür. Çıktı yönlendirmeli VZA modelinde 
eğer k karar verme birimi etkin ise amaç fonksiyonunun değeri 1 olur. Diğer bir ifadeyle, karar verme 
birimi k etkin sınır üzerinde yer alır. Eğer karar verme birimi k etkin değilse, bu durumda amaç fonk-
siyonun değeri 1’den küçük olacaktır (Charnes vd., 1997).

Girdi yönlendirmeli modelde kullanılan indisler, parametreler ve karar değişkenleri aşağıda verilmek-
tedir.
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i: Çıktılar indisi, i=1,…,n.

j: girdiler indisi, j=1,…,m.

k: karar birimi indisi, k=1,…,K.

bk=k. karar biriminin etkinliği

ui: i. çıktıya atanan ağırlık 

yik: k. karar birimi tarafından üretilen i. çıktı miktarı

vj: j. girdiye atanan ağırlık  

xjk: k. karar birimi tarafından kullanılan j. girdi miktarı

Bu modele ait amaç fonksiyonu 3 nolu formülde verilmiştir.

Girdi ağırlıklı VZA modelinde eğer k karar verme birimi etkin ise amaç fonksiyonunun değeri 1 olur. 
Diğer bir ifadeyle, karar verme birimi k etkin sınır üzerinde yer alır. Eğer karar verme birimi k etkin 
değilse, bu durumda amaç fonksiyonun değeri 1’den büyük olacaktır.

Çalışmaya konu olan 31 üniversite hastanesi için VZA ile elde edilen etkinlik puanları Tablo 4’de ve-
rilmiştir. Modelin çözülmesi sonucu 31 hastane arasından sadece Başkent Üniversitesi Dr. Turgut No-
yan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin etkinlik puanlarının 1 ol-
duğu görülmektedir. Diğer üniversite hastanelerinin ise etkinlik puanlarının 1’den düşük ya da yüksek 
olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle bu hastanelerin etkin sınırın dışında kaldıkları göze çarpmak-
tadır. Çıktı yönlendirmeli VZA sonuçlarına göre etkin sınırın dışında kalan hastanelerin etkinlik pu-
anları 1’den küçüktür. Bu durum girdilerin daha etkin kullanılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca 
girdi yönlendirmeli VZA sonuçlarına bakıldığında da, etkin olmayan hastanelerin etkinlik puanlarının 
1’den büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda ise aynı çıktı miktarının daha az girdi ile elde edilmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. Örneğin, 28. karar birimi olan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetle-
ri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin girdi yönlendirmeli modele göre etkinlik puanı 2,240352’dir. 
Bu değer, hastanenin diğer hastanelere göre etkin olmadığını gösterir. Bu hastanenin etkin hale gelebil-
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mesi için aynı çıktı miktarını elde etmek için girdilerin 2,240352 oranında azaltılması gerektiğini gös-
termektedir. Sağlık sektöründe çıktıların kontrolü zor olduğundan böyle bir iyileştirme yapmak yerine, 
çıktı yönlendirmeli modelde elde edilen 0,4463585 etkinlik puanı üzerinden yorum yapılabilir. Buna 
göre söz konusu hastanede girdi düzeyi değiştirilmeden, çıktılar 0,4463585 düzeyinde arttırılmalıdır. 
Sonuçlardan da görüldüğü gibi, VZA sonucu elde edilen bilgiler sağlık kurumlarının genel olarak ya-
pabileceği iyileştirmelerin yönünü göstermekle birlikte, detay olarak hangi aşamada nasıl bir iyileştir-
menin yapılması gerektiğini göstermemektedir. Bu noktada yapılması gereken iyileştirme faaliyetleri 
yönetim kademelerinde yer alan uzmanların görüşleri doğrultusunda şekillendirilmelidir.

Tablo 4. Etkinlik puanları

Sıra 
No Hastane Adı Çıktı 

Yönlendirmeli
Girdi 

Yönlendirmeli
1 Çukurova Ü.Tıp Fak. Balcalı Hastanesi 0,5180676 1,93025
2 Başkent Ü. Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama 

Merkezi
1 1

3 Kocatepe Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0,4443558 2,250449
4 Ankara Ü. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi 0,3368366 2,968798
5 Ankara Ü. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi 0,3989007 2,506890
6 Hacettepe Ü. Tıp Fak. Hastanesi 0,5935194 1,684865
7 Gazi Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0,5245458 1,906411
8 Başkent Ü. Hastanesi 1 1
9 Akdeniz Ü.Tıp Fak. Hastanesi 0,7120831 1,404330
10 Pamukkale Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 0,6827410 1,464684
11 Dicle Ü. Eğitim Araştırma Hastanesi 0,4989283 2,004296
12 Trakya Ü.Tıp Fak. Hastanesi 0,4414668 2,265176
13 Fırat Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0,4339218 2,304563
14 Atatürk Ü.Tıp Fak. Araştırma Hastanesi 0,5203556 1,921763
15 Osmangazi Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 0,4477723 2,233278
16 Gaziantep Ü. Şahinbey Hastanesi 0,5972416 1,674364
17 Süleyman Demirel Ü. Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi
0,4360196 2,293475

18 Mersin Ü.Tıp Fak. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0,8535429 1,171587
19 Marmara Ü. Tıp Fak. Hastanesi 0,5520774 1,811340
20 Ege Ü. Tıp Fak. Hastanesi 0,6022605 1,660411
21 Dokuz Eylül Ü.Tıp Fak. Hastanesi 0,6524728 1,532631
22 Erciyes Ü.Gevher Nesibe Hastanesi 0,5617520 1,780145
23 Kocaeli Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 0,7244413 1,380374
24 Selçuk Ü.Tıp Fak. Hastanesi 0,5564551 1,797090
25 İnönü Ü.Turgut Özal Tıp Merkezi 0,5589145 1,789182
26 Celal Bayar Ü.Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi 0,6816027 1,467130
27 19 Mayıs Ü.Sağ. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 0,5025591 1,989816
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Sıra 
No Hastane Adı Çıktı 

Yönlendirmeli
Girdi 

Yönlendirmeli
28 Cumhuriyet Ü.Sağ. Hiz. Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi
0,4463585 2,240352

29 Karadeniz Teknik Ü.Farabi Hastanesi 0,3866331 2,586432
30 Harran Ü. Tıp. Fak. Araştırma Uygulama Hastanesi 0,5346558 1,870362
31 Karaelmas Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0,5880843 1,700436

Ele alınan üniversite hastanelerinin %93,54’ünün verimli olmadığı dikkate alınarak, bu hastanelerin 
verimsizliğine sebep olan girdi ve çıktılar incelenmelidir. Fakat bundan önce, girdi yönlendirmeli VZA 
modeline göre hastaneleri verimli veya verimsiz olarak sınıflandırmak ve daha sonra verimsiz hasta-
nelerin emsallerine göre hangi açılardan farklılaştığını incelemek gerekir. Verimli hastanelerin 3 gir-
di değişkeninde de daha düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, Tablo 5’den de görül-
düğü gibi, verimli ve verimsiz hastanelerin ortalama poliklinik sayıları arasındaki fark dikkate değer-
dir. Verimli hastanelerde ortalama poliklinik sayısının verimsiz olan hastanelere göre daha yüksek ol-
duğu görülmektedir. 

Tablo 5. Verimli ve verimsiz hastanelerin ortalama girdi ve çıktı 
miktarları açısından karşılaştırılması

VERİMLİ VERİMSİZ
GİRDİLER
Yatak Sayısı 415 785
Uzman Hekim Sayısı 170,5 233
Pratisyen Hekim Sayısı 178,5 310
ÇIKTILAR
Poliklinik Sayısı
Taburcu Sayısı

547,147
28,835

329,947
30,368

Ölen Sayısı 749 978
Yatılan Gün Sayısı
Ameliyat Sayısı

128,069
34,268

221,667
43,548

3. SONUÇ

Son yıllarda dünya genelinde sağlık kuruluşları arasında daha önce bu boyutlara ulaşmayan bir reka-
bet ortamı yaşanmaktadır. Juran’ın, Darwin’in formüle ettiği “en yetenekli olanların yaşamlarını sür-
dürmeleri” teorisinin, ekonomi kuruluşları için de geçerli olduğu yaklaşımından hareketle, sağlık ku-
ruluşlarının da bağımsız olmadıkları ve bir işletme gibi yönetilmeleri gerektiği anlaşılmıştır (Pakdil, 
2002). Bu noktadan hareketle sağlık sektöründe sektörel bazda yapılan kıyaslama (benchmarking) ça-
lışmaları, sağlık kurumlarının kurumsal performans yönetimi çalışmalarına etkili bilgiler sunmaktadır. 
Bu aşamada doğrusal programlama temeline sahip VZA ile belirli girdi ve çıktılar ışığında sağlık sek-
töründe yer alan kurumların karşılaştırmalı performans ölçümlerinin yapılması mümkündür.

VZA’nın en büyük yararı, etkin olmayan karar birimlerine performanslarını iyileştirebilmeleri için ula-
şılabilir hedefler koymasıdır. Etkin olmayan karar birimlerinin, göreli olarak etkin birimlerin uygula-
dığı yöntemleri uygulayarak aynı etkinlik düzeyine ulaşabilecekleri varsayılır. Bu çalışma sayesinde 
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200 ve üzeri yatak kapasitesine sahip 31 üniversite hastanesinin aynı girdi ve çıktılar dikkate alındı-
ğında verimli olup olmadıkları araştırılmıştır. VZA ile elde edilen sonuçlara 29 üniversite hastanesinin 
etkin olmadığı tespit edilmiştir. Bu noktada önemle belirtilmelidir ki, elde edilen sonuçlar bu çalışma-
da kullanılan girdi ve çıktılar ile sınırlıdır. Farklı girdi ve çıktı setleri ile çalışıldığında farklı sonuçla-
rın elde edileceği düşünülmelidir.
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THE EFFECT OF OUTSOURCING IN ENHANCING THE HOSPITAL 

EFFICIENCY: AN INVESTIGATION BASED ON DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS IN UNIVERSITY HOSPITALS

Yunus Emre Öztürk1

Abstract

The purpose of this study is to measure the efficiency level of university hospitals by Data Envelopment 
Analysis (DEA) and prove the effect of outsourcing in enhancing the university hospitals efficiency 
level.  Datas belonging to the year 2007 of 39 university hospitals are used in the study. In order to 
measure efficiency by DEA method; bed number, medical expert and practitioner numbers are used 
as input variable; outpatient number, inpatient number, bed treatment days number and surgery num-
bers are used as output variable. In the research, using input oriented model of DEA, three efficiency 
scores; total efficiency, technical efficiency and scale efficiency, are calculated. The amount of out-
sourcing in the hospital was obtained as a result of collaboration with the Public Procurement Agency. 
In order to determine the outsourcing in enhancing the university hospitals efficiency, Mann Whitman 
U test, correlation and regression analysis methods are used. According to CRS-DEA results, 33 %; 
VRS-DEA results 50% of the hospitals work properly.  The result indicates that sources are used inef-
ficiently. In addition, according to research findings, hospitals with higher use of outsourcing, work 
more efficiently than the hospitals with lower outsourcing. 

Key Words: Outsourcing, Data Envelopment Analysis, 

HASTANE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINDA DIŞ KAYNAK 

KULLANIMININ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE 

VERİ ZARFLAMA ANALİZİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA
Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite hastanelerinin verimlilik düzeylerini veri zarflama analizi (VZA) tek-
niğinden faydalanılarak ölçmek ve üniversite hastanelerinin verimliliğinin artırılmasında dış kaynak 
kullanımının etkisini görgül olarak ortaya koymaktır. Araştırma kapsamına 39 üniversite hastanesi-
nin 2007 yılı verileri kullanılmıştır. VZA yöntemi ile verimlilik ölçebilmek için girdi değişkeni olarak; 
yatak sayısı, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı; çıktı değişkeni olarak ise; ayaktan muaye-
ne sayısı, yatan hasta sayısı, yatılan gün sayısı ve ameliyat sayısı alınmıştır. Araştırmada girdi yöne-
limli VZA modelleri kullanılarak; toplam verimlilik (CRS), teknik verimlilik (VRS) ve ölçek verimlili-
ği olmak üzere üç farklı verimlilik skoru hesap edilmiştir. Hastanelerdeki dışkaynak kullanımı miktar-
ları ise Kamu İhale Kurumu ile yapılan ortak çalışma sonucunda elde edilmiştir. Üniversite hastane-
lerindeki verimliliği artırmada dış kaynak kullanımının rolünün belirlenmesi amacıyla Mann Whitney 
U testi, korelasyon ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Üniversite hastanelerinin CRS-VZA 
sonuçlarına göre %33’ü, VRS-VZA sonuçlarına göre ise %50’sinin verimli olarak çalıştığı belirlen-
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miştir. Bu bulgular üniversite hastanelerinde kaynakların verimsiz kullanıldığını göstermektedir. Ay-
rıca araştırma bulgularına göre; dış kaynak kullanımı yüksek olan hastanelerin, dış kaynak kullanımı 
az olan hastanelere oranla daha verimli çalıştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Veri Zarflama Analizi

1. INTRODUCTION

Development of medicine through separating in different expertise fields, applying new discoveries 
at the medicine technology and occurring some new diseases are characteristic of modern people sig-
nificantly effected the organization shapes of the hospitals and the elements that compose the structure 
of those organizations. At a hospital which is not divided according to objectives and duties, there are 
more than twenty sub-organizations which were leaded to each health service. The basic hospital ser-
vices composed four groups as medical, nursery, administrative - financial, technical services include 
too wide service fields, every kind of activities and medical services from laundry, catering services 
to technical and administrative facilities. It is seen more difficult to manage such a multi purposed 
organization than other organizations because this organization implements those services which are 
different from each other both qualification and proportionally and composes medical, nursery and 
technical personnel efficiently and productively, to arrange the relation among the units (Özdemir, 
2001: 1283). In this context, the hospitals work in more dense ambient when we compare to previ-
ous time. The hospitals make use of new management techniques to reply environmental pressures, 
to provide superiority at the rivalry, to success important changes, to decrease costs and to increase 
productivity (Kavuncubaşı, 2000: 390).

Thereby the hospitals are organizations in which many profession fields are implemented, both pro-
ducing and facility services, technology and human weighted services, the people who receive services 
and give service and having complex physical features. Dispersing into expertise fields through getting 
complications of the services, separating all their energies to the main activity points which are main 
mission of the enterprises in the rivalry ambient leaded the hospitals to supply the other facilities from 
extern source to implement services.

The roles of states at the health service presenting especially submitting hospital services are evaluated 
again in the worldwide anymore. Serious matters are being lived as no productivity at the public health 
sector, non satisfaction of the users, insufficiency of qualified personnel, the access problems to health 
services of poor people, lawlessness and neglect of duty (Harding and Preker, 2003). Those matters 
that are lived in public hospital management are sourced from insufficient administration. The insti-
tutional environment of public hospitals couldn’t motivate to increase their performances sufficiently 
(Jakab at all, 2000). Rigid hierarchic bureaucracy, the managers’ dealing with daily hospital issues 
and decisions, the management understanding based to performance, being insufficient encouraging 
that are performance oriented at the state hospitals are among the important problems of health sector 
management.  New public management strategies and application of reforms that take base the market-
ing in different sectors and service fields successfully leaded the health politicians naturally to start 
reforms which are based to new public management and marketing at public hospitalization in health 
sector (Harding and Preker, 2003).

In Turkey especially in this term, privatization of health services as being considered as resolution tool 
for the problems as the health services cannot meet increasing costs, inequality at using health foun-
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dations, insufficiency of public sources and became an important health policy. Outsourcing already 
has been included in privatization policies of the state and is one of the commonly used methods. 
This privatization method is achieved as contracting out way at the public hospitals in Turkey. The 
contracting out is concerned with financing by local and central administrations some services that 
are provided by private section and sharing or alienation of various service areas that belong to public 
sector with private sector (Ergin and Şahin, 2004: 52).

Today, some or all of services as cleaning, catering, repairing, laundry, data process, salary, central etc 
in Ministry of Health, University Hospitals has been privatization within outsourcing through service 
bid method.  The service bid processes based to this privatization approach is financed largely from 
circulating capital and except from central budget sources (Ergin and Şahin, 2004: 52).

The university hospitals which are included in scope of Education Hospitals has an important role 
to increase health level of Turkish Society through undertaken medical and other health disciplinary 
education, research about health and to cure the patients with advanced and serious health problems. 
So, today the University Hospitals are not evaluated as ordinary impatient treatment foundations but 
become foundations in which advance level diagnosis and cure services are applied.  To remedy the 
organization structure of the University hospitals which are important element of health system of 
our country and to make more efficient hospital management durations is worth to research regard-
ing to country economy in general aspect and regarding to foundations in private aspect. From this 
viewpoint, it is important to set forth the effect of increasing the facilities of university hospitals of 
outsourcing that is included in subject of this study through Data Envelopment Analysis.

There are many studies about measuring the effects of outsourcing on the enterprises in literature. But 
in our country, there is no study about effects of outsourcing at the university hospitals at the hospital 
efficiency. Most of studies about this subject, outsourcing in literature in Turkey are generally inquiry 
studies that were achieved with views of organization managers. According to literature scanning 
results, it can be said that this study is the first study which exhibits effect of outsourcing on hospital 
efficiency through using Data Envelopment Analysis Method.

The purpose of this study to determine efficiency level of university hospitals in our country through 
using Data Envelopment Analysis (DEA) and to introduce outsourcing on the efficiency of university 
hospitals empirically. 

2. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AT EFFICIENCY MEASURING

Efficiency can be accepted as an indicator that is found by comparing to determined standards and 
determined techniques of active using of producing source or input elements. It is expressed as “Ef-
ficiency = Active Value /Standard Value” formula (Pilyavsky and Staat, 2008: 146). At the business 
management, it is seen that there are three types Efficiency as “Technical Efficiency, Price Efficiency 
and Scale Efficiency”. Those terms are included at the article, “The Measurement of Productivite Ef-
fîciency” of Farrel, written in 1957. According to Farrell, the success of an enterprise to produce maxi-
mum output through using the input components in the most suitable way is expressed as “Technical 
Efficiency “; the success at the selecting the most suitable input multiplication regarding input and 
output prices is expressed as “Price Efficiency “; the success to achieve manufacturing in suitable scale  
is expressed as “Scale Efficiency”. All of those components state “General Economical Efficiency” of 
and enterprise (Yolalan, 1993).
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Various methods have been used at the historical duration for the efficiency. The primary of those 
methods are rate analysis, regression analysis and Data Envelopment Analysis () which is commonly 
used in recent years. The base of DEA efficiency measuring based to the study of Farrel that was 
mentioned above. Farrel mentioned a suggestion in this study to compose an efficiency limit based to 
the best performances and to determine efficiency according to this limit for the efficiency measuring. 
Thereby DEA which is not a multi aspect and parametrical measuring technique has been used with 
its today meaning for the first time in literature at the article that was published at European Journal of 
Operational Research magazine by A. Charnes, W.W. Cooper and E.Rhodes (CCR Model, 1978) and 
then has been adapted as a new tool at the management science, analyzing of comparative technical 
productivity of making decision unit in public sector (Cooper, 2005:5).  The first model hypothesis of 
Rhodes (CCR) that was developed under, CRS- (Constant to Return Scale) then VRS- Variable Return 
to Scale form which was developed by Banker, Charnes and Cooper (1984) gained a new aspect to 
efficiency measuring.  This form of DEA is mentioned as BCC model. The studies that may provide 
contributions to theoretical development of VAZ through occurring CCR and BCC models become 
accelerate (Phillips, 2005: 319).

Besides the general studies on hospital efficiency in Turkey (Özcan ve Ersoy, 1994; Kavuncubaşı, 
1995; Kavuncubaşı ve Ersoy, 1995; Kavuncubaşı, 1996; Güçlü, 1999; Şahin ve Özgen, 2000; Yavuz, 
2001, Şahin, 2009) some other studies on university hospitals efficiency (Özata, 2004; Özgen vd, 
2008) are carried out. 

The relative efficiency of decision making units with multi input and multi output can be sized by 
Data Envelopment Analysis which is not a parametrical method. While availing detailed information 
about self manufacturing structure with availed efficiency value and decision making unit; at the same 
time other decision making units which are included in its sector and are taken into examination can 
compare their situation (Giokas, 2002:262). The comparison among decision making units is applied 
according to period for turning the inputs to outputs. For this purpose, Data Envelopment Analysis uses 
the lest input components among those observed or analyzed decision making units and produce the 
most output component and so determines “the best” decision making units. Determined this “the best” 
decision making units compose efficiency limit and then the efficiency of any decision making unit 
is sized according to distance to this limit. The limit which was composed by the best observations is 
taken as “reference” and the radial distance (or efficiency levels) of other decision making units to this 
limit is measured and then it is decided that they are efficient or not (Özata. 2004: 93).

DEA is prominence because it doesn’t need any analytical functional structure, can evaluate multi in-
put and multi output at the same time, can differ efficient and non efficient decision making units from 
each other and compose reference points for efficient units, can be used even at the situations in which 
inputs and outputs cannot be expressed by a common unit; so it enlarges the application field. So DEA 
is applied successfully to evaluate the efficiency of many different foundations as hospitals, schools, 
health units, banks, market research, agriculture, transportation, public management foundations.

Although all of those positive aspects, it is said that the method has some undesirable and poor aspects. 
Some of factors are especially as follows measuring defects, data faults, factors depending on coinci-
dence, not being similar of decision making units, not considering scale size and not using input-output 
factors in sufficient number (Kıllı and Atan, 2005).
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3. METHOD

The sample representing the universe is limited to 39 publicly owned university hospitals and over 100 
beds within the Turkish Health Sector. In order to measure efficiency by DEA method; bed number, 
medical expert and practitioner numbers are used as input variable; outpatient number, inpatient num-
ber, bed treatment days number and surgery numbers are used as output variable. Input and output da-
tas are obtaıned from ‘2007 Statistical Yeearbook of Bed Treatment Institutions.’ outsourcing amount 
of university hospitals in 2007 is taken from the Public Procurement Agency.

The most appropriate criteria for industry production is chosen among the DEA efficiency measure-
ment models by the analyst who will measure the performance. In health institutitons where planning 
and control of the output is difficult in public utilities, generally input oriented DEA models are used. 
Therefore, in this study, input oriented DEA models are used. 

Banixia Frontier Analyst DEA package program has been used to calculate efficiency scores. Three 
kinds of efficiency scores are calculated with DEA these are technical efficiency (VRS), scale effi-
ciency and total efficiency (CRS) scores. The success of company using the current input in the most 
appropriate way to produce the most output is ‘technical efficiency’, success in producing the most 
output is called ‘scale efficiency.’ Multiplication of technical efficiency and scale efficiency is total 
efficiency.

In the study, calculated efficiency scores are considered as dependent variable, outsourcing amount has 
been accepted as independent variable and the data after being installed to SPSS statistical package 
program, various statistical analyses (correlation analyses, regression analyses, Mann Whitey U Test) 
are done in line with hypothesis of the research. As a result, the input and output datas of university 
hospitals are compared and whether there is a linear relation between them or not is being tried to 
determined.

4. FINDINGS

The total Efficiency (CRS) technical efficiency (VRS and Scale Efficiency scores and outsourcing 
amount in hospitals are obtained through DEA. 

Table 1. The Total Efficiency, Technical Efficiency, Scale Efficiency
 and Outsourcing of University Hospitals in Turkey

University Hospitals
(KVB)

Total
Effi ciency 

(CRS)

Technical 
Effi ciency 

(VRS)
Scale 

Effi ciency
outsourcing 

Amount (TL)
100 Yıl Univ. Tip. Fac. Aras. ve Uyg. Hst. 1,00 1,00 1,00 20.787.152
19 Mayıs Univ.Sağ. Uyg. Aras. Hst. 0,93 0,93 1,00 19.116.230
Abant I.Baysal Univ.Tip Fak Hst. 0,92 0,99 0,93 3.971.354
Adnan Menderes Tip Sağ.  Aras. Uyg. H. 0,94 0,96 0,98 5.755.357
Afyon Kocatepe Univ. Arş ve Uyg Hst 0,85 0,88 0,96 8.192.829
Akdeniz Univ.Tip Fac.Hst. 0,92 1,00 0,92 15.616.674
Ankara Univ. Tip Fac. İbni Sina Hst. 0,78 0,79 0,99 15.438.626
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University Hospitals
(KVB)

Total
Effi ciency 

(CRS)

Technical 
Effi ciency 

(VRS)
Scale 

Effi ciency
outsourcing 

Amount (TL)
Ankara Univ. Tip Fac.Cebeci Hst. 0,66 0,79 0,83 13.397.378
Atatürk Univ.Tip Fac.Arş Hst. 1,00 1,00 1,00 44.482.954
Celal Bayar Univ.Sağ.Uy.ve Arş Merk 0,96 0,97 0,99 7.400.350
Cerrahpaşa Tip Fac. Hst. 0,74 0,90 0,81 24.935.348
Çukurova Univ.Tip Fac.Balcalı Hst. 1,00 1,00 1,00 42.078.470
Cumhuriyet Univ.Sağ. Hiz.Uyg. Aras. H. 0,96 0,96 0,99 19.429.472
Dicle Univ.Eğitim Arş. Hst. 1,00 1,00 1,00 40.488.408
Dokuz Eylül Univ Tip Fac.Hst. 0,93 1,00 0,93 20.660.889
Ege Univ.Tip Fac.Hst. 0,88 1,00 0,88 38.797.668
Erciyes Univ.Gevher Nesibe Hst. 0,97 1,00 0,97 27.361.031
Fırat Univ.Arş ve Uyg Hst. 1,00 1,00 1,00 34.089.378
Gazi Univ Aras.  Uyg.Hst. 0,93 1,00 0,93 23.485.053
Gaziantep Univ. Şahinbey Hst. 1,00 1,00 1,00 27.457.656
GaziOsmanPasa Univ. Arş ve Uyg. Hst. 0,95 1,00 0,95 3.973.065
Hacettepe Univ. Tip Fac.Hst. 0,89 0,90 0,98 15.872.146
Harran Univ. Tip.Fac.Aras.Uy.Hst. 0,95 0,96 1,00 5.570.375
İnönü Univ.Turgut Özal Tip Merk 1,00 1,00 1,00 30.560.216
İstanbul Tip Fac. Hst. 0,95 1,00 0,95 33.363.088
İzzet Baysal Tip Fac. Arş ve Uyg. Hst. 0,68 0,78 0,87 2.561.497
Karadeniz Teknik Univ.Farabi Hst. 0,72 0,75 0,95 10.315.690
Karaelmas Univ.Arş. ve Uyg Hst. 1,00 1,00 1,00 13.690.046
Kırıkkale Univ.Tip Fac. Arş. ve Uyg Hst. 1,00 1,00 1,00 4.925.314
Kocaeli Univ. Uyg. Arş Hst.. 1,00 1,00 1,00 19.352.218
Marmara Univ. Tip Fac. Hst. 0,74 0,75 0,99 5.207.821
Mersin Univ.Tip Fac.Arş ve Uyg Hst. 1,00 1,00 1,00 14.271.776
Osmangazi Univ.Eğit. Uyg. ve Aras. Hst. 0,83 0,83 1,00 17.994.476
Pamukkale Univ. Eğit.Uyg.ve Arş Hst 1,00 1,00 1,00 14.582.032
Selçuk Univ.Tip Fac.Hst. 0,99 1,00 0,99 31.184.079
Süleyman Demirel U. T.Fac.Arş Uyg. H. 0,73 0,75 0,98 8.438.529
Sutçu İmam Univ. Arş ve Uyg. Hst. 1,00 1,00 1,00 6.011.210
Trakya Univ.Tip Fac.Hst. 0,87 0,88 0,99 15.489.783
Uludağ Univ.Sağ.Uyg.Aras. Merkezi Hst. 0,99 0,99 1,00 19.238.067
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Table 2. Summary of University Hospitals (N=39)

Descriptive Criteria Total 
Effi ciency 

(CRS)

Technical 
Effi ciency 

(VRS)

Scale 
Effi ciecy

outsourcing 
Amount (TL)

University hospital number 39 39 39 39
Full Active University Hospital 

Number 13 18 15 -

Average 0,914 0,942 0,968 18.603.684
Standard deviation 0,103 0,086 0,047 11.664.696,605

Minimum 0,661 0,748 0,813 2.561.496
Maximum 1 1 1 44.482.954

As it is seen in Table 1 and 2, investigation includes 39 University Hospitals. In terms of total Ef-
ficiency 13 of them, in terms of scale efficiency 15 of them and in terms of technical efficiency 18 of 
them work efficiently. Besides, average total efficiency score of university hospitals where efficiency 
analyses applied is 0.91, average technical efficiency score is 0.94 and average scale efficiency score is 
0.96. In order to be more efficient, these hospitals have to increase their total efficiency 0.09, Technical 
efficiency 0.04. In university hospitals,  average outsourcing amount is 18.603.684 TL.

Afterwards, correlation analyses and regression analyses are applied and the direction and power of 
relation between efficiency scores and outsourcing amount are tried to be decided. 

Table 3. The Comparision of Outsourcing Amount in Effıcient and 
Inefficient University Hospitals ( Mann Whitney U Test )

Hypotheses
N Mann-

Whitney Statistical 
DecisionActive

(s=1)
Non-active 

(s<1) Z p

Hypothesis 1: There is difference between 
effi cient and ineffi cient hospitals’ outsourcing 
amounts in terms of total effi ciency in 
University Hospitals.

13 26 -1,788 0,076 Rejected  

Hypothesis 2: There is difference between 
effi cient and ineffi cient hospitals’ outsourcing 
amounts in terms of technical effi ciency in 
University Hospitals.

21 18 -3,071 0,002* Accepted 

Hypothesis 3: There is difference between 
effi cient and ineffi cient hospitals’ outsourcing 
amounts in terms of scale effi ciency in 
University Hospitals.

15 24 -1,876 0,062 Rejected

Not: * p < 0.05; 

As it is seen in Table 3, three hypothesis are suggested in order to determine whether there is a differ-
ence between efficient hospitals (s=1) and inefficient ones’ outsourcing amount and those hypothesis 
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are tested with Mann Whitney U Test. According to findings, in terms of technical efficiency, the 
difference in outsourcing amount of efficient and inefficient hospitals is found statistically meaning-
ful (P<0.05). When outsourcing amount of hospitals are analysed, it is seen that efficient hospitals ( 
18.670.699 TL) relatively to inefficient ones (17.546.225 TL) has more outsourcing amount. The dif-
ference in terms of technical efficiency and scale efficiency is found statistically meaningless (p>0.05). 
this can be the result of close outsourcing amounts in efficient and inefficient hosptials. Findings 
support the hypothesis suggesting that hospitals having high outsourcing amount works effectively. 

In the study, corrrelation analysis is used to measure the direction and power between variables. In 
correlation analysis, if two variables are independent and has no interaction, there is no relation, if 
increasing value of variable is on the same direction with the other variable linearly, it means there is 
a positive relation; if the increasing values of variable interacts with the other variable’s decreasing 
values, a negative relation is seen.  In determining the direction of relation, correlation variable (r) is 
used. This coeefficient changes between -1 and +1. ıf the correlation coefficient is -1, it means there 
is an excellent avoidant relation, if it is 0, there is no relation and if it is + 1 ( shown as +7), it means 
there is an excellent positive relation.(Akgül,2003, 328-384). In the study, Pearson Correlation Analy-
sis is applied to determine the direction and power between efficiency level and outsourcing amount 
in university hospitals. 

Table 4. Relation between Outsourcing and Efficiency Scores in University 
Hospitals (Pearson Correlation Alaysis)

Pearson Correlation Total Effi ciency Technical Effi ciency Scale Effi ciency

Outsourcing 

r ,368a ,420aa ,074
p ,021 ,008 ,653

N 39 39 39
Not: a p < 0.05;  aap < 0.01

As it is seen in Table 4, there is a positive directed meaningful correlation among outsourcing and tech-
nical efficiency (r= 0.420; p < 0.05) and total efficiency (r= 0.368; p < 0.05) scores. Besides existing a 
positive directed correlation between outsourcing amount and scale efficiency, it is seen at (r= 0,074; p 
> 0.05) that this relation is statically meaningless. Correlation analysis results supports Mann Whitney 
U test results. Those results show that at the case of increasing outsourcing amount at the university 
hospitals, the efficiency levels of hospitals may increase.

It has been tried to be determined at the research that how much increase may be due to one unit 
increase at the outsourcing amount.  For this aim, the effect of outsourcing amount in hospitals on 
efficiency score has been researched through regression analysis. Regression analysis is examining 
method of a relation that composes a dependent factor and independent factor which tries to explain. 
At the SPSS statistic program, when linear regression model is selected and enter method is used, 
principally R, F, meaningfulness (p and β) values are availed to determine the power and direction 
of relation between dependent factor and independent factor. From those values R independent factor 
expresses telling ability of dependent factor, whether R2 value is statically meaningful or not, regard-
ing F and p values model explanation ability; β value expresses the importance of rational importance 
of availed each independent factor at the total value. The regression models that will be tested at the 
study are as follows:
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Total Effi ciency (y1)         = b0 + b1* outsourcing amount

Technical Effi ciency (y2)  = b0 + b1* outsourcing amount

Scale Effi ciency (y3)         = b0 + b1* outsourcing amount

From above mentioned regression models at the research; the hypothesizes (hypothesis 4, hypothesis 
5 and hypothesis 6) about efficiency scores of outsourcing have been tested and the findings at Table 
5 have been reached. 

Table 5: Analyzing the Relation between Outsourcing Amounts in University Hospitals and 
Their Efficiency Scores (Simple Regression Analysis)

Hypothesizes R² B F β p Statistical  
Decision

Hypothesis 4 outsourcing amount has 
positive effect to total effi ciency level of 
university hospitals.

,135 3,270 5,787 ,368 ,021aa Accepted

Hypothesis 5 outsourcing amount has 
positive effect to technical effi ciency level 
of university hospitals.

,177 3,120 7,943 ,420 ,008ª Accepted

Hypothesis 6 outsourcing amount has 
positive effect to scale effi ciency level of 
university hospitals.

,006 3,053 ,206 ,074 ,653b Reject

Note: ap<0.01, aapO.05, bp> 0.05

As it is seen at Table 5; whether outsourcing has any efficiency level of university hospitals or not has 
been researched through making use of simple regression analysis. At the Table, R2 value expresses 
how much change at the dependent factor had been explained by the independent factor; F value ex-
presses meaningfulness of regression model. F test results show that there is a linear relation between 
outsourcing amount and efficiency level. In accordance with test results, outsourcing amount explains 
approximately 13% changes of total efficiency, nearly 18% change at technical change and 1% change 
at scale efficiency. The changes that are supplied at total efficiency and technical efficiency are found 
statically meaningful (p < 0.05); the changes that are supplied at scale efficiency are found statically 
meaningless (p > 0.05). According to this, as far as outsourcing at the university hospitals increases, 
total efficiency and technical efficiency level also increases. But if 3% rate increasing is provided at 
outsourcing and scale efficiency it is seen that this increase is statically meaningless (0,653 > 0.05). 
Being meaningless of provided increase at the scale efficiency can be explained by the number of ex-
pert doctor who are taken into DEA (Data Envelopment Analysis as input factor at university hospitals 
is too much than some hospital scale. Those results support the views about outsourcing has positive 
effect at increasing efficiency level of hospitals at the literature. 

At the last phase of research, hypothesizes that are developed to determine directly effect of outsourc-
ing at the university hospitals on extracts have been tested by simple regression analyze. The findings 
that are tested at the regression models have been given at Table 6.
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Table 6: Analyzing the relation between outsourcing amounts in 
University Hospitals and Extracts (Simple Regression Analysis)

Hypothesizes R² B F β p Statistical  
Decision

Hypothesis 7 outsourcing amount at the 
university hospitals has effect to number 
of examination.

,284 174788.06 14,689 ª ,533 ,000ª Accepted

Hypothesis 8 outsourcing amount at the 
university hospitals has effect to number 
of impatient.

,835 9095.12 85,385 ª ,835 ,000ª Accepted

Hypothesis 9 outsourcing amount at the 
university hospitals has effect to number 
of operation.

, 684 4961,13 32,450 ª ,684 ,000ª Accepted

Hypothesis 10 outsourcing amount at the 
university hospitals has effect to number 
of hospitalizing day.

,828 40137,89 80,548 ª ,828 ,000ª Accepted

Note: ap<0.01

As it is seen at the Table 6, four pieces hypothesis have been developed to determine the effect of 
outsourcing amount at the university hospital on extracts and  the hypothesizes about “outsourcing 
amount has effect on number of examination, number of impatient, number of operation and number 
of hospitalizing day” have been accepted. F test results show a linear relation between outsourcing 
amounts and extract factors. According to test results, outsourcing amount explains 28% change at 
the number of examination, 83% change at the number of impatient, 68% change at the number of 
operation and 82% change at the number of hospitalizing. Provided changes have been found statically 
meaningful (p < 0.01). According to this, as far as increasing outsourcing at the university hospitals, 
significantly increase at number of examination, number of impatient, number of operations and num-
ber of hospitalizing days have been provided.

5. CONCLUSION

The medical health services that are presented by the hospitals have a market share and they are pur-
chasable services qualification that can be purchased against to determined prices. Because of this 
qualification, first of all, the hospital services are economical property and it is an obligation that the 
hospitals which set forth those services should be managed within economical principals efficiently. In 
today organizations, preferred day by day outsourcing strategy especially at the hospital organizations 
plays a key role to increase hospital efficiency. University hospitals should keep the sources that they 
can use efficiently and should decrease the sources that they use less or cannot use through benefitting 
from outsourcing. However, today the sources that organizations need are gradually decreasing; the 
importance of limited source efficiently is gradually increasing. So the aim of economical growth and 
development is to increase efficiency. 

Measuring of organizations use the sources efficiently or not can be achieved through comparing with 
organizations which are active and produce similar services in the same sector. In this point in which 
there are more than one input-output and inputs – outputs have different unit of measurements, Data 
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Envelopment Analysis (DEA) presents an important auxiliary tool which aims to measure comparative 
efficiency of enterprises to the managers. The main hypothesis at Data Envelopment Analysis (DEA) 
which is a linear programming based technique all enterprises should have similar strategic aims and 
using same kind input then producing same kind output. So Data Envelopment Analysis (DEA) tech-
nique at measuring efficiency of university hospitals which have similar qualifications with each oth-
ers as their using technology, legal and administrative structure, magnitude and extern environment 
conditions is a necessary method to receive net and logical results.

From abovementioned requirements forth, this study has been achieved to determine empirically ef-
fect of outsourcing at the increasing of those hospitals through determining efficiency level of public 
university hospitals. The findings of study which has been achieved in this context can be summarized 
as follows:

The study composes 39 university hospitals, regarding total efficiency 26 university hospitals, 
regarding technical efficiency 18 hospitals and regarding scale efficiency 24 hospitals are un-
der efficiency limit. Average efficiency levels of those university hospitals that are under effi-
ciency limit are 0,871 regarding total efficiency, 0,875 regarding technical efficiency and 0,949 
regarding to scale efficiency. Availed those findings can be evaluated that the university hospi-
tals in Turkish Health Sector use availing sources substantially inefficient.

The university hospitals at the scope of study has been divided in two groups through using 
Mann Whitney U Test, as efficient and inefficient hospitals; the outsourcing amount difference 
between these groups has been compared. According to findings, regarding to technical effici-
ency, the outsourcing amount difference between efficient and inefficient hospitals has been fo-
und statically meaningful (p < 0.05). When average outsourcing amounts of hospitals were exa-
mined, it is seen that full efficient (18.670.699 TL) hospitals achieved more outsourcing com-
paring to inefficient (17.546.225 TL) hospitals.

The university hospitals at the scope of study have been applied correlation analysis to determi-
ne effect of outsourcing on hospital efficiency. According to availed findings, there are positive 
directed meaningful correlation among outsourcing amounts at the university hospitals, techni-
cal efficiency (r= 0.420; p < 0.05) and total efficiency (r= 0.368; p < 0.05) scores. Besides be-
ing positive directed meaningful correlation between outsourcing amount and scale efficiency 
score; it is seen that this relation is statically meaningless (r= 0,074; p > 0.05). Those findings 
show that at the case of increasing outsourcing amount at the university hospitals, the efficiency 
level of hospitals will increase.
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KAMU SAĞLIK KURUM BÜTÇELERİNDE KALİTE UYGULAMALARI 

İLE MEVZUAT AÇISINDAN TANITIM VE REKLÂM HARCAMALARI

Ferhat Sayım1, Sinan Sarısoy2

Özet

Tanıtım ve reklâm harcamaları, günümüzün rekabete dayalı üretim anlayışında kalite çalışmalarıy-
la paralel gitmektedir. Rekabet unsuru kalite çalışmalarını gerektirmektedir. Pazarda daha fazla yer 
edinmek isteyen işletmeler rekabet uygulamalarını gündeme taşımakta, rekabet uygulamaları ise ma-
liyet düşürme ve fiyatlama dengesi kurmanın yanı sıra kalite ve farklılaştırma çalışmalarını gündeme 
getirmektedir. Bu noktada şunu söyleyebiliriz: Rekabet faktörü kalite çalışmaları için itekleyici bir un-
sur olabilmektedir. Kamu kurumlarında ise hepimizin bildiği üzere rekabet ortamlarının oluşturulma-
sı güç olmaktadır. Hele tam kamusal mal hatta yarı kamusal mal üreten kamu kurumlarının içinde bu-
lunduğu piyasa şartları birçok yönden eksik rekabet şartlarını içermektedir. Bu durum günümüz üre-
tim anlayışının olmazsa olmazları arasında yer alan kalite çalışmaları açısından güdülenme noktasın-
da dezavantajlar getirmektedir. Biz bu çalışmada; sağlık kurumları ile tanıtım ve reklâm harcamaları-
nın kısa tanımlarının yanı sıra kalite yaklaşımlarında tanıtım ve reklam uygulamalarının muhtemel et-
kilerine yönelik analiz yapmaktayız. Tanıtım ve reklâm uygulamalarıyla ilgili hukuki düzenlemeleri ele 
almaktayız. Kamu sağlık kurumlarında tanıtım ve reklâm için ihdas edilecek bütçe kalemleri açısından 
değerlendirmelerde bulunmaktayız. Ayrıca kamu sağlık kurumlarında gelişen tanıtım ve reklam harca-
ması ihtiyaçlarına yönelik tespitlerde bulunmaktayız.

Son elli yılda hızla gelişen tıbbi teknoloji sonucunda tıbbi ürünlerin ve hizmetlerin sayısında da önem-
li bir artış görülmüştür. Ayrıca değişen ve yoğunlaşan şehir yapıları ile ortaya çıkan yeni tanımlama-
lar sağlıkta da çok çeşitli yeni risk ve hastalık haritaları ortaya çıkarmıştır. Yeni risk alanları ile müca-
dele ise koruyucu sağlık uygulamalarının çeşitliliğini ve önemini arttırmıştır. Koruyucu sağlık uygula-
maları ve yeni gelişen tedavi şekillerinin yaygınlığı ve etkinliğini arttırmada tanıtım ve reklâm harca-
maları giderek daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca artan çeşitlilik karşısında tüketicilerin bu hizmet-
leri takip etmeleri ve bilgi sahibi olması güçleşmiştir. Tüketici bireylerin bilgi ihtiyaçlarının karşılan-
masında tanıtım ve reklâmların büyük rolü bulunmaktadır. Ancak, çeşitli saiklerle sağlık hizmetlerin-
de reklâm yasaklarının bulunması bireylerin mevcut ve alternatif sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi edin-
me koşullarını etkilemektedir. Bu noktada kamu sağlık kurumlarının yapacağı tanıtım ve reklâm har-
camalarının türü ve boyutu daha fazla önem kazanmaktadır.
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ADVERTISING AND PROMOTION EXPENDITURES IN TERMS OF 

QUALITY IMPLEMENTATIONS IN BUDGET OF PUBLIC HEALTH 

FOUNDATIONS AND RULES AND LEGISLATION
Abstract

The expenditures of promotion and advertisement are fitting with quality management in production 
understanding in present time. Competition is required to quality applications. Firms which desire to 
expand their own market share to put on the agenda the competition application. This also requires 
decreasing costs and price equilibrium as well as quality and product diversity applications. We can 
say that from this point of view: Competition is an incentive element for quality applications. As is 
known competition in public sector is difficult because of public interest. Such as providing of public 
goods and semi public goods became in imperfect market conditions. This is a big disadvantage for 
quality applications. In this study, we also deal with juridical basis of advertising and promotion ap-
plications of health institutions. Furthermore we also aim to mention a literature on the importance of 
advertisement in term of efficiency of public budget and to evaluate the advertising items in budget on 
advertisement expenditures. In addition, we evaluate to introduce a new item in budget of public health 
care foundations for advertisement and promotion expenditures.

The medical products and services have been raised in last fifty years because of technological devel-
opments. Furthermore new life risks and illnesses are being appeared in recent years. Latest advances 
in health sector are to underline preventive health services. The expenditures of advertisement are 
being crucial for efficiency because of these preventive health applications and new medical treat-
ments. The role advertisement is also very important to inform to citizens and especially patients. On 
the other hand prohibition of advertisement in health sector affects negatively health care services in 
this respect.

Key Words: Budget of Health Foundations, Public Economics, Quality Implementations

1. GİRİŞ

1960’lı yıllardan itibaren hızla gelişen tıbbi teknoloji sonucunda tıbbi ürünlerin ve hizmetlerin sayısın-
da da önemli bir artış görülmüştür. Bu yıllardan itibaren sürekli artan sağlık harcamaları “Sağlık Eko-
nomisi” adı altında yeni bir disiplinin adlandırılması sonucunu da doğurmuştur. Bununla paralel olarak 
değişen ve yoğunlaşan şehir yapıları ile ortaya çıkan yeni tanımlamalar sağlıkta da çok çeşitli yeni risk 
ve hastalık haritaları ortaya çıkarmıştır. Bu yeni risk alanları ile mücadele, koruyucu sağlık uygulama-
larının çeşitliliğini ve önemini arttırmaktadır. Koruyucu sağlık uygulamaları ve yeni gelişen tedavi şe-
killerinin yaygınlığı ve etkinliğini arttırmada kitle iletişim araçlarının kullanımı ile tanıtım ve reklâm 
harcamaları giderek daha önemli hale gelmektedir. Tıbbi hizmetlerde artan çeşitlilik karşısında tüketi-
cilerin bu hizmetleri takip etmeleri ve bilgi sahibi olması güçleşmiştir. Günümüzde bireylerin bilgi ih-
tiyaçlarının karşılanmasında tanıtım ve reklâmların büyük rolü bulunmaktadır. Ancak, çeşitli sebepler-
le sağlık hizmetlerinde reklâm yasaklarının bulunması bireylerin mevcut ve alternatif sağlık hizmetle-
ri ile ilgili bilgi edinme imkânlarını etkilemektedir. Bu noktada kamu sağlık kurumlarının yapabilece-
ği tanıtım ve reklâm harcamalarının türü ve boyutunun belirginleşmesi yöneticilerin önünde çözülme-
si gereken bir sorun olarak belirmektedir.



158

Ayrıca tanıtım ve reklâm harcamaları, günümüzün rekabete dayalı üretim anlayışında kalite çalışmala-
rıyla paralel gitmektedir. Rekabet unsuru kalite çalışmalarını gerektirmektedir. Pazarda daha fazla yer 
edinmek isteyen işletmeler rekabet uygulamalarını gündeme taşımakta, rekabet uygulamaları ise ma-
liyet düşürme ve fiyatlama dengesi kurmanın yanı sıra kalite ve farklılaştırma çalışmalarını gündeme 
getirmektedir. Bu noktada şunu söyleyebiliriz: Rekabet faktörü kalite çalışmaları için itekleyici bir un-
sur olabilmektedir. Kamu kurumlarında ise hepimizin bildiği üzere rekabet ortamlarının oluşturulma-
sı güç olmaktadır. Hele tam kamusal mal hatta yarı kamusal mal üreten kamu kurumlarının içinde bu-
lunduğu piyasa şartları birçok yönden eksik rekabet şartlarını içermektedir. Bu durum günümüz üre-
tim anlayışının olmazsa olmazları arasında yer alan kalite çalışmaları açısından güdülenme noktasın-
da dezavantajlar getirmektedir. Bu çalışmada öncelikle; sağlık kurumları ile tanıtım ve reklâm harca-
malarının kısa tanımlarının yanı sıra tanıtım ve reklâm uygulamalarıyla ilgili hukuki düzenlemeleri ele 
almaktayız. Ayrıca sağlık hizmetlerinde reklamın öneminin kamu bütçelerinde etkinlik dengeleri açı-
sından literatür taraması sunmaktayız. Sonrasında ise literatürdeki etkinlik tanımları açısından kamu 
sağlık kurumlarında tanıtım ve reklâm için ihdas edilecek kalemlere ilişkin analizimiz bulunmaktadır.

2. KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARI

Dünya genelinde sağlık sistemleri maliyetler, hizmete kolay erişim, uygunluk, kalite ve tedavi netice-
leri açısından kritiğe tabi tutulmaktadır. Sağlık sistemlerinin etkinliği sıklıkla politik bir gündem mad-
desidir. Kalite güvencesi ve hesap verilebilirlik konuları özellikle kritik altındadır (Tulchinsky ve Va-
ravikova, 2009: 167). Klasik görüşe göre sağlık hizmetlerinde kalite; sağlık hizmetleri sisteminin çe-
şitli öğelerinin standartlara uygunluk ya da mükemmellik derecesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık 
hizmetleri sistemindeki tüm öğeler, aslında toplumu oluşturan bireylerin hastalanmadan önceki sağ-
lık hallerini güvenceye almak üzere koruyucu sağlık hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri ile başla-
yan, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile devam etmekte olan iç içe geçmiş hizmet-
ler bütünüdür. Hedef toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamak, hasta-
lanmaları durumunda ise en kısa sürede kaliteli sağlık hizmeti sunarak eski sağlıklarına kavuşmaları-
nı temin etmektir. İnsana ait en önemli varlıklardan olan sağlığın korunması ve sürdürülmesinde kali-
teli sağlık hizmeti sunulması, hizmeti sunanların sorumluluğu, sistemi finanse eden vatandaşın da hak-
kıdır (Asunakutlu, 2005).

2.1. Sağlıkta Kalite Ölçümünde Zorluklar

Sağlık hizmetlerinde kalitenin değerlendirilmesinde çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler sağlık 
hizmetlerinin yapısı, süreci ve sonuçları üzerine odaklanmıştır ve yönetimsel, klinik ve hastalarca ra-
por edilen verilere dayanmaktadır. Kalitenin arttırılması ise, problemlerin tanımlanması için kalite öl-
çütlerinin sistematik kullanım süreci ve sağlık planı, kamu sağlığı kliniği gibi yeni stratejiler uygula-
ma olarak tanımlanabilir (Weisman vd, 2001: 54). Sağlık hizmetlerinin yapısı, gerek hastanede yatan 
gerekse yatmayan hastalara sağlanan imkânları ve sağlık hizmetlerinin sunuluş mekanizmasını ifa-
de etmektedir. Süreç aşamasında hizmetin sunulmasında mevcut yönetmeliklere uyulup uyulmadığı 
değerlendirilmektedir. Sonuç aşaması ise tedavi sonrası hastanın hayatta kalma olasılığı ve iyileşme 
durumu olarak değerlendirilmektedir. Netice itibariyle, sonucun değerlendirilmesi ekonomistler açı-
sından önemlidir ve çünkü hastanın elde ettiği fayda doğal olarak tedaviden elde ettiği sonuca bağlı-
dır. Bununla birlikte sonuç ile ilgili verilerin elde edilmesi genellikle zordur (Gowrisankaran, 2008: 
319–320). Bu da hastanın tedavi sonrası takibinin zorluğundan kaynaklanmaktadır.
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2.2. Sağlıkta Kaliteye Bakış Farklılıkları ile Bunlar Üzerinde Tanıtım ve Reklamın Muhtemel 
Etkileri

Sağlıkta kalite anlayışı farklı bakış açılarına göre değişiklikler göstermektedir. Bu konu hizmet sunan-
lar penceresinden farklı, hizmeti alanlar penceresinden farklı algılanabilmektedir. Halkının sağlık dü-
zeyini yükseltme sorumluluğu taşıyan otoriteler ise daha farklı bir anlayışa sahip olabilmektedir. Sağ-
lık bakımında hizmeti önceleyen, bakım sistemini önceleyen ve toplum sağlığını önceleyen farklı yak-
laşımlar kalite algısına da yansımaktadır (Aydın, 2008). Kaliteli sağlık hizmetine ilişkin genel kabul 
gören tanımlamalarda kaynakların korunmasının, bakıma en çok ihtiyaç duyanların sağlık ihtiyaçları-
nı karşılayacak organizasyonların kurulmasının ve israftan kaçınılması gerektiğinin ön plan çıktığın-
dan bahsedebiliriz (WHO, 2008: 27).

2.2.1. Kalitede‘Sağlık Bakım Hizmeti’ Yaklaşımı 

Bu bakış açısı, sağlık hizmeti almakta olan hastaya verilmekte olan hizmetlerin kalitesi ve güvenliği-
ne odaklanmaktadır. Burada genellikle 3 hareket noktası vardır. Bunlar hasta kalitesi, profesyonel ka-
lite ve yönetim kalitesidir. Hasta kalitesi, sağlık bakımı esasında ve sonrasında hastaların istediği ve 
umdukları hizmetlerin verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Profesyonel kalite, sağlık personelleri tara-
fından belirlenen, hastanın klinik ihtiyaçlarını en etkili bir şekilde sağlayacak yöntem ve süreçlerdir. 
Yönetim kalitesi ise, hastaların ihtiyaçlarını ve hukuklarını gözeterek, israf etmeksizin, hasta kalite-
si ve profesyonel kaliteyi en iyi şekilde temin edecek şekilde uygun kaynakların kullanımıdır. (Aydın, 
2008). Bu üç boyut birbiriyle çelişki halinde olabilecektir. Hastaların beklentileri de sağlık çalışanla-
rının belirlediği ihtiyaçlardan farklı olabilecektir. Her ikisinin de mevcut kaynaklarla uyumsuz olabi-
lir (WHO, 2008: 28).

2.2.1.1. Sağlık Bakım Hizmeti Yaklaşımında Tanıtım ve Reklam Uygulamalarının Muhtemel Et-
kileri

Tanıtım ve reklamı sağlık bakımı hizmeti yaklaşımına etkileri açısından ele aldığımızda etkinin Hasta 
kalitesi üzerine etkilerinin toplamda pozitif olabileceğini değerlendiriyoruz. Zira reklam ve tanıtımın 
bilgi verme fonksiyonu bilgi asimetrisinin yoğun olduğu bir sektörde tüketicinin bilinçlenmesine kat-
kıda bulunabilecektir. Sağlık hizmetlerinin görülmesinde hastanın ne istediğini bilip, bilinçli davranış-
lar göstermesinin hizmetin görülmesinde kalite artışına sebep olacağını değerlendiriyoruz. Tanıtım ve 
reklamın özellikle kısa vadede hasta üzerinde kafa karışıklığı ve yanılgılara sebep olabileceği elbette 
düşünülmelidir. Ancak bu kafa karışıklığı ve belirsizlik hasta açısından tanıtım ve reklamın olmadığı 
ortamlarda da fazlasıyla mevcut bulunmaktadır.

Sağlık çalışanlarının en uygun prosedürleri belirleyebilmesi ve uygulayabilmesi açısından reklam ve 
tanıtım çalışmalarının olumsuz yönlerinin ağır basabileceğini değerlendiriyoruz. Tanıtım ve reklamın 
bilgi verme fonksiyonu sağlık çalışanlarının da bilgilenmesi ve oluşan rekabet ortamının da etkisiyle 
otokontrol mekanizmasının gelişimine etki edeceğini düşünüyoruz. Ancak tanıtım ve reklam çalışma-
larının sağlık çalışanları üzerinde doğuracağı rekabet hislerinin ve baskısının çalışanları etik kuralların 
dışına itme olasılığı da azımsanmamalıdır. Zira tanıtım ve reklamın bilgi verme fonksiyonu dışındaki 
birçok fonksiyonu tüketicide satıcıya ve onun sunduklarına bağlılık oluşturmak üzerine kuruludur. Bu 
fonksiyonlar zaten özellikle sağlık hizmeti arz edicilere reklam yasağı getirilmesinin en önemli sebe-
bi olmaktadır. Ayrıca bu kesimdeki tanıtım ve reklam, sağlık çalışanlarının hastalara ihtiyacı olanı ihti-
yacı kadar verme yerine hastaların sübjektif yargılara dayalı beklentilerini yerine getirme yönünde bir 
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akıma sebep olabilecektir. Dolayısıyla sağlık hizmetini arz eden personel açısından tanıtım ve rekla-
mın tüketicilere dönük olanının birçok sıkıntıya yol açabileceğini düşünüyoruz. Ancak kendi araların-
da oluşturulabilecek portallarda meslek içi eğitime dayalı tanıtım ve reklam çalışmalarının faydalı ola-
bileceğini değerlendiriyoruz. Sağlık eğitimi veren fakülte ve hastane eğiticilerinin, kurumlar arasında 
kalmak şartıyla tanıtım ve reklama yönelmeleri olumu karşılanabilecektir.

Tanıtım ve reklam uygulamalarının yönetimin kalitesi üzerindeki etkileri iki yönlüdür. İçinde bulun-
duğumuz rekabete dayalı ekonomik sistemde hissedarlara ya da kamu sisteminde üstüne olumlu bir 
tablo çizmek isteyen işletme yöneticisinin performans kaygısı bulunmaktadır. Performans ölçümü gü-
nümüzde özellikle özel sağlık kurumlarında bilanço rakamları vasıtasıyla yapılacaktır. Bu durum özel 
sektör yöneticisi üzerinde tanıtım ve reklam uygulamalarının ticari kazanç ve bağlılık oluşturma fonk-
siyonuna fazlaca yer vermeleri sonucunu doğurabilecektir. Bu ise yönetim kalitesinde esas olan ve-
rimlilik ilkesinin geri planda kalması sonucunu doğurma tehlikesi vardır. Ancak tanıtım ve reklam uy-
gulamalarının oluşturacağı rekabet ortamında bu kurumların daha iyi hizmet vermek ve gelişmek ko-
nularında güdülenmeleri sonucunu doğuracağı unutulmamalıdır. Kamu sağlık kurumlarında perfor-
mans ölçümleri farklılık göstermektedir. Bu kurumlarda geliştirilen performans ölçüm sistemleri gide-
rek daha fazla kriteri bünyesine katmaktadır. Kanaatimize göre bu gelişim sürecinde tanıtım ve reklam 
çalışmaları kamu sağlık kurumu yöneticilerinin daha atak bir yönetim tarzı geliştirmelerine sebep ola-
bilir. Bu durum yöneticilerin kendi kurumlarına has çalışmaları ön plana çıkararak kamu performans 
ölçüm sistemine katkıda bulunmaları sonucunu doğurabilir. Böylece kısa vadede bir takım karışıklık-
lara yol açsa da orta-uzun vadede kamu sağlık yöneticisi performans sisteminin daha iyi noktaya gel-
mesi ve oturmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak bu yaklaşımda yönetimin kalitesi açısından tanı-
tım ve reklam harcamaları özellikle sağlık kurumlarında çok sıkı denetlenmek şartıyla olumlu katkı-
lar sağlayabilecektir.

2.2.2. ‘Bakım Sistemi’ Yaklaşımı 

Hasta bakımının kalitesi, hastanın tedavi aldığı serviste ne kadar iyi hizmet gördüğünün yanında hiz-
metle ilişkili servislerin birbiriyle ilişkisine de dayanmaktadır. Özel olarak hasta kalitesi, profesyonel 
kalite ve yönetim kalitesini ele almanın yetersizliği karşısında, konuya bütüncül yaklaşmaya çalışarak 
“sistem kalitesinden” söz edilmektedir. Bu yüzden kalite ve güvenlik anlayışı sistemi bir bütün olarak 
görmek zorundadır. (Aydın, 2008). Bu çerçevede bir sağlık sisteminin kalitesi, ayrı servislerin kalite-
sinden daha fazla olacaktır (WHO, 2008: 29).

2.2.2.1. Bakım Sistemi Yaklaşımında Tanıtım ve Reklam Uygulamalarının Muhtemel Etkileri

Tanıtım ve reklam uygulamalarının sistem kalitesi yaklaşımının uygulandığı organizasyonlarda servis-
ler arası koordinasyonu iyiye doğru zorlayacağını öngörmekteyiz. Bu yaklaşımda servisler arası uyum 
ve koordinasyon kalite ölçümlerinde biraz daha ön plana çıkacağından tanıtım ve reklam çalışmaları 
sistemdeki bütün servisler üzerinde otokontrol mekanizmasının yanı sıra dış kontrol mekanizmalarının 
da daha iyi işlemesine sebep olabilir. Ancak burada da bazı riskler akla gelmektedir. Tanıtım ve rek-
lam çalışmalarının belli servisler üzerinde yoğunlaşması sistem kalitesini ölçme çalışmalarında den-
genin bozulmasına sebep olabilir. Bundan kastımız şudur; örneğin bir hastanede sistem kalitesi yak-
laşımı çerçevesinde kalite çalışmaları yürütülmekte ve bir yandan da hastane çok iyi olduğu bazı ser-
visler üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmekte olsun. Hastanenin çok iyi olduğunu düşün-
düğü otelcilik hizmetleri veya poliklinik hizmetleri üzerine kurguladığı tanıtım ve reklam kampanya-
sı hastane enfeksiyon komitesi ya da hasta hakları birimindeki kalite düşüklüklerinin yeterince izlen-
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memesi ya da göz ardı edilmesi sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla yapılacak tanıtım ve reklam 
çalışmalarının sistemin tümünü kapsayacak şekilde olmasına dikkat edilmesi veya tüketici ile denet-
leyicilerin bunu aramasının sağlanması kurumlar arasında haksız rekabet oluşmasını azaltabilecektir.

2.2.3. ‘Toplum Sağlığı’ Yaklaşımı

Bu yaklaşım, sağlık hizmeti almak üzere kendileriyle temas kurulmuş olan hastalara sunulan hizmetle-
rin kalitesinden daha geniş bir kapsam ifade eder. Sağlık kuruluşlarına ulaşanlara göre daha fazla hiz-
mete ihtiyaç duyması muhtemel olup bu hizmetleri talep etmeyen kişileri de kapsayan bir anlayış söz 
konusudur. Bu kişiler fakir veya riskli gruplar, evsizler olabilir. Ayrıca kronik hastalıkları olanların 
sağlık düzeyinin korunması ve hastalıkların önlenmesi ile sağlığın teşviki için başka sektörlerle ilişki-
li olan hizmetleri de kapsar. Toplum sağlığı yaklaşımlı sistem kalitesi, bütünleşmiş hizmetlerin ne ka-
dar iyi sunulduğu ve risk altında olanlar ile ihtiyaç duyanlara bu hizmetlerin ne derece ulaştırılabildi-
ğini göstermektedir (Aydın, 2008).

2.2.3.1. Toplum Sağlığı Yaklaşımında Tanıtım ve Reklam Uygulamalarının Muhtemel Etkileri

Kanaatimize göre tanıtım ve reklam faaliyetlerinin en fazla katkıda bulunacağı kalite yaklaşımı bu 
yaklaşım olacaktır. Zira bu yaklaşımda özellikle sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu halde bunu ihtiyaç 
olarak görmeyen ya da sağlık hizmetlerine erişemeyen toplum kesimlerine hizmetlerin ulaştırılma-
sı kalite unsuru olarak görülmektedir. Kalite çalışmalarında bu yaklaşımın esas alınması durumunda 
kanaatimizce tanıtım ve reklam çalışmaları zaten kullanılmak zorundadır. Tabi bu yaklaşımda sağlık 
ekiplerinin bu kesimlerle sağlık taraması, takip ve benzeri uygulamalarla doğrudan diyaloga geçmele-
ri oldukça önemlidir. Ancak geniş halk kitlelerine ulaşmak ya da bu kitleleri sağlık sorunları ve koru-
yucu sağlık hizmetleri hakkında bilinçlendirmek için tanıtım kampanyalarına ve bu kesimi cezbede-
cek çalışmalara da ihtiyaç olacaktır. Bu yaklaşımda tanıtım ve reklam faaliyetlerinin kullanımı ile ilgi-
li muhtemel riskleri de şu şekilde ele alabiliriz.

Özellikle özel sağlık kurumları bu kalite yaklaşımında hedeflenen kitlelere yönelik tanıtım ve reklam 
faaliyetlerini yürütmede istekli davranmayabilirler. Bu durum gerek özel gerek kamu sağlık kurumla-
rının bir takım teşvik ya da muafiyetlerle desteklenmesini gerektirebilir. Sağlanan bu teşvik unsurla-
rı bir takım suiistimallerin önünü açabilir. Eğitimsiz ve yoksul halk kesimlerine yönelik çalışmalarda 
tüketicilerin sistemi denetleme fonksiyonlarının diğer kesimlere göre çok daha düşük düzeyde olma-
sı muhtemeldir. Kanaatimize göre bu durum yürütülecek kalite çalışmaları ile tanıtım ve reklam kam-
panyalarının çok daha titizlikle kurgulanmasını gerektirecektir.

3. TANITIM VE REKLAM FAALİYETİ

Aşağıda çalışmamızda kullanılan ana kavramlara ilişkin literatür taramasına ve hukuki düzenlemele-
re dayalı tanımlamaları olabildiğince kısa şekilde sunmaktayız. Özellikle kamu sağlık kurumu yöne-
ticilerinin konuyla ilgili karar alma süreçlerinde tanımlamaları yerinde kullanmaları hak ve yetkileri-
ni bilmeleri açısından önemlidir. 

Tanıtım ve reklam faaliyetleri işletme literatüründe pazarlama karmasının tutundurma unsurunun bir 
parçası olarak kabul edilmektedir. Reklam kişisel satışla birlikte tutundurma faaliyetlerinin en önem-
li öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Reklam ayrıca üretici ve tüketici arasında iletişimi sağlayan bir teknik olarak görülmektedir (Can vd, 
2002: 322). Reklam genel olarak malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve 
benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması şeklinde tanım-
lanmaktadır (Mucuk, 2004: 215). Reklamla kişisel satışta ulaşılamayacak kadar çok geniş bir müşteri 
kitlesine ulaşılması hedeflenir (Can vd, 2002: 323).

Tanıtım ve halkla ilişkiler farklı anlamlar da kullanılmaktadır. Tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerin-
den biridir. Tanıtıma ücretsiz olarak gerçekleşen reklam da denilmektedir. Tanıtım genelde; Ürün ve 
örgüt ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi eylemidir. Tanıtımın amacı, ürünlerin potansiyel müşterile-
re de ulaşmasını sağlamaktır. Tanıtım, Ürünün görünürlüğünü artırır, satış elemanları ve perakendeci-
lere destek sağlar (Kaya, 2009).

Bu noktada tanıtım ve reklam birbirine yakın unsurlar olmakla birlikte tanıtım yapılan ortamın tica-
ri işletmecisinin ücret alıp almaması en önemli fark olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüzde ta-
nıtım ve reklam faaliyetlerini birbirinden ayırmak bazen oldukça güç olabilmektedir. Özellikle hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların özelde de sağlık kuruluşlarının yaptıkları bazı tanıtımların rek-
lam faaliyetinden beklenen sonuçları fazlasıyla sağladıkları düşünüldüğünde bu ayrım güçleşmekte-
dir. Literatürde reklama ilişkin tanımlalar reklamın türleri ve fonksiyonları ile de desteklendiğini söy-
leyebiliriz. Yapılan tanıtım ya da reklamın içeriği, hedef kitlesi, coğrafi erişilebilirliği, yayımlama ve 
duyuru şekli gibi yönlerden ayrıma tabi tutulduğunu söyleyebiliriz.

Tanıtım ile ilgili olarak 23/10/2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 4 maddenin d fıkrasında bir tanımlama yapılmış ancak bu fıkrada-
ki “görsel, işitsel basına” ibaresinin yürütmesi daha sonra Danıştay 10. Dairesinin 13.12.2005 tarih-
li ve 2003/5945 E. 2005/7622 K. sayılı kararıyla durdurulmuştur. Buna göre tanıtım “Beşeri tıbbi ürü-
nün ruhsat ya da ürün sahipleri tarafından ürünün teminini satışını, reçetelenmesini ve kullanımını ar-
tırmak için gerçekleştirilen bütün hatırlatma, bilgi verme faaliyetlerini; bu çerçevede firma tıbbi satış 
temsilcilerinin etkinliklerini, görsel/ işitsel basına, tıbbi ve mesleki dergilere verilen ilanları, doğrudan 
postalama yoluyla veya internet ortamında yapılan duyuruları, film, slâyt, elektronik medya gibi gör-
sel/ işitsel malzemenin kullanımını, bilimsel ve eğitsel toplantıları, gerçekleştirilen sergileme ve ben-
zeri etkinlikler ile bedelsiz numune, hatırlatıcı tanıtım ve basılı tanıtım malzemesi kullanmak suretiy-
le yapılan faaliyetleri’dir.”

3.1. Sağlık Kurumlarında Reklam ve Tanıtım Konusundaki Tartışmalar

Yaptığımız literatür taramasında sağlık kurumlarında reklam ve pazarlamaya yönelik tanıtım ile ilgili 
tartışmaların bir kısmına burada yer vermek istiyoruz.

3.1.1. Tanıtım ve Reklamın Amacı Yönünden

Reklam faaliyeti genel olarak bir ürünün tüketimini, diğer bir deyişle talebini arttırmak için üretici ta-
rafından yapılan tanıtım faaliyeti olarak bilinmektedir. Bu tanımdan yola çıkıldığında şu soru karşımı-
za çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinde temel amaç ekstra talep yaratmak mıdır, yoksa var olan talebin 
karşılanması mıdır? Bu sorunun cevabı için birinci seçeneğin doğru kabul edilmesi durumunda Sağlık 
Piyasasındaki bilgi asimetrisi sebebiyle ciddi etik kaygılar gündeme gelmektedir.
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3.1.2. Tanıtım ve Reklamın Sonucunun Ölçülebilirliği

Sağlık hizmetlerinin temel amacı; bu alanda bir ihtiyaç yani talep ortaya çıktığında, bu talebin karşı-
lanması için gereken mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır. Ekonomi literatüründeki talep ile sağlık hiz-
metleri talebi arasında bir takım farklar vardır. Bu durum sağlık hizmetinin diğer iktisadi mal ve hiz-
metlerden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Piyasa ekonomisinde tüketimi yapılan bir mal ve hiz-
met, tüketicilerine fiziksel olarak aynı tatmini sağlarken; sağlık hizmetleri tüketicilerinin sağladıkla-
rı tatmin düzeyleri birbirinden farklı olabilmektedir. Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın şiddeti de 
diğer ihtiyaçlardan oldukça farklıdır. Dolayısıyla, bu şiddetteki bir ihtiyaçtan vazgeçmek mümkün ve 
rasyonel değildir (Mutlu ve Işık, 2005: 70–80).

3.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Etkinliğin Arttırılması Çalışmaları Açısından

Sağlık hizmetlerinde etkinliğin arttırılması gerektiği konusu da uzun yıllardır gündemdedir. Bu hiz-
metlerde etkinliğin arttırılması konusundaki en etkili yolun, bu hizmetlerin rekabete açılması olduğu 
tezi de giderek yaygınlık kazanmaktadır. Ancak bu teze karşı çeşitli itirazlar yükselmektedir: Bu itiraz-
lardan birincisi; sağlık alanında hiçbir iktisadi etkinlik düşüncesinin yeri olmadığı yönündedir. Bu gö-
rüşe göre sağlık hizmetleri kamu tarafından bedelsiz olarak ve iktisadi etkinlik aranmaksızın verilme-
lidir. 1970’li yıllara kadar çok yaygın olan bu görüş günümüzde önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. 
Çünkü etkinlik arayışını tamamen reddeden böyle bir sistemin sürdürülemez olduğu anlaşılmaktadır. 
İkinci önemli itiraz, sağlık hizmetlerinin diğer hizmetlerden farklı olduğu, bu nedenle bu alanda reka-
bet yerine tamamen düzenlemeler yoluyla etkinliğin arttırılmasına çalışılması gerektiği görüşüdür. Bu 
görüş günümüzde önemini korumakta ve giderek birinci görüşün yerini almaktadır. Günümüzde gide-
rek yaygınlık kazanan görüş ise, sağlık hizmetlerinin de regülâsyon gerektiren bazı özellikleri olmak-
la birlikte diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi rekabete açılması ve rekabet denetimine tabi tutulma-
sı gerektiği görüşüdür (Türkkan, 2008).

3.1.4. Etkinlik Açısından Gereklilik Tartışması

Yukarıda da vurgulandığı gibi reklam bir malın talebini arttırmak için yapılır. Sağlık hizmetlerine olan 
talebin arttırılması için sağlıksız, diğer bir deyişle hastalıklı bireylerin artması gerekmektedir. Dolayı-
sıyla bu mantık, sağlık hizmetinin sunulmasının mantığına ters düşmektedir. Sağlık hizmetlerinin su-
nulmasındaki amaç, sağlıksız bireylerin sağlığına kavuşturulması, sağlıklı bireylere koruyucu sağlık 
hizmetleri sunulması, yani toplumdaki her bir bireyin mümkün olduğu kadar sağlıklı hale getirilmesi-
dir. Sağlıklı bireyler de sağlık hizmetlerine talepte bulunmayacaklarına göre, sağlık hizmetlerine olan 
talebin arttırılması için reklam yapılması gereksiz bir harcama olarak kabul edilebilir. Bununla birlik-
te, sağlık kurumları arasında rekabeti sağlamak için reklam yapılmalı mıdır? Özellikle özel sağlık ku-
ruluşlarının yaygınlaştığı günümüzde bu soruya olumlu cevap vermek mümkün görünmektedir. Aynı 
sağlık hizmetini sunan farklı sağlık kuruluşları arasında rekabet vardır ve her bir hastaneyi bir firma 
olarak düşünürsek, bu hastanelerin hepsi gelirini ve dolayısıyla karını arttırmaya çalışacaktır. Dolayı-
sıyla bu sağlık kuruluşları mevcut hasta portföyünden kendilerine en fazla hastayı çekmeyi isteyecek-
lerdir. Bunu sağlamanın bir yollarından biri de diğer piyasalarda olduğu gibi reklamdır.

3.1.5. Piyasa Ekonomisi Açısından

Piyasa ekonomisini savunanlara göre sağlık hizmetleri de bir üründür ve diğer herhangi bir mal gibi 
verimli bir şekilde üretilebilir ve rekabet piyasası içerisinde tüketilebilir. Bu görüşe göre doktorlar, re-
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kabet piyasası ortamında hizmet sunucuları olarak birbirleri ile rekabet ederek ve profesyonel bilgi ve 
becerilerini satarak gelirlerini maksimize etmeye çalışırlar. Tüketici açısından ise, serbest piyasada re-
kabetten dolayı (optimal kalitede, tüketiciler için uygun fiyattan ve serbest tüketici tercihinden dola-
yı) tüketicilerin fayda fonksiyonlarını maksimize edebileceklerini piyasa ekonomisi taraftarları ciddi 
bir biçimde savunmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde rekabet yaklaşımında önemli unsurlardan birisi de 
bu süreçte tüketicilerin rolünün arttırılmasıdır. Serbest piyasa savunucuları hizmet sunucularının ken-
di işletmeleri için rekabet ederken, bilgilendirilmiş tüketicilerin de sağlık bakımı alışverişlerinde ken-
di çıkarlarının gözeteceklerini ve egemen tüketicilerin piyasada ortaya koydukları taleplerinin doğası-
nın sağlık hizmeti sunanların davranışını belirleyeceğini öne sürmektedirler (Yıldırım, 1999: 3). İşte 
bu noktada tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetine ihtiyaç duyulacağını 
vurgulamak gerekmektedir.

3.1.6. Rekabet Gereksinimi

Sağlık hizmetleri sunan kurumların pazardan daha büyük pay almak amacıyla rekabet etmelerinin des-
teklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu rekabetin daha fazla hastayı hastaneye çekmek için kı-
yasıya rekabet etmek ya da ahlaka aykırı uygulamalar yapmak biçiminde olmaması gerektiği de vur-
gulanmaktadır. Bununla birlikte etkin bir rekabetin maliyetleri azaltacağı, faaliyetlerin daha etkin sür-
dürülmesine yardımcı olacağı ve toplumun ihtiyaçlarının da daha iyi bir şekilde karşılanacağı savunul-
maktadır. Yöneticilerin hastalarını müşteri gibi görmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, sağlık sek-
törü yapısı gereği çoğunlukla kar amacı gütmeyen kuruluşlardan müteşekkil bir sektör olması nede-
niyle, diğer hizmetlerin pazarlanmasından farklı ilkelerle yapılması gerektiği de açıktır. Kısaca belir-
tilirse, sağlık hizmetlerinin pazarlanması “sağlık hizmeti tüketicilerinin neye ihtiyaç duyduğunu belir-
lemek, bu ihtiyaçları karşılamak için hizmetlere şekil vermek, yeni hizmetler üretebilmek ve hastala-
ra sunulan bu hizmetleri kullanmaya teşvik etme süreci” olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, sağ-
lık hizmetlerinin pazarlanmasında en büyük eleştiri reklam, duyurum, halkla ilişkiler gibi konularda 
yapılan harcamaların gereksiz olduğu konusunda yoğunlaşmıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002: 31–32).

3.1.7. Tutundurma Çalışması Olması Yönünden

Burada sağlık sektöründe tutundurma denilen kavramı tanımlamak yerinde olacaktır. Sağlık sektörün-
de tutundurma, ‘sağlık kuruluşlarının hizmetlerini potansiyel kullanıcılara iletişim yoluyla bildirmek 
ve sağlanacak yararları hakkında onları ikna etmek’ olarak tanımlanmaktadır (Akkılıç, 2002: 210). 
Sağlık hizmetlerinde tutundurma çoğu kimse tarafından uygun görülmeyebilir. Ancak, tutundurma ça-
lışmaları ile potansiyel tüketicilere sunulacak hizmetlerin varlığını, niteliklerini, erişme ve kullanma 
yollarını iletmek amaçlanmaktadır. Ürün pazarlanmasında önemli rol oynayan kişisel satış ve satış tu-
tundurma çalışmalarının sağlık hizmetlerinde çok geniş uygulaması olmamasına karşın, özellikle özel 
sağlık sektöründe reklam ve tanıtım oldukça önemli ve geniş bir uygulama alanı bulabilmektedir (Oda-
başı ve Oyman, 2002: 78).

3.1.8. Basın ve Halkla İlişkileri Yürütme Aracı Olması Yönüyle

Hakkındaki olumsuz bazı görüşlere karşın reklam, hastanelerce uzun yıllardır halkla ilişkiler, basın-
la ve toplumla ilişkiler gibi başlıklar altında uygulanmaktadır. Bu tür iletişim faaliyetleri, günümüz-
de sadece sunulan hizmetlerin tanıtılmasına yardım etmek amacıyla değil, aynı zamanda bir eğitim 
ve güdülenme, tutum geliştirme fonksiyonu da görecek şekilde genişletilmiştir. Etkili bir iletişim ara-
cı olarak reklam, sağlık hizmetleri ile karşı karşıya gelen insanları biryandan mevcut hizmetlere çe-
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kerken, diğer yandan da onları bazı gerçeklere karşı uyarmadır. Buna örnek olarak ABD’de Las Vegas 
ve Nevada’daki bazı hastaneler verilebilir. Eleştirilere karşın bu reklam faaliyetleri sunulan hizmetle-
rin tüketiminin arttırılmasında başarılı olmuştur. Sonuç olarak ahlaki ve uygun bir şekilde yapılan rek-
lamın hizmetlerini tüketicilerine tanıtmak isteyen sağlık hizmetleri sektörü için güçlü bir araç olmaya 
devam edeceği belirtilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 82).

3.1.9. Koruyucu Tanıtım ve Reklam Kampanyaları Açısından

Sağlık tanıtım programlarının iktisadi açıdan değerlendirilmesi ise pek yaygın değildir. Sadece sigara-
yı bıraktırmak veya tüketimini önlemek maksadıyla kitle iletişim araçlarında yapılan reklam kampan-
yaları değerlendirilmektedir. Kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmak maksadıyla kullanılan sağlık 
eğitimi yaklaşımları veya sağlık reklam tanıtım uygulamaları, hem bu alandaki hem de diğer hastalık-
lardaki risk faktörlerini azaltmak amacı taşımaktadır (Ludbrook ve Cohen, 2003: 234).

3.2. Kamuda Tanıtım ve Reklam Konulu İhaleler

Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu bünyesinde yayınlanan ihaleler tarafımızdan incelenmiştir. 
7 Mart 2010 itibariyle kurum sitesinin istatistiklerini şu şekilde ifade edebiliriz. Bu tarihe kadarki top-
lam ihale kaydı 245.224 adet olarak gözükmektedir. Bunların 303 tanesi danışmanlık ve 70.235 tane-
si ise hizmet alım ihalesi olarak geçmektedir. Kurumun sitesinde araması yapılabilen ihalelerin kayıt 
numaraları seçeneği 2004 yılından başlamaktadır. Biz 2008–2009 ve 2010 için yaptığımız aramalarda 
içinde “tanıtım” ya da “reklam” geçen ihalelerin istatistiklerini bir alt başlıkta sıralıyoruz.

Ayrıca kurum sitesinde ihalelerin tasnifinde kullanılan iş kolları listelerinde “tanıtım” ya da “reklam” 
konularını doğrudan kapsayacak bir işkolu ayrımına rastlanılmamıştır. Bu tür harcamalar için en yakın 
iş kolları 080401. Kodlu Basım, Dergi ve 080402. Kodlu Basım, Kitap olarak gözükmektedir. Bu lis-
tenin bu haliyle oldukça yetersiz ve dar kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz.

3.2.1. Kamu İhale Kurumu Sitesinde Sağlık Kurumlarının Tanıtım Reklam İhaleleri

Kamu İhale Kurumunun ihale ilan sisteminde yaptığımız incelemede 2008–2010 yılları arasında için-
de “tanıtım” ya da “reklam” geçen Kamu İhalesi Sayısı/ Sağlık Kurumu İhalesi sayılarını şu şekilde 
tespit ettik:

2008 73/5 2009 60/4 2010 (7 Mart İtibariyle) 17/2

Ancak yaptığımız incelemelerde yukarıda ifade ettiğimiz ihalelerin birçoğunun özü itibariyle tanıtım 
ve reklam ile ilgisinin olmadığı görülmüştür. İhale konusu mal ya da hizmet kalemlerinin bir ya da bir-
kaçının tanımlamaları içinde bu kelimelerin geçmesi sebebiyle karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır. Sağ-
lık kurumları ile ilgili ihaleler ayrıca incelenmiş ve yıllara göre aşağıdaki ihaleler tanıtım ve reklam ça-
lışmalarıyla az da olsa ilintili bulunmuştur.

İçinde “TANITIM” ya da “REKLAM” Kelimeleri Geçen Sağlık Kurumu İhalelerinden Konusuna 
Göre Seçilenler

Yıl İhalenin Konusu Sağlık Kurumu

2008 Hastane Yönlendirme ve Tanıtım 
Sistemleri Satın Alınacaktır

Gaziantep Çocuk Hastanesi
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2008 Hasta Tanıma ve Yönlendirme 
Sistemleri Satın Alınacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi

2008 Hasta Tanıma Sistemi Satın 
Alınacaktır. 

Uşak Devlet Hastanesi

2008 Hasta Tanıma, Bilgilendirme, 
Yönlendirme Hizmetleri İçin Yazılım 
ve Donanım Satın Alınacaktır.

Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Baştabipliği

2009 Hastane Yönlendirme ve Tanıtım 
Sistemleri Satın Alınacaktır

Gaziantep Çocuk Hastanesi

2009 Tanıtım Amaçlı Reklam Spot Film 
Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

T.C.Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)

2009 Hastane Yönlendirme ve Tanıtım 
Sistemleri Satın Alınacaktır.

Çocuk Hastanesi Baştabipliği / Gaziantep:

Tablodan da anlaşılacağı üzere içinde “tanıtım” ya da “reklam” geçen ihale ana konularının birçoğu iş-
letmelerin pazarlamaya dönük tanıtım reklam harcamaları arasında sayılabilecek unsurlar değildir. Bu 
harcamalar daha çok hastane tanıtım panoları ya da basılı evrak ya da afiş ve benzeri konuları içermek-
tedir. Bu çerçevede kamu sağlık kurumlarının ihale limitine ulaşan meblağları içeren tanıtım ve reklam 
harcaması yapmadıklarını söyleyebiliriz.

Kurumun sitesinde sağlık kurumlarının “Basın Danışmanlığı” veya “İletişim Danışmanlığı” satın alıp 
almadıklarına yönelik yaptığımız araştırmada da sadece 2008 yılına ait bir kayıt bulunmuştur.

İhale Konusu Kurum
Basın Danışmanlığı ve Halkla İlişkiler Hizmeti 
Alınacaktır.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurumlar ihaleye çıkmaksızın 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla da 
alım yapabilmektedirler. Kamu sağlık kurumlarımızın doğrudan temin yoluyla tanıtım ve reklam hiz-
meti satın alıp almadıklarına yönelik yaptığımız araştırmanın sonucu merkezi idarenin direktifleriyle 
yapılan çeşitli büyüklükteki ilan ve afiş harcamaları dışında yaygın bir harcamanın olmadığı yönün-
dedir.

3.3. Merkezi İdarenin Direktifleri ile Yapılan Tanıtım ve Reklam Harcamaları

Sağlık Bakanlığının organize ettiği koruyucu sağlık hizmeti çalışmalarında tanıtım ve reklam önemli 
yer tutmaktadır. Zaman zaman yürütülen kampanyalar vasıtasıyla koruyucu hizmetlere olan ilginin art-
tırılmasına çalışılmakta ya da yürütülen kampanya tedavi sürecinin bir parçası yapılabilmektedir. Ör-
nek olarak şunlar verilebilir:

Aşılama konusunda hazırlanan tanıtım ve reklam kampanyaları ile tanıtım poster ve benzeri do-
kümanları

Ana çocuk sağlığı konularında eğitim ve diğer faaliyetler

Sigaranın toplum sağlığına zararlarının azaltılmasına yönelik kampanyalar

Grip vb. bulaşıcı hastalıklarda kampanyalar
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Toplumda belli sağlık konularına odaklanmaya yönelik kampanyalar

vb.

Özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu kampanyalarda yazılı ve görsel medyanın hemen hemen 
tüm unsurlarını kullanmaktadır. Yaptığımız incelemelerde kamu sağlık kurumlarının tedaviye yönelik 
tanıtım ve reklam harcamalarının yok denecek kadar az olmakla birlikte merkezi idarenin direktifle-
ri ile bu türde bir takım harcamalar yaptıkları anlaşılmıştır. Buna örnek olarak Sağlık Bakanlığı’nın si-
gara ile mücadele çalışmalarından olan “Dumansız Hava Sahası” kampanyası bünyesinde bazı hasta-
nelere binalar üzerine asılmak üzere büyük boy afişler hazırlattığından bahsedebiliriz. İncelediğimiz 
hastanede merkezi idareden direktifle yapılan bu harcamaların 740.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubun-
da muhasebeleştirildiği görülmüştür. Kanaatimize göre alınan bu malzemelerin 740.99 Diğer Tüketim 
Amaçlı Malzemeler kaleminde muhasebeleştirilmesi daha uygundur. Zira bu bütçe kaleminin açıkla-
masında “Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri, Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kul-
lanılan Madde ve Malzemeler” yazmaktadır.

3.4. Hekimlerin ve Sağlık Kurumlarının Tanıtım ve Reklam Faaliyeti İle İlgili Hukuki Düzen-
lemeler

Sağlık kurumlarında tanıtım ve reklama ilişkin ulaştığımız mevzuatı tarih sırasında ve içeriğine iliş-
kin özetle aşağıda veriyoruz.

14/04/1928 tarihli ve 1219 Sayılı “Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un 
24 ve 40.Maddeleri (Doktorların ve Diş Doktorlarının yapabileceği ilan ve reklam ile ilgili)

26/05/1928 tarihli ve 1262 Sayılı “İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu” (13.Maddede 
İlaç reklamının yapılmasına ilişkin yasaklama)

23/01/1953 tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 28. Maddesi (TBB İdare Heye-
tinin görevleri arasında reklam yapılmasının engellenmesine ilişkin ibare)

13/01/1960 tarihli ve 4/12578 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi” 8 
ve 9. Maddeleri (Doktor ve Diş Doktorlarının reklam yasağı, tabela ve reçetelerine ilişkin içe-
rik esasları)

01.02.1999 tarihli Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 11. Maddesinde Tica-
ri Amaç ve Reklam Yasağı ifade edilmektedir.

27/03/2002 RG tarihli ve 24708 RG sayılı Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Özel Hastane-
ler Yönetmeliği 60. Maddesinde Özel Hastanelerin yapabileceği tanıtım esasları belirtilmekte 
haksız rekabet sonucunu doğuracak tanıtımlar yasaklanmaktadır.

23/10/2003 RG tarih ve 25268 Sayılı RG’ de Sağlık Bakanlığının Çıkarmış Olduğu “Beşeri Tıb-
bi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” 

28/04/2004 tarihli Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 4.Maddesinde Para Cezasını ge-
rektiren haller arasında sayılan reklam ve tanıtım halleri

15/02/2008 RG tarihli ve 26788 Sayılı RG’ de Sağlık Bakanlığınca çıkarılmış Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinde bu kuru-
luşların yapabileceği ilan ve tanıtımlara ilişkin esaslar belirlenmiş ve reklam yasağı düzenlen-
miştir.31 maddenin “ı” bendinde ise 29. Maddedeki hususlara uymamanın sonuçları ifade edil-
mektedir.
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3.5. Kamu Sağlık Kurumu Döner Sermayelerinde Tanıtım ve Reklam Harcamalarının Yerine 
İlişkin Mevzuat İncelemesi

Yaptığımız mevzuat incelemesi sonrasında elde ettiğimiz sonuçlar şu şekildedir:

Döner Sermaye Gelirlerinin elde edilmesi ve harcanmasına ilişkin üst yasal düzenleme çeşit-
li tarihlerde değişikliğe uğramış 4/1/1961 tarih ve 209 sayılı kanundur. Bu kanunun 3.madde-
si (Değişik: 21/4/2005 – 5335/5 md.) 2.fıkrasının “c” bendinde “İhtiyaç halinde hizmet satın 
alınması” durumlarında bu bedellerin Döner Sermaye Bütçesinden karşılanabilmesinde Sağlık 
Bakanlığı’nın yetkilendirildiği ifade edilmektedir.

209 sayılı kanun ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağ-
lık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkın-
daki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik” te ilgi-
li maddeleri şu şekilde ifade edebiliriz.

Yönetmelikte giderlerle ilgili 7.maddede döner sermayenin giderleri sayılmıştır.

Bu maddenin “c” bendinde “Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri.” Denilmek sure-
tiyle alınacak hizmetlere ilişkin ödemelerin Döner Sermayeden Yapılabileceği ifade edilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 34. Maddesinde Döner Sermaye Bütçesinin mali yıl itibariyle Kurum Mü-
dürü veya Baştabibi tarafından hazırlanarak Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan son-
ra yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. 36. Maddede ise ancak bütçede tahsisi yapılan gider-
lerin sarf olunabileceği ifade edilmektedir. Bu maddeye göre yapılacak gider daha önceden ha-
zırlanan bütçeye alınmamışsa ya da öngörülen miktar doldurulmuşsa bu gider yapılamayacak-
tır. Böyle durumlarda kalemler arasında aktarma yapılabilmesi bir takım izin mekanizmalarına 
bağlanmıştır. Kurum bütçesinde bu kalem için pay ayrılmamışsa ya da pay aşılmışsa muhase-
beleştirmede bu izin süreçlerinden geçilmesi gerekmektedir.

3.6. Sağlık Kurumu Bütçelerinde Tanıtım ve Reklam Harcamaları İçin Kullanılabilecek  
Kalemler

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarının 2010 yılı bütçe kalemlerini incelediği-
mizde elde ettiğimiz sonuçlar şu şekildedir.

Yapılan hizmet alımı şeklindeki tanıtım ve reklam harcamalarının hizmetlerin pazarlanmasına 
yönelik olanlarının 740.123 Diğer Hizmet Alımı Giderleri kalemi bünyesinde, 

Pazarlama ile ilgili “tanıtım ve reklam”a ilişkin danışmanlık türü hizmet alımlarının 740.102 
Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri kalemi bünyesinde,

Hastane yönetiminin direkt üretime yönelik olmayan amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik “ta-
nıtım ve reklam” konulu danışmanlık türü hizmet alımlarını ise 770.06 Dısardan Saglanan Fay-
da ve Hizmetler ya da 770.09 Çeşitli Giderler Kalemleri bünyesinde, 

Tanıtım ve Reklam faaliyetine yönelik tabela, afiş vb. giderlerden demirbaş statüsüne girme-
yenleri için 740.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler kalemleri bünyesinde bütçelenebilece-
ği değerlendirilmiştir.
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3.7. Kamu Sağlık Kurumlarının Tanıtım ve Reklam Harcamalarına Yönelme Sebepleri

Sağlık kurumu idarelerinin giderek daha fazla bu tanıtım ve reklam konusuna ilgi gösterdikleri ve çe-
şitli harcamalara giriştikleri, yaptıkları uygulamaları ve yeni yatırımları çeşitli yollarla kamuoyu ile 
paylaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Gözlemlenen bir başka unsur ise sağlık kuruluşlarının çeşitli 
saiklerle basın ve iletişim danışmanlığı için girişimde bulundukları ve ihale açtıklarıdır. Bu saikler şu 
şekilde sıralanabilir:

Kurumun yapmayı düşündüğü yeni yatırımlar için kamuoyu desteği sağlanması

Yeni açılan kurum yada departmanların optimum kullanımının sağlanması ve yoğunluğu olan 
hastanelerin yoğunluklarının azaltılması için tanıtım ihtiyacı

Kurumun yapmayı düşündüğü yeni altyapı ya da cihaz yatırımları için onay ve maddi kaynak te-
minine yönelik tanıtım çalışmaları

Eğitim Araştırma Hastanelerinde Eğitim ve Araştırma çalışmalarının desteklenmesi ve popüler-
liğinin arttırılmasına yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları

Kurum personelinin motivasyonunu, aidiyet bilincini ve özgüvenini arttırmaya yönelik reklam 
ve tanıtım çalışmaları

Eğitim araştırma hastanelerinin ulusal ve uluslar arası mesleki ve bilimsel toplantı ve organizas-
yonlarda temsil kabiliyetinin arttırılmasına yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları

Sağlık harcamalarının çok pahalı olduğu ülkelerden hasta getirilmesi suretiyle atıl kalan kapasi-
telerin gelir getirici şekilde kullanılmasına yönelik reklam ve tanıtım ihtiyacı

Asimetrik bilgilenmenin çok daha fazla olduğu branşlarda tedavi süreçlerinin daha etkin hale 
getirilmesi için hastaların bilinçlendirilmesine yönelik tanıtım ve reklam ihtiyacı

Daha öncesinde kötü bir ün edinmiş sağlık kurumunun imaj yenileyerek hasta ve personelinin 
motivasyonunu arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam ihtiyacı

Daha fazla tanıtım ve reklam harcaması yapan sağlık kurumu ya da diğer çeşitli sebeplerle hasta 
popülasyonunu özel hastaneye ya da bir başka kamu hastanesine kaptıran ve atıl kapasite olu-
şan sağlık kurumunun kapasitesini kullanmasına yönelik tanıtım ve reklam ihtiyacı

4. SONUÇ

Çalışmamızda kalite çalışmalarında yaklaşımlara değinerek literatürdeki üç farklı yaklaşım için tanı-
tım ve reklam harcamalarının muhtemel etkilerine yönelik bir analiz yaptık. Her bir yaklaşımda muh-
temel olumlu ve olumsuz etkileri ayrı ayrı tespit etmeye çalıştık. Ayrıca sağlık piyasalarında tanıtım 
ve reklama ilişkin tartışmalara değindik. Yaptığımız mevzuat incelemesinde sağlık piyasasındaki rek-
lam yasaklarının özellikle hekimler için katı olmak üzere, özel sağlık kurumları ve ilaç üreticileri için 
söz konusu olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Sağlık hizmeti çeşitlerinden özellikle tedavi edici sağ-
lık hizmetlerine yönelik reklam yasakları bulunmaktadır. Ancak halkın özellikle bilinçlendirilmesi-
ne yönelik ya da özel sağlık kurumunun belli sınırlar içinde kendisini tanıtmasına yönelik izinler bu-
lunmaktadır. Özel sağlık kurumları için reklamı yasaklayan ve tanıtımı kısıtlayan düzenlemeler mev-
cutken kamu sağlık kurumları için bu yönde düzenlemelere rastlamadık. Bu noktada kamu kurumları-
nın özellikle genel bütçeden karşılanan harcama kalemlerinin izin mekanizmaları yoluyla zaten dene-
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tim altında tutulduğunu söyleyebiliriz. Döner sermayesi bulunan sağlık kurumlarının döner sermaye-
den tanıtım ve reklam harcaması yapabilmesine ilişkin açık bir hükme rastlamadık ancak döner serma-
yeden yapılabilecek harcama çeşitlerinin oldukça çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede döner 
sermaye kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen gider kalemleri çerçevesinde ve hastanenin genel amaç 
ve hizmetlerine uygun yasaklanmamış tanıtım ve reklam harcamalarının döner sermayeden karşıla-
nabileceği değerlendirilebilir. Nitekim bazı hastanelerin özellikle basın ve halkla ilişkiler içerikli hiz-
met alımına giriştikleri gerek incelemelerimizde ortaya çıkan ihalelerden gerekse de sektördeki geliş-
melerden yansımaktadır. Çalışmamızda kamu sağlık kurumlarını tanıtım ve reklam harcaması yapma-
ya iten sebepleri analiz etmeye çalıştık. Sağlık Bakanlığı’nın bu noktada tereddütleri giderecek bir ta-
kım açıklamalar ve düzenlemelere gitmesi yerinde olacaktır. Kalite çalışmalarında tanıtım ve rekla-
mın kontrollü bir şekilde olumlu rol oynaması için bakanlığının bu yöndeki düzenlemeleri yaparken; 
düzenlemelerin güncel uygulamalara ve ihtiyaçlara cevap verici bir takım esneklikleri içinde barındır-
masına yerinde olabilecektir.
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HASTANELERDE SATIN ALMA SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ:

BİR ÖRNEK UYGULAMA

Mesut Kumru1, Pınar Yıldız Kumru2

Özet

Hata türü ve etkileri analizi, ürün ve süreç tasarımlarının iyileştirilmesinde kullanılan kalite yönetim 
tekniklerinin en iyi bilinenlerinden bir tanesidir. Bu teknik uygulanırken potansiyel problemlerle ilgi-
li risk seviyelerini gösteren risk öncelik sayılarının tespiti uygulama başarısını etkileyen en önemli hu-
sustur. Bu sayılar genellikle geçmiş tecrübeler ve mühendislik yorumlarıyla elde edilmekte,  bu şekil-
deki bir risk değerlendirme öncelik sayıları arasında bazen yanlışlık ve tutarsızlıklara yol açmaktadır. 
Bu tür eksiklikleri gidermek için risk öncelik sayılarının atanmasında bulanık mantık yaklaşımı tercih 
edilebilir. Bu çalışmada, bulanık mantık esaslı hata türü ve etkileri analizinin bir kamu hastanesinin 
satın alma sürecinin iyileştirilmesindeki uygulaması ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Süreç İyileştirme, Kalite Yönetimi

Abstract

Failure mode and effects analysis is one of the well known techniques of quality management used for 
continues improvements in product or process designs. While applying this technique, determining the 
risk priority numbers, which indicate the levels of risks associated with potential problems, is of prime 
importance for the success of application. These numbers are generally attained from past experi-
ence and engineering judgments, and this way of risk assessment sometimes lead to inaccuracies and 
inconsistencies among priority numbers. Fuzzy logic approach is preferable in order to remove these 
deficiencies in assigning the risk priority numbers. A fuzzy based failure mode and effects analysis was 
applied for the purchasing process of a public hospital.

Key Words: Fuzzy Logic, Failure Mode and Effects Analysis, Process Improvement, Quality Manage-
ment.

1. GİRİŞ 

Toplam kalite yönetiminin önemli unsurlarından birisi, işletmelerde ürün ve hizmet kalitesinin eko-
nomik prensipler dahilinde sürekli yükseltilmeye çalışılmasıdır. Ürün ve hizmetin üretildiği iş süreç-
leri de bu anlayışla ele alınmakta, çeşitli yöntemler uygulanarak bu süreçlerin her vesileyle iyileştiril-
melerine gayret edilmektedir. Tasarım ve üretim süreçlerinde daha ziyade teknik ağırlıklı olan iyileş-
tirme faaliyetleri, hizmet süreçlerinde sistem/dokümantasyon ağırlıklıdır. Teknik ağırlıklı fonksiyon-
ların dışında yer alan satın alma, finansman, satış, stoklama, lojistik, servis, vb. yönetim fonksiyonla-
rındaki iyileştirmeler dünden bugüne kayda değer boyutlara ulaşmıştır.

1.  Doç. Dr., Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,  mkumru@dogus.edu.tr
2.  Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, pinarki@kou.edu.tr
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Günümüzde süreç iyileştirmelerinde hataları gidermek amacıyla pek çok yöntem (altı-sigma, kıyas-
lama, yalın üretim, Kaizen, yeterlilik analizi, vb.) kullanılmaktadır. Hata Türü ve Etkileri Analizi 
(HTEA) bunlardan birisi olup, bu yöntemden hem tasarım, hem de üretim ve hizmet süreçlerinin iyi-
leştirilmelerinde yararlanılmaktadır. Bu yöntemin bulanık mantık yaklaşımıyla ele alınması halinde 
çok daha doğru ve tutarlı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilecektir.

İlerleyen bölümlerde, önce HTEA yöntemine bulanık yaklaşım üzerinde durulmakta, daha sonra bir 
kamu sağlık kuruluşunun satın alma sürecinin iyileştirilmesinde HTEA yönteminin bulanık mantık 
yaklaşım kullanılarak çözümü ele alınmaktadır.

2. HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

Tasarım, üretim ve hizmet süreçlerinde hataların tespiti, analizi ve giderilmesi amacıyla en yaygın kul-
lanılan tekniklerden birisi HTEA yöntemidir. HTEA’dan ayrıca, en geniş anlamıyla sistem boyutunda 
da yararlanılabilmektedir. HTEA, bir ürün veya sürecin öngörülebilir hata türlerinin belirlenmesi ve 
onların giderilmesi için teknoloji ve insanların tecrübesini birleştiren analitik bir yöntemdir (Besterfi-
eld, 2003: 377). HTEA, müşteri odaklı bir teknik olup, uygulanması sonucunda işletmelerde yüksek 
müşteri tatmini ve kalite standardı sağlamaktadır. HTEA tekniğinde, hata türleri risk düzeylerine göre 
sıralanmakta, en yüksek önceliğe sahip hata türlerinden başlanarak önlemler belirlenmektedir. İyileş-
tirme adım adım oluşturulmaktadır. Yöntemin özünde, risk öncelik sayılarının belirlenmesi yatmakta-
dır. Bu sayılar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Risk Öncelik Sayısı (RÖS) = Oluş x Şiddet x Tespit

Burada, “Oluş”  hatanın sıklık düzeyini; “Şiddet” hatanın etki / önem derecesini; “Tespit” ise söz ko-
nusu hatanın kullanıcıya ulaşmadan fark edilebilme seviyesini ifade etmektedir. RÖS ne denli doğru 
saptanırsa uygulamada da o denli başarı sağlanabilmektedir. Bu tür risk analizi tekniklerinde sayısal ve 
yeterli veri başarıyı arttıran bir unsurdur. Yeterli verinin bulunmadığı, ya da verilerin güvenilir olma-
dığı durumlarda oluş, şiddet ve tespit değerleri uzman görüşüne başvurularak ifade edilmektedir. RÖS 
hesaplanırken kullanılan söz konusu gidilerin değerleri çoğunlukla sayısal olarak elde edilemeyen ni-
teliksel ifadeler (az, orta, çok, vb.) halindedir. Bu ifadeler uzman görüşü alınarak 1-10 skalasıyla sa-
yısallaştırılmaktadır. Ancak, sonuçlar her uygulamada değişmekte ve sübjektif olmaktadır. Bu durum 
klasik HTEA’nın bir eksikliği olarak görülebilir. Klasik HTEA’nın diğer bir eksikliği de yöntemde risk 
faktörlerinin ağırlıklarının eşit kabul edilmesi ve önemlerinin farklı olabileceğinin ihmal edilmesidir. 
Klasik HTEA’nın bu olumsuzluklarını gidermek için RÖS değerinin hesaplanmasında bulanık küme-
lerden faydalanılması önerilmektedir (Pillay ve Wang. 2003: 69).

Bulanık mantık, tam ve kesin olmayan bilgilere dayanarak tutarlı ve doğru kararlar vermeyi sağlayan 
düşünme ve karar verme mekanizması olarak adlandırılmaktadır. Bulanık mantık yaklaşımı, makine-
lere insanların özel verilerini işleyebilme ve onların deneyimlerinden ve önsezilerinden yararlanarak 
çalışma olanağı vermektedir. Bu işlem yapılırken sayısal ifadeler yerine sözel ifadeler kullanılmakta-
dır. Sözel ifadelerin bilgisayara aktarılması matematiksel bir temele dayanmaktadır. Bu matematiksel 
temel, bulanık kümeler teorisi ve bulanık mantık olarak adlandırılmaktadır.

Bulanık mantık, 1961 yılında Lütfi Askerzade’nin yayınlamış olduğu bir makalenin sonucunda ortaya 
çıkmış bir mantık yapısıdır. Bulanık mantığın temelinde bulanık küme ve alt kümeler yer alır. Klasik 
yaklaşımda, bir varlık bir kümenin elemanı olduğu zaman ^1”,  olmadığı zaman “0” değeriyle ifade 
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edilir. Oysa, bulanık mantıkta varlıkların üyelik derecesi (0,1) aralığında olabilir. Hatta bu üyelik dere-
celeri sonsuz sayıda değişebilir. Bu durumdakiler sürekli kümelerdir. Ayrık kümelerdeki sert-yumuşak, 
sıcak-soğuk, hızlı-yavaş, vb. ikili değişkenler bulanık mantıkta yumuşatılarak biraz sert, biraz soğuk, 
biraz yavaş şeklinde esnek nitelemelere dönüşür. (tr.wikipedia.org, 2010). Bulanık kümeleri ifade et-
mek için çeşitli üyelik fonksiyonları (üçgen, yamuk, gaussian, vb.) kullanılmaktadır. En genel haliyle 
üyelik fonksiyonları öz, dayanak ve sınır (geçiş) kısımlarından oluşur.

Son zamanlarda HTEA’nın bulanık kümelerle birlikte kullanıldığı çok sayıda çalışma yayınlanmış-
tır. Örneğin, Xu ve diğerleri (2002: 17) dizel motorlarda bulanık mantık tabanlı bir HTEA uygulamış-
tır. Guimaraes ve Lapa (2007: 17) nükleer enerji üretiminde alternatif bir risk analiz yaklaşımı ola-
rak bulanık çıkarım sistemi kullanmıştır. Sharma ve diğerleri (2008: 96) geleneksel HTEA’nın sınırla-
malarını aşmak için bulanık mantık tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmiştir. Bilindiği kadarıyla, 
HTEA’nın satın alma sürecinde kullanılmasıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir çalışmaya rastlan-
mamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma, bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 

3. UYGULAMA

3.1. Uygulama Yapılan Kurum ve Sorunlar

Uygulama, İstanbul’daki bir kamu hastanesinin Satın Alma biriminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
amacı, söz konusu satın alma sürecinin incelenerek tedarik sürelerini ve maliyetlerini düşürecek ve sa-
tın alma biriminde oluşan gereksiz iş yükünü yok edecek önlemlerin belirlenerek sürecin iyileştirilme-
sidir. Satın alma süreci diğer süreçler için gerekli olan girdileri sağladığından bu sürecin geliştirilme-
si, sağlık hizmeti sunumu da dahil olmak üzere, takip eden bütün süreçler üzerinde olumlu etki yapa-
caktır. Bu maksatla seçilen HTEA yöntemi, yeterli sayısal verinin bulunmaması ve bazı kriterlerin be-
lirlenmesinde uzman görüşünün önemli olması nedeniyle bulanık mantık yaklaşımıyla uygulanmıştır.

Kamu alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda ele alınan mal alı-
mı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımları için farklı yönetmelikler hazırlanmış-
tır.  Söz konusu kanunda ihale yönteminin yanı sıra, istisnai alım ve doğrudan alımla ilgili hususlar da 
yer almaktadır. Devlet Malzeme Ofisi’nden yapılan alımlar istisna kapsamında değerlendirilmiştir (3. 
Madde). Doğrudan temin, Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinde belirtilen durumlarda kullanıla-
bilen, ihale usullerine gire çok daha esnek ve hızlı bir alım yöntemidir. Bu tür alımlarda ilan verilme-
si, ihale dokümanı hazırlanması, ihale komisyonu ve sözleşme yapılması zorunluluğu yoktur. Kanun, 
doğrudan temin yöntemine (ihtiyacın tek kişiden karşılanabilmesi), ihtiyaç konusunda tek yüklenici-
nin yasal bir hakka sahip olması, alım tutarının kanunda belirtilen limitin altında kalması, ürünün stok-
lanamaz olması ve ihtiyacın temininin acil olması durumlarında izin vermektedir.

Satın alınan malzemeler arasında büyük çoğunluğu tıbbi sarf malzemeleri oluşturmaktadır. Satın alma 
ekibinin yarıdan fazlası bu tür malzemelerin temini için görevlendirilmiştir. Bu nedenle, uygulama 
bu grup malzeme satın alımı üzerinde gerçekleştirilmiş, diğer malzeme alımlarında da benzer sonuç-
lara ulaşılabileceği varsayılmıştır. Çalışmaya hastanenin satın alma birimindeki personel destek ver-
miş, gerektiğinde malzemeyi tüketen servislerin ve kalite sorumlularının da bilgisinden yararlanılmış-
tır. İhale ve doğrudan temin yöntemlerini birlikte ele alan tıbbi malzeme satın alma süreci Şekil 1’de 
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Tıbbi sarf malzemesi alım süreci

 *Sayılar farklı süreç adımlarını vermektedir.

3.2. Hata Türlerinin Tespiti ve İrdelenmesi

Tıbbi malzeme satın alma süreci incelenerek oluşabilecek hata türleri, bunların etkileri ve nedenleri 
saptanmış, bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Olası hata türleri, hata etkileri ve hata nedenleri

Süreç
No

Hata
No

Hata Türü Hata Etkisi Hata Nedeni

1

1 İhtiyacın geç tespit 
edilmesi

Temin süresinin uzaması İşlem yapılırken bazı 
malzemelerin unutulması

2 Eksik tespit edilmesi Temin süresinin uzaması Yıllık tüketimin tahmin 
edilememesi

3 Satın alma talep formunun 
yanlış doldurulması

Temin süresinin uzaması Personel

4 Talep formunun ve teknik 
şartnamenin geç teslimi

Temin süresinin uzaması Teknik şartnamenin 
beklenmesi

2

5 İhtiyacın yanlış 
tanımlanması

Hasta üzerinde küçük 
alerji, vb

Üretim hakkında yeterli 
bilgi sahibi olunmaması

6 Mevzuata aykırı ve 
rekabeti engelleyici 
maddeler

Maliyetin yükselmesi 
veya temin süresinin 
uzaması

Piyasadaki ürünlerin 
teknik özelliklerinin 
bilinmemesi

3

7 Yaklaşık maliyetin yanlış 
hazırlanması

Maliyetin yükselmesi 
veya temin süresinin 
uzaması

Teknik şartnamelerin 
firmalara gönderilmemesi

8 Uzun sürmesi Temin süresinin uzaması Firmaların geç cevap 
vermesi veya hiç cevap 
vermemesi

4

9 İhale usulünün yanlış 
belirlenmesi

İdari ceza / nadiren temin 
süresinin uzaması

Yaklaşık maliyetin 
yanlış hesaplanması 
veya alınacak ürünün 
niteliklerinin bilinmemesi

5

10 Eksik veya yanlış idari 
hükümler konulması

İhale iptal edilebilir veya 
işin yürütülmesi sırasında 
problemler yaşanabilir

Personelin tecrübe ve bilgi 
eksikliği

11 Mevzuata aykırı ve 
rekabeti engelleyici 
tanımlamalar

İhale iptal edilir ve 
maliyetler artar

Personelin tecrübe ve bilgi 
eksikliği

6
12 Ödeneği olmayan işe onay 

alınması
İdari ceza / İhale iptal 
edilir

Onay alınmadan önce 
ödenek durumunun 
kontrol edilmemesi

7

13 Geç kurulma İhale iptal edilir Personel bilgi eksikliği 
veya ihmalkarlığı

14 Eksik sayı İhale iptal edilir Personel bilgi eksikliği 
veya dalgınlığı

8

15 Eksik bilgi İhale iptal edilir Personelin tecrübe ve bilgi 
eksikliği ve dalgınlık

16 İhale dokümanıyla çelişen 
ifadeler

İhale iptal edilir Personelin tecrübe ve bilgi 
eksikliği ve dalgınlık

17 Sürenin kısa olması İhale iptal edilir Bilgi eksikliği
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Süreç
No

Hata
No

Hata Türü Hata Etkisi Hata Nedeni

11

18 Yanlış değerlendirme İhale iptal edilir veya 
düzeltici faaliyet

Numunelerin öznel 
kriterlere göre incelenmesi

19 Geç karar alınması Temin süresinin uzaması Numune ve belge 
kontrolünün uzun sürmesi

12

20 Eksik bildirim Temin süresinin uzaması Personelin bilgi eksikliği 
veya dalgınlığı

21 Geç bildirim Temin süresinin uzaması Personelin bilgi eksikliği 
veya dalgınlığı

14

22 Uzman 
görevlendirilmemesi

Temin süresinin uzaması / 
Tedavi süresinin uzaması 
vb.

Alınacak malzemenin 
standart olduğu 
bu nedenle uzman 
görevlendirilmesine gerek 
olmadığı düşüncesi

15

23 Yeterli araştırmanın 
yapılmaması

Maliyetin yükselmesi Malzeme ile ilgili 
yeterli sayıda firmaya 
ulaşılamaması veya 
sürenin kısa olması

16 24 Uzun sürmesi Temin süresinin uzaması Numune inceleme 
aşamasının uzaması

17

25 Siparişin yükleniciye 
ulaşmaması

Temin süresinin uzaması Yüklenicinin faksının 
meşgul veya arızalı olması

26 Geç sipariş Temin süresinin uzaması Stok kontrolünün düzgün 
yapılmaması

27 Uygun olmayan ürünün 
kabulü

Temin süresinin uzaması, 
alerjik etki, vb. küçük 
problemler

Komisyon üyelerinin 
iş yoğunluğu nedeniyle 
yeterli zaman 
ayıramaması

28 Medikal Komisyonun geç 
toplanması

Temin süresinin uzaması Üyelerin aslı görevlerinin 
muayene olmaması ve asli 
görevlerinin yoğunluğu

6. ve 13. adımlar çok benzer olduklarından birlikte değerlendirilmiştir.

9. ve 10. adımlar sürecin daha ziyade teklif sahiplerini ilgilendirmesi nedeniyle hata tanımlamasına 
alınmamıştır.

3.3 Hata Türlerinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla İncelenmesi ve RÖS Değerleri

Bulanık mantık ile RÖS değerinin hesaplanmasında Matlab programının fuzzy logic tollbox’ından ya-
rarlanılmıştır. HTEA tekniği için 3 girdi ve 1 çıktı değişkeni olan Şekil 2’deki model kurulmuş, böyle-
likle 3 faktör birleştirilerek RÖS hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Bulanık HTEA modeli

Girdi değişkenleri olan oluş, şiddet ve tespit için Şekil 3’deki 5 kademeli, çıktı değişkeni olan RÖS 
için ise Şekil 4’deki 10 kademeli üçgen üyelik fonksiyonları kullanılmıştır.

Şekil 3. Girdi değişkenleri üyelik fonksiyonu
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Şekil 4. Çıktı değişkeni üyelik fonksiyonu

Şekillerden de görüleceği gibi, girdi değerleri için üyelik fonksiyonları oluşturulurken onlu skala 5 
farklı bölgeye bölünmüştür. Üçgen üyelik fonksiyonları ile temsile edile bu alt bölgeler sırasıyla; nere-
deyse hiç, düşük, orta, yüksek ve çok yüksektir. Çıktı değişkeni olan RÖS için ise onlu skala 10 farklı 
parçaya bölünmüştür. Bunlar sırasıyla; yok, çok-düşük, düşük, yüksek-düşük, düşük-orta, orta, yüksek-
orta, düşük-yüksek, yüksek ve çok yüksektir. 

Hataların oluş, şiddet ve tespit değerleri uzman görüşleri yardımıyla ve 125 karar kuralından oluşan 
bir veri tabanı kullanılarak saptanmıştır. Kurallar, olası bütün durumları dikkate alacak şekilde hazır-
lanmıştır. Kurallardan bazıları örnek olarak aşağıda verilmiştir.

*EĞER oluş = neredeyse hiç VE şiddet = neredeyse hiç VE tespit = neredeyse hiç İSE RÖS = yok 
(risk yoktur),

*EĞER oluş = neredeyse hiç VE şiddet = orta VE tespit = çok yüksek İSE RÖS = düşük yüksek olur,

*EĞER oluş = çok yüksek VE şiddet  = orta VE tespit = çok yüksek İSE RÖS = yüksek orta olur,

*EĞER oluş = çok yüksek VE şiddet = çok yüksek VE tespit = neredeyse hiç İSE RÖS = çok yük-
sek olur.

Çıkarım mekanizmasında mandarini yöntemi kullanılmış, sonuçlar ağırlık merkezi yöntemiyle duru-
lanmıştır.

Modelden sağlanan RÖS değerleri hata türleri itibariyle Tablo 2’de verilmiştir. Aynı RÖS değerlerini 
içeren hata türleri şiddet, tespit ve oluş değerlerine göre kendi içlerinde sıralanmışlardır (öncelik sıra-
ları). Ortalama risk öncelik sayısı 3.98 (yüksek düşük – düşük orta) bulunmuştur. 
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Tablo 2. Hata türlerinin öncelik sırası

No Hata Türü Bulanık
RÖS

Öncelik
Sıralaması

1 İhtiyacın geç tespit edilmesi 7.69 1
2 Eksik tespit edilmesi 7.69 2
5 İhtiyacın yanlış tanımlanması 6.50 3
8 Uzun sürmesi 6.50 4
19 Geç karar alınması 5.49 5
7 Yaklaşık maliyetin yanlış hazırlanması 5.49 6
6 Mevzuata aykırı ve rekabeti engelleyici maddeler 5.49 7

25 Siparişin yükleniciye ulaşmaması 5.49 8
4 Talep formunun ve teknik şartnamenin geç teslim edilmesi 5.49 9

18 Yanlış değerlendirme 4.50 10
24 Uzun sürmesi 4.50 11
28 Medikal Komisyonun geç toplanması 4.50 12
15 Eksik bilgi 3.39 13
16 İhale dokümanıyla çelişen ifadeler 3.39 14
17 Sürenin kısa olması 3.39 15
12 Ödeneği olmayan işe onay alınması 3.39 16
22 Uzman görevlendirilmemesi 3.39 17
9 İhale usulünün yanlış belirlenmesi 3.39 18

10 Eksik veya yanlış idari hükümler konulması 2.50 19
11 Mevzuata aykırı ve rekabeti engelleyici tanımlamalar 2.50 20
26 Geç sipariş 2.50 21
20 Eksik bildirim 2.50 22
27 Uygun olmayan ürünün kabulü 2.50 23
23 Yeterli araştırmanın yapılmaması 2.50 24
3 Satın alma talep formunun yanlış doldurulması 2.50 25

13 Geç kurulma 1.46 26
14 Eksik sayı 1.46 27
21 Geç bildirim 1.46 28

3.4. Sonuçların İrdelenmesi ve İyileştirme Önerileri

Risk düzeyi düşük orta, yani bulanık RÖS değeri 3.5 ve daha yüksek olan hata türleri için mutlaka ön-
lem alınması kararlaştırılmıştır. Fakat bu değerin altında olan bazı hata türleri için de basit önlemler 
belirlenmiştir. Bu anlamda, tespit edilen 28 hatanın 8’i için herhangi bir iyileştirme önerilmemiş, kalan 
20 hata için iyileştirme önerileri yapılmıştır. Öneriler, başta tıbbi sarf malzeme bilgi bankasının oluştu-
rulması olmak üzere,   personel, işlem, iletişim ve dokümantasyonla ilgili alanlarda olmuştur. Önerile-
rin bir kısmı uygulanmış, kalan kısım için bir uygulama planı oluşturulmuştur. Önlem alınmasına ka-
rar verilen hata türleri ve alınan önlemler Tablo 3‘de verilmektedir. 



180

Hata türlerinden 15, 16, 17, 20 ve 21 sayılı olanlar için personele eğitim verilmesi öngörülmüştür. Bu 
hata türleri düşük RÖS değerine sahiptir. Zira, olasılıkları yüksek, tespit edilememe değerleri düşük-
tür. RÖS değerlerinin düşük olmasında satın almada çalışan ekibin daha önce eğitime tabi tutulmuş ol-
masının da rolü vardır. Bu hatalara neden olabilecek bilgi eksikliği toplamda 2-3 dakikalık bir eğitim-
le giderilebilmektedir. Uygulama sırasında söz konusu hata türleri tespit edildiğinde ekibe ilgili kural-
lar hatırlatılmıştır.

Tablo 3. Belirlenen önlemler

Hata
No

Hata Türü Hata Nedeni B. RÖS Önlem Termin

1 İhtiyacın geç tespit 
edilmesi

İstem yapılırken 
bazı malzemelerin 
unutulması

7.69 Tıbbi sarf malzeme 
bilgi bankası 
oluşturulması 

01.06.2010

2 Eksik tespit edilmesi Yıllık tüketimin tahmin 
edilememesi

7.69 Eski verilerde 
değerlendirilerek 
ihtiyaçların servis 
sorumlusu ve depo 
sorumlularınca birlikte 
değerlendirilmesi

01.05.2010

5 İhtiyacın yanlış 
Tanımlanması

Ürün hakkında 
yeterli bilgi sahibi 
olunmaması

6.50 Tıbbi sarf malzemesi 
bilgi bankası 
oluşturulması

01.06.2010

8 Uzun sürmesi Firmaların geç cevap 
vermesi veya hiç cevap 
vermemesi

6.50 Teknik şartnamelerin 
hastanenin internet 
sitesinde veya ücretsiz 
ihale sitelerinde 
yayınlanması ve 
önceki alımların 
kullanılması

01.06.2010

19 Geç karar alınması Numune ve belge 
Kontrolünün uzun 
sürmesi

5.49. İsteklilerden ihale 
tarihinden önce 
numune istenmesi

İlk alımdan 
itibaren

7 Yaklaşık maliyetin 
yanlış hazırlanması

Teknik şartnamelerin 
fi rmalara 
gönderilmemesi

5.49 Teknik şartnamelerin 
hastanenin internet 
sitesinde veya ücretsiz 
ihale sitelerinde 
yayınlanması ve 
önceki alımların 
kullanılması

01.06.2010

6 Mevzuata aykırı ve 
rekabeti engelleyici 
maddeler

Piyasadaki ürünlerin 
teknik özelliklerinin 
bilinmemesi

5.49 Tıbbi sarf malzemesi 
bilgi bankası 
oluşturulması

01.06.2010

25 Siparişin yükleniciye 
ulaşmaması

Yüklenicinin faksının 
meşgul veya arızalı 
olması

5.49 Telefonla teyit 
alınması

Uygulanmaya 
başlandı

4 Talep formunun ve 
teknik şartnamenin geç 
teslim edilmesi

Teknik şartname 
beklenmesi

5.49 Tıbbi sarf malzemesi 
bilgi bankası 
oluşturulması

01.06.2010
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18 Yanlış değerlendirme Numunelerin öznel 
kriterlere göre 
incelenmesi

4.50 Numunesi uygun 
görülmeyen istekliye 
bilgi verilerek 
eksikliğin teyit 
edilmesi

İlk alımdan 
itibaren

24 Uzun sürmesi Numune inceleme 
aşamasının uzaması

4.50 Daha önce kullanılmış 
ürünlerden numune 
istenmemesi

Uygulanmaya 
başlandı

28 Medikal Komisyonun 
geç toplanması

Üyelerin asli 
görevlerinin muayene 
olmaması ve asli 
görevlerinin yoğunluğu

4.50 İş yoğunluğu daha az 
kişilerin komisyonda 
görevlendirilmesi

Uygulanmaya 
başlandı

15 Eksik bilgi Personelin tecrübe 
ve bilgi eksikliği ve 
dalgınlık

3.39 Personelin eğitimi Yapıldı

16 İhale dokümanıyla 
çelişen ifadeler

Personelin tecrübe 
ve bilgi eksikliği ve 
dalgınlık

3.39 Personelin eğitimi Yapıldı

17 Sürenin kısa olması Bilgi eksikliği 3.39 Personelin eğitimi Yapıldı
12 Ödeneği olmayan işe 

onay alınması
Onay alınmadan önce 
ödenek durumunun 
kontrol edilmemesi

3.39 Ödenek durumunun 
yılın ikinci yarısında 3 
ayda bir güncellenerek 
personele bildirilmesi

01.03.2010

22 Uzman 
görevlendirilmemesi

Alınacak malzemenin 
standart olduğu, 
bu nedenle uzman 
görevlendirilmesine 
gerek olmadığı 
düşüncesi

3.39 Her malzeme için 
en az bir uzman 
görevlendirilmesi

Uygulanmaya 
başlandı

20 Eksik bildirim Personelin bilgi 
eksikliği

2.50 Personelin eğitimi Yapıldı

23 Yeterli araştırmanın 
yapılmaması

Malzeme ile ilgili 
yeterli sayıda fi rmaya 
ulaşılamaması veya 
sürenin kısa olması

2.50 Ücretsiz ihale 
sitelerinin 
kullanılması

01.06.2010

21 Geç bildirim Personelin bilgi 
eksikliği veya 
dalgınlığı

1.46 Personelin eğitimi Yapıldı

Bir sonraki dönemde kullanılacak malzeme miktarları halen önceki dönem verilerine göre tahmin edil-
mektedir. Fakat belirli branşlarda hekim sayısının değişmesi, aynı ilçede bulunan hastanenin deprem 
tadilatına girmesi gibi nedenlerden dolayı bu tahminler sağlıklı olmamaktadır. Tahminlerin ilgili birim 
sorumluları ile birlikte yapılması durumunda daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Birim sorumluları 
en azından kısa vadede olabilecek değişiklikten haberdardırlar.

Birçok hata türünün giderilebilmesi için tıbbi sarf malzeme bilgi bankası oluşturulması önerilmiştir. 
Önerilen bilgi bankası 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, hastanede kullanılan ürün listeleri-
nin hazırlanmasıdır. Tıbbi malzeme katalogu olarak adlandırılan bu listelerde malzemelerin stok kodu, 
Ulusal Bilgi Bankasındaki tam adı ve branş kodunun belirtilmesi planlanmıştır. Bu listeler 15 günde 
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hazırlanabilecek durumdadır. Fakat bu listeye ek olarak, her bir ürünün teknik şartnamesinin yer ala-
cağı bilgi bankasının 2. bölümünün oluşturulması en erken 1 ayda tamamlanabilecektir. Teknik şart-
name dosyası olarak adlandırılan 2. bölüm oluşturulurken diğer hastanelerin kullanmış oldukları şart-
nameler ile halen hastanede kullanılan şartnamelerden faydalanılacaktır. Hastanede kullanılan malze-
melerin yaklaşık % 75’inin teknik şartnamesi bulunmaktadır. Ne var ki, bu şartnameler farklı birim-
lerde olup çoğunun elektronik kaydı yoktur. Bu şartnamelerin toplanması, elektronik ortama aktarıl-
ması ve daha sonra bunların diğer kamu kuruluşlarından toplanan şartnamelerle karşılaştırılarak yeni-
den düzenlenmesi en az 3 aylık bir süreyi gerektirmektedir. Bu çalışma bittiğinde, her birine numara 
verilmek suretiyle şartnameler hastanenin internet sitesinde yayınlanacaktır. Böylece, hastanenin tıbbi 
sarf malzemeleri düzenli bir şekilde derlenmiş, tanımlanmış ve kolaylıkla erişilebilir durumda olacak-
tır. Bilgi bankası oluşturulduktan sonra servis sorumluları ürün listelerini kullanarak malzeme talebin-
de bulunabilecek, böylelikle bazı ürünlerin unutulma olasılığı da düşecektir.

Mevcut sistemde teknik şartnameler elektronik ortamda yer almadıklarından bunların isteklilere faks-
lanması gerekmektedir. Bazen 20 sayfayı aşan bir şartnamenin 10-15 istekliye fakslanması söz konu-
sudur. Bu durum kimi zaman şartnamelerin fakslanmamasına ve gereksiz iş yüküne neden olmaktadır. 
Şartnamelerin internet sayfasında yayınlanması ile faks ihtiyacı büyük ölçüde azalacaktır. Ayrıca, şart-
namelerin elektronik ortama aktarılması ile doğrudan teminlerin gerektiğinde ücretsiz internet sitele-
rinde yayınlanması kolaylaşacaktır. Bu siteler sayesinde çok sayıda istekli firmaya kolayca ulaşılabi-
lecektir. Sayılan faydaları nedeniyle bilgi bankasının oluşturulması yaklaşık maliyet hazırlanmasını ve 
piyasa araştırmasını kolaylaştıracak, daha etkin sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Teknik şartnameler 
sürekli olarak isteklilere açık olacağından, şartnamelerde yer alabilecek olası uygunsuzluklar da istek-
lilerden gelen geri bildirimler sayesinde zamanla yok olacaktır.

Alım bilgileri mevcut sistemde satın alma biriminde tutulmaktadır.  Bu verilerin kaydedilmesine yak-
laşık 3 yıl önce başlandığından veriler yeni yeni kullanıma hazır hale gelmektedir. Bu veriler sayesin-
de bazı ürünlerin maliyeti piyasa araştırması yapılmadan tahmin edilebilmektedir. Ne var ki,  bu kayıt-
larda bazı problemler yaşanmaktadır. Ürünler isimlerine göre kaydedilmekte, aynı malzemenin farklı 
isimlerle anılması veya malzeme isminin yanlış yazılması nedeniyle bilgiler verimli kullanılmamakta-
dır. Bu alım bilgilerinin stok kodları ile kaydedilmesi durumunda veriler kullanışlı olacaktır. 

Tekliflerin değerlendirilmesinde sürenin uzamasının temel nedeni numune deneme sürecinin uzun ol-
masıdır. Mevcut sistemde ihale yöntemi ile alım yapılırken öncelikle ihaleye çıkılıp belgeler kontrol 
edilmekte, sonra uygun görülen firmalardan / isteklilerden numune talep edilmektedir. Bu uygulama 
rekabeti arttırmakta fakat temin süresini uzatmaktadır. Bunun yerine, fiyatı düşük olan ürünler için nu-
munelerin ihale günü teslim alınması ve belge inceleme aşaması ile numune değerlendirme aşaması-
nın birlikte yürütülmesi önerilmiştir. Ancak, yeterli sürenin bulunduğu ve ihale sürecinin uzamasının 
sakıncalı olmadığı durumlarda mevcut uygulamanın devam ettirilmesi daha uygundur. Numune değer-
lendirme aşamasını kısaltabilecek diğer bir yöntem ise, daha önce alımı yapılmış ve problem yaşan-
mamış markalardan numune istenilmemesidir. Böylesi durumlarda, ilgili uzmanların ve son kullanıcı-
ların mutlaka görüşü alınmalıdır.

4. SONUÇ

Bulanık HTEA yönteminin bir kamu hastanesinin tıbbi sarf malzemesi satın alma sürecine uygulanma-
sı sonrasında süreçte tespit edilen 28 hatanın 8’i için herhangi bir iyileştirme önerilmezken, kalan 20 
hata için iyileştirme önerileri yapılmıştır. Başta tıbbi sarf malzeme bilgi bankasının oluşturulması ol-
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mak üzere,  personel, işlem, iletişim ve dokümantasyonla ilgili alanlarda yapılan bu önerilerin bir kıs-
mı proje faaliyeti sırasında uygulanmış, kalan kısım için geleceğe dönük bir uygulama planı oluşturul-
muştur. Planda yer verilen önlemlerin uygulanması yaklaşık 6 ay gibi uzunca bir zamana ihtiyaç duy-
duğundan, proje çalışma süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Dolayısıyla, bu aşamada ortalama risk 
öncelik sayısındaki iyileşme tam olarak belirlenememiştir. Bununla beraber, tüm önlemlerin uygulan-
ması halinde temin süresinde % 20, harcanan iş gücünde % 15 civarında düşüş beklenmektedir. Ayrı-
ca, alımlarda rekabet artacak, daha şeffaf alımlar gerçekleştirilebilecektir. 

Bu çalışma, bulanık HTEA yaklaşımının yönetim süreçlerinde nasıl yararlı olabileceğinin ilk özgün 
örneğini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan diğer tüm yönetim 
süreçlerinde de bu tekniğin başarılı bir şekilde kullanılması mümkündür.
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TAM GÜN YASA TASARISI HAKKINDA VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİ 

BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI:

ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA

Sabahattin Tekingündüz1, Fatih Orhan2, Zennure Karadağ3

Özet

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ele alınan tam gün yasa tasarısı ülkedeki hekim, diğer sağlık 
çalışanları ve toplumun önemli bir gündemini oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı, hekimlerin bir yan-
dan kamu hizmeti sunarken diğer yandan özel sektörde çalışmaları olarak tanımlanan kısmi zamanlı 
(part time) çalışma sisteminin, sağlık hizmetlerine olumsuz etkileri olduğu düşüncesiyle Tam Gün Ya-
sasını yürürlüğe sokmayı tasarlamaktadır. Yasa ile hekimler ya tam zamanlı olarak kamu hastanelerin-
de çalışacak ya da tam zamanlı olarak özel hastane veya özel muayenehanede çalışacaktır.

Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili vatandaşların görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmanın 
evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Ankara ili merkez ilçeleri-
nin tümüne ulaşmak maliyetli ve zaman alıcı olması nedeniyle merkez ilçeler arasından dört ilçe (Ke-
çiören, Çankaya, Altındağ ve Etimesgut) rastgele tesadüfî örnekleme yöntemiyle araştırma kapsamına 
alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan bu dört ilçenin toplam nüfusuna göre örnekleme alınacak kişi 
sayısı 384 olarak bulunmuştur. Her ilçede yapılması gereken anket sayısı ilçelerin nüfuslarıyla oran-
tılı olarak tabakalı örnekleme metodu ile belirlenmiştir.

Araştırmaya katılanların %42,2’sinin 31-40 yaşları arasında, %43,5’inin kadın, %44,5’inin önlisans 
ve lisans mezunu ve %65,6’sının Emekli Sandığına bağlı olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan-
ların %45’3’ünün tam gün yasa tasarısı hakkında kısmen bilgiye sahip olduğu, bilgi sahibi olanla-
rın %40,3’ünün bu bilgiye basın kanalıyla ulaştığı, %8,6’sının ise Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tasarı 
hakkında bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %58’3’ü ise tam gün yasa tasarısının kamu-
oyu tarafından destekleneceğine inanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tam Gün Yasası, Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Politikası

Abstract

Full-time working law proposal which is argued in the transformation plan in the healthx program 
became a current issue among the society, the doctors and other health workers in the country. The 
Ministry of the Health is planning to put full-time working law in to force. because day think that part-
time working system has a negative affect on the health services. With this law the doctors must either 
work in the public hospitals or in the private hospitals and offices.

The universe of this study is consistent of the residences in Ankara. Four districts (Keçiören, Çanka-

1.  Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi
2.  Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi
3.  Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi
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ya, Altındağ and Etimesgut) has accidently choosen and taken in to consideration among the central 
districs since it won’t be cost and time affective to work in all the central districts. İt is determind that 
it will be 384 persons to illustrate Ankara according to the population ratio of this four districts to the 
total population. The poll number for each district have been determined according to the population 
ratio using the stratified illüstration method.

It is observed that 42.2 % of the participants were between 31 to 40 years old; 43.5 % were women, 
44.5 % were gradued or pre-gradued and 65.6 % have a social security (Retired Office). The results 
showed that; 45.3 % have an idea about the full-time working law proposal and among them 40.3 % 
had this information by means of media, 8.6 % had this information by means of The Ministry of He-
alth. 58.3 % of the participant belive that this full-time working law proposal will be supported by the 
public.

Key Words: Full-Time Law, Transformation in The Health, Health Policy

1. GİRİŞ

Ülkemizde çağdaş bilimin gereklerine uygun, etkin, verimli, kaliteli, hakkaniyete uygun, yaygın ve 
kolay erişilebilir sağlık hizmetini, herkese, her yerde ve her zaman sunabilmek amacı ile Sağlıkta 
Dönüşüm Programı hazırlanmış ve 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 
özellikle örgütlenme, hizmet sunumu ve personel politikalarında uygulamaya konulan bazı değişimler 
olmuştur(Akdağ,2008). Sağlık Bakanlığı tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan ve öncelikle he-
kimler olmak üzere diğer tüm sağlık çalışanlarının geleceğini ilgilendiren tam gün yasa tasarısı hazır-
landığı andan itibaren birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.

Türkiye’de sağlık personeli, çalışma şekli açısından tam zamanlı veya yarı zamanlı (part-time) olarak 
çalışmaktadır. 2003 yılında 10 ilde pilot olarak uygulanmaya başlayan Performansa Dayalı Ek Ödeme 
Sistemi ile beraber serbest çalışan hekimler bir kısmı kamuda tam gün çalışmaya başlamış ve tam gün 
çalışma oranı gittikçe artmıştır. Buna bağlı olarak kamu hastanelerindeki sağlık hizmeti sunumu, has-
ta memnuniyetini artırmıştır (Tarcan ve ark.,2009:13;Tengilimoğlu, Marşap, Ünal,2008:180). Kanu-
ni zorunluluk bulunmamasına rağmen, hekimlerin büyük kısmının kendi tercihleri ile tam gün çalış-
mayı seçmeleri, sistemin tam güne geçişe hazır olduğunun önemli bir göstergesi olarak düşünülmek-
tedir (Akdağ, 2008).

Tam zamanlı çalışma sistemi hekimlerin aynı anda hem kamuda hem de özelde çalışamaması, yani 
ya kamuda ya da özelde hekimlik yapabilmesi olarak özetlenebilir. Modern tıp fakültelerinin biçim-
lenmesini sağlayan 1910 yılında yayınlanmış ünlü Flexner Raporu’nda tıp fakültelerinde öğretim gö-
revlilerinin tam gün çalışmasının zorunlu olması gerektiği belirtilmiş ve bu öneri o yıllardan itibaren 
Dünya’daki pek çok tıp fakültesinde yaygın olarak kabul görmüştür (Terzi, 2007). Kısmi zamanlı ça-
lışma düzeni ise hekimlerin bir yandan kamu hizmeti sunarken, diğer yandan sundukları bu hizmetten 
tam olarak soyutlanamayan özel mesleki faaliyette bulunma ayrıcalığı olarak tanımlanabilir (Akdağ, 
2008). Bazı akademisyenler, ikili çalışma düzeninin (yarı zamanlı çalışma), kamu ve kamu hastane-
si aleyhine çıkar çatışması yaratmakta olduğunu, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin ayrı organize edil-
mesi gerektiğini ve kamuda çalışan insanlar ile hastalar arasında maddi ilişkiler oluşabileceğini belir-
terek, tam zamanlı çalışmayı teşvik etmektedir (Terzi, 2007).
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Tam gün yasa tasarısının güncel bir konu olması nedeniyle yasanın yürürlüğe girmeden önce böyle bir 
çalışmanın yapılarak vatandaşların tasarı hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesi sistemin başarısı açı-
sından önem arz etmektedir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Ankara ilindeki vatandaşların tam gün yasa tasarısına bakış açılarını değerlendirmek amacıyla yapılan 
bu çalışma tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. Araştırma 15.12.2008 -26/01/2009 tarihleri arasın-
da yapılmıştır.  Çalışmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde ikamet eden bireyler oluşturmakta-
dır. Ankara ili merkez ilçelerinin tümüne ulaşmak maliyetli ve zaman alıcı olması nedeniyle merkez il-
çeler arasından dört ilçe (Keçiören, Çankaya, Altındağ ve Etimesgut) rastgele tesadüfî örnekleme yön-
temiyle araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan bu dört ilçenin toplam nüfusuna 
göre örnekleme alınacak kişi sayısı 384 olarak bulunmuştur. Her ilçede yapılması gereken anket sayısı 
ilçelerin nüfuslarıyla orantılı olarak tabakalı örnekleme metodu ile belirlenmiştir.

Konuyla ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılmış, kanun tasarısı ve daha önce bu konuda yapılmış ça-
lışmalar incelenmiştir. Vatandaşın Tam Gün Yasa Tasarısına bakış açılarını değerlendirmek amacıyla 
ölçek (anket) hazırlanmıştır. Öncelikle, hazırlanan anketin düzeni, ifadesi, dili, konulan soruların ama-
ca uygun ve yeterli olma durumu hakkında uzmanların görüşleri alınmış; böylelikle geliştirilen anket 
ön denemeden geçirilmiştir. Bu deneme uygulaması sonucunda soruların anlaşılıp anlaşılmadığı, seçe-
neklerin uygun ve yeterli olup olmadığı vb. gibi yönlerden gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan 
anketlerin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılarak ankete son şekil verilmiş ve uygulanmıştır. An-
ket formunda kişilerin tam gün yasa tasarıyla ilgili olarak verilen ifadeleri değerlendirmelerini içeren 
sorularda, 5‘li Likert tipi ölçekleme kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler bilgisayara girilmiş ve tüm analizler SPSS 15.0 (SPSSFW,SPSS Inc.,Chicago, Iı., 
USA) ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, diğerleri için puanlara ilişkin aritme-
tik ortalama  S.Sapma gösterimi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde iki gru-
bun karşılaştırılması için “Indepent Samples t test (Student t test)” kullanılmıştır. İkiden fazla grup-
lar arası farklılık için tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) uygulanmıştır. Gruplar arası fark-
lılığın önemli olduğu durumlarda Post-hoc testlerden LSD testi kullanılmıştır. Normallik sayıltıları 
bozulduğunda Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Grupların ikişerli karşılaştırmaları için 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Tüm analizler için yanılma düzeyi olarak =0.05 seçilmiştir. Bu 
değerden büyük p değerleri istatistiksel olarak önemsiz, küçük ya da eşit p değerleri ise önemli (an-
lamlı) şeklinde yorumlanmıştır.

3. BULGULAR

Tablo 1. Araştırma grubunun sosyo-demografik özellikleri

 n %

Yaş

20 yaş ve altı 25 6,5
21-30 101 26,3
31-40 162 42,2
41-50 69 18,0
51 yaş ve üstü 27 7,0
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 n %

Cinsiyet
Erkek 217 56,5
Kadın 167 43,5

Eğitim Durumu

Okuryazar Değil 3 0,8
İlk ve Ortaokul 44 11,5
Lise ve Dengi 95 24,7
Ön Lisans ve Lisans 171 44,5
Yüksek Lisans ve Doktora 71 18,5

Sosyal Güvence

Emekli Sandığı 252 65,6
Bağ-Kur 26 6,8
SSK 92 24,0
Yeşil Kart 2 0,5
Özel Sigortalı 2 0,5

Anketin Yapıldığı 
İlçeler

Keçiören 128 33,3
Çankaya 146 38,0
Etimesgut 32 8,3
Altındağ 78 20,3

Araştırmaya katılanların Sosyo-demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya katılanların 
%42,2’sinin 31-40 yaşları arasında, %43,5’inin kadın, %44,5’inin eğitim durumunun önlisans ve li-
sans mezunu ve %65,6’sının Emekli Sandığına bağlı olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 2. Katılımcıların tam gün yasası hakkında bilgi durumu ve bilgi kaynağı

n %

Tam Gün yasa tasarısı hakkında yeterli bilgiye sahip 
olduğunuzu düşünüyor musunuz

Evet 119 31,0
Hayır 91 23,7
Kısmen 174 45,3

Tam Gün yasa tasarısı hakkında bilgiye nerden 
ulaştınız?

Basın 117 39,93
İnternet 78 26,62
Arkadaş 72 24,57
Sağlık Bakanlığı 26 8,87

Tam gün yasasının kamuoyu tarafından 
destekleneceğine inanıyor musunuz

Evet 224 58,3
Hayır 53 13,8
Fikrim yok 104 27,1
Yanıtlamayan 3 ,8

Araştırmaya katılanların tam gün yasası hakkında bilgi düzeyleri Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmaya 
katılanların %45’3’ü Tam Gün Yasası Hakkında yeterli bilgiye kısmen sahip olduklarını, %31’i tam 
bilgi sahibi olduklarını, bilgi sahibi olanların %39,93’ü tam gün yasa tasarısı hakkında bilgiye basın 
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kanalıyla ulaştığını, %26,62’si ise internetten öğrendiğini, %8,87’si ise Sağlık Bakanlığından öğren-
diğini belirtmiştir. Katılımcıların %58’3’ü tam gün yasasının kamuoyu tarafından destekleneceğine 
inanmaktadır (Tablo 2).

Tablo 3. Tam gün yasa tasarısı ile ilgili ifadelere katılım yüzdesi 
( 1: kesinlikle katılmıyorum,..…….5: kesinlikle katılıyorum)

İfadeler
1 2 3 4 5

Ort. ss
n % n % n % n % n %

Tam gün yasası hekimlerden 
etkin yararlanmaya imkân 
sağlayacaktır. 

15 3,9 25 6,5 48 12,5 203 52,9 93 24,2 3,87 ,982

Tam gün yasasıyla hekimler 
kamuda yada özelde çalışma 
tercihlerini yaparak işlerine daha 
iyi konsantre olacaktır.

13 3,4 29 7,6 47 12,2 165 43,0 130 33,9 3,96 1,034

Tam gün yasasıyla birlikte sağlık 
hizmetleri için bekleme süresi 
kısalacaktır.

17 4,4 45 11,7 115 29,9 145 37,8 62 16,1 3,49 1,037

Tam gün yasası sağlık 
sistemimizi olumsuz yönde 
etkileyecektir.

91 23,7 173 45,1 80 20,8 28 7,3 12 3,1 2,21 ,988

Tam gün yasasıyla kamu 
hastanelerinde daha kaliteli ve 
verimli hizmet sunulacaktır.

10 2,6 39 10,2 77 20,1 167 43,5 91 23,7 3,76 1,010

Tam gün yasasıyla özel sağlık 
kuruluşlarında daha kaliteli ve 
verimli hizmet sunulacaktır.

11 2,9 61 15,9 112 29,2 132 34,4 68 17,7 3,48 1,047

Tam gün yasası hasta 
memnuniyetini artıracaktır. 4 1,0 39 10,2 73 19,0 182 47,4 86 22,4 3,80 ,936

Tam gün yasasıyla birlikte 
hasta hekime daha kolay 
ulaşabilecektir.

11 2,9 35 9,1 87 22,7 169 44,0 82 21,4 3,72 ,993

Tam gün yasası ile kamu 
hastanelerine olan güven 
artacaktır. 

7 1,8 46 12,0 98 25,5 160 41,7 73 19,0 3,64 ,981

Tam gün yasasının başarılı 
olacağını düşünüyorum. 8 2,1 49 12,8 83 21,6 163 42,4 81 21,1 3,68 1,012

Tam gün yasasının kamuoyunda 
yeterince tartışıldığı 
kanısındayım.

65 16,9 130 33,9 107 27,9 64 16,7 18 4,7 2,58 1,095

Tam gün yasası ülke ekonomisini 
olumlu yönde etkileyecektir. 7 1,8 60 15,6 148 38,5 107 27,9 62 16,1 3,41 ,995

Tam gün yasası hastaların özel 
hastane ve özel muayenehanelere 
yönlendirilmesini 
engelleyecektir. 

17 4,4 44 11,5 61 15,9 163 42,4 99 25,8 3,74 1,099
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İfadeler
1 2 3 4 5

Ort. ss
n % n % n % n % n %

Tam gün yasasıyla hastaneye 
yatan hastalar arasında eşitlik 
sağlanacaktır. 

15 3,9 78 20,3 113 29,4 118 30,7 60 15,6 3,34 1,086

Tam gün yasası kamu sağlık 
kaynaklarının özel amaçlar için 
kullanımını engelleyecektir. 

12 3,1 41 10,7 108 28,1 142 37,0 81 21,1 3,62 1,030

Tam gün yasası kamu 
kuruluşlarıyla özel sağlık 
kuruluşları arasında rekabete yol 
açacaktır. 

10 2,6 53 13,8 84 21,9 186 48,4 51 13,3 3,56 ,973

Tam gün yasasıyla kamu 
kuruluşlarında hekimler 
hastalarıyla daha fazla 
ilgileneceklerdir. 

13 3,4 57 14,8 68 17,7 179 46,6 67 17,4 3,60 1,045

Tam gün yasasıyla cepten 
yapılan özel sağlık harcamaları 
azalacaktır. 

12 3,1 70 18,2 121 31,5 130 33,9 51 13,3 3,36 1,025

Tam gün yasasıyla kamudaki iyi 
doktorlar özele geçeceklerdir. 20 5,2 76 19,8 136 35,4 118 30,7 34 8,9 3,18 1,018

Tam gün yasasıyla özel 
hastanelerde uzman doktor 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır.

17 4,4 112 29,2 141 36,7 88 22,9 26 6,8 2,98 ,985

Hastalara tam gün yasası hakkında bazı ifadelere katılım derecesi sorulduğunda Tablo 3’te de görü-
leceği üzere; katılımcıların büyük çoğunluğunun tam gün yasası ile ilgili ifadelere büyük oranda ka-
tıldığı görülmektedir.  Ancak katılımcıların çoğu tam gün yasasının kamuoyunda yeterince tartışılma-
dığını düşünmektedir. (ort=2,58) Bu ifadeye katılımcıların yanıtı daha çok “Katılmıyorum” yönünde 
olmuştur(Tablo 3).

Buna karşılık, “Tam gün yasasıyla hekimler kamuda yada özelde çalışma tercihlerini yaparak işlerine 
daha iyi konsantre olacaktır” (ort=3,96), “Tam gün yasası hekimlerden etkin yararlanmaya imkân sağ-
layacaktır” (ort=3,87) ve “Tam gün yasası hasta memnuniyetini artıracaktır.” (ort=3,80) ifadelerine ise 
katılımcıların büyük oranda “Katılıyorum” yanıtı verdikleri görülmektedir (Tablo 3).

Katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla kamu hastanelerinde daha kaliteli ve verimli hizmet sunulaca-
ğına inanmaktadır (ort=3,76). Ayrıca katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla özel sağlık kuruluşlarında 
daha kaliteli ve verimli hizmet sunulacağını belirtmişlerdir (ort=3,48) (Tablo 3)

Katılımcıların büyük bölümü tam gün yasası ile kamu hastanelerine olan güven artacağına inanmak-
tadırlar (ort=3,64). Katılımcıların çoğu tam gün yasası ile hastaların özel hastane ve özel muayeneha-
nelere yönlendirilmesinin önüne geçileceğini ifade etmişlerdir (ort=3,74). Katılımcıların çoğu tam gün 
yasası ile kamu sağlık kaynaklarının özel amaçlar için kullanımının engelleneceğini düşünmektedir-
ler (ort=3,62) (Tablo 3).

Katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla hekimlerin kamuda ya da özelde çalışma tercihlerini yapa-
rak işlerine daha iyi konsantre olacağını düşünmektedir (ort=3,96). Katılımcıların çoğu tam gün ya-
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sasıyla cepten yapılan özel sağlık harcamalarının azalacağını düşünmektedir (ort=3,36). Katılımcıla-
rın çoğu tam gün yasasıyla özel hastanelerde uzman doktor sıkıntısı ortaya çıkacağını belirtmektedir-
ler (ort=2,98) (Tablo 3).

Tablo 4. Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre tam gün yasasına 
ilişkin ifadelere katılım düzeyleri

n Ort. SS f p

Tam gün yasasıyla hekimler kamuda yada 
özelde çalışma tercihlerini yaparak işlerine 
daha iyi konsantre olacaktır.

20 yaş ve altı 25 3,40 1,118

2,983 ,019
21-30 101 4,04 ,958
31-40 162 4,06 ,963
41-50 69 3,94 1,211
51 yaş ve üstü 27 3,67 1,000

Tam gün yasası sağlık sistemimizi olumsuz 
yönde etkileyecektir. 

20 yaş ve altı 25 2,56 1,121

4,261 ,002
21-30 101 2,46 1,044
31-40 162 2,10 ,882
41-50 69 1,94 ,983
51 yaş ve üstü 27 2,30 1,031

Tam gün yasasının kamuoyunda yeterince 
tartışıldığı kanısındayım. 

20 yaş ve altı 25 2,72 1,100

2,781 ,027
21-30 101 2,73 ,989
31-40 162 2,41 1,079
41-50 69 2,54 1,170
51 yaş ve üstü 27 3,04 1,224

Tam gün yasası hastaların özel hastane ve 
özel muayenehanelere yönlendirilmesini 
engelleyecektir.

20 yaş ve altı 25 3,16 1,106

3,778 ,005
21-30 101 3,59 1,079
31-40 162 3,90 1,035
41-50 69 3,87 1,175
51 yaş ve üstü 27 3,48 1,122

Tam gün yasası kamu sağlık kaynaklarının 
özel amaçlar için kullanımını 
engelleyecektir. 

20 yaş ve altı 25 3,24 1,012

3,144 ,015
21-30 101 3,49 1,073
31-40 162 3,75 1,017
41-50 69 3,80 ,884
51 yaş ve üstü 27 3,30 1,137

Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre tam gün yasasın ilişkin ifadelere katılım düzeyleri var-
yans analizi ile incelendiğinde yaş grupları ile  “Tam gün yasasıyla hekimler kamuda ya da özelde ça-
lışma tercihlerini yaparak işlerine daha iyi konsantre olacaktır”, ifadesine katılım dereceleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında 20 yaş ve altı grubunda olanlar ile 21-30 yaş, 31-40 yaş 
ve 41-50 yaş arasında olanlardan kaynaklandığı saptanmıştır (p=0,019) (Tablo 4).

Yaş grupları ile “Tam gün yasası sağlık sistemimizi olumsuz yönde etkileyecektir” ifadesine katılım 
dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, 20 yaş ve altı ile 21-30 ve 31-40 
yaş arası ve 21-30 yaş ile 31-40 ve 41-50 yaş grubu arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuş-
tur (p=,002) (Tablo 4).
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Yaş grupları ile “Tam gün yasasının kamuoyunda yeterince tartışıldığı kanısındayım” ifadesine katı-
lım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, 31-40 yaş ile 21-30 ve 51 yaş 
ve üstü arasında ve 41-50 yaş grubu ile 51 yaş ve üstü arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuş-
tur (p=0,027) (Tablo 4).

Yaş grupları ile “Tam gün yasası hastaların özel hastane ve özel muayenehanelere yönlendirilmesini 
engelleyecektir” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, 
31-40 yaş ile 20 yaş ve altı ve 21-30 yaş grupları arasında, 41-50 yaş grubu ile 20 yaş ve altı grup ara-
sındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur (p=0,005) (Tablo 4).

Yaş grupları ile “Tam gün yasası kamu sağlık kaynaklarının özel amaçlar için kullanımını engelleye-
cektir” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, 31-40 yaş 
grubu ile 20 yaş üstü, 21-30 yaş grubu ve 51 yaş grubu arasında, 41-50 yaş grubu ile 20 yaş ve altı, 51 
ve 60 yaş üstü arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur (p=0,015) (Tablo 4).

Yaş grupları ile diğer ifadeler arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Tablo 5. Eğitim durumlarına göre tam gün yasasına ilişkin ifadelere katılım düzeyi

  n Ort. SS f p
Tam gün yasası sağlık 
sistemimizi olumsuz yönde 
etkileyecektir.

Okuryazar Değil 3 1,33 ,577

2,456 ,045

İlk ve Ortaokul 44 2,23 ,985
Lise ve Dengi 95 2,20 1,058
Ön Lisans ve Lisans 171 2,33 ,939
Yüksek Lisans ve 
Doktora 71 1,96 ,977

Tam gün yasasıyla kamu 
hastanelerinde daha 
kaliteli ve verimli hizmet 
sunulacaktır. 

Okuryazar Değil 3 4,67 ,577

3,130 ,015

İlk ve Ortaokul 44 4,07 ,998
Lise ve Dengi 95 3,89 1,026
Ön Lisans ve Lisans 171 3,61 1,002
Yüksek Lisans ve 
Doktora 71 3,68 ,968

Tam gün yasasının başarılı 
olacağını düşünüyorum. 

Okuryazar Değil 3 4,67 ,577

2,614 ,035

İlk ve Ortaokul 44 3,95 1,077
Lise ve Dengi 95 3,68 1,013
Ön Lisans ve Lisans 171 3,54 ,984
Yüksek Lisans ve 
Doktora 71 3,79 ,999

Tam gün yasası ülke 
ekonomisini olumlu yönde 
etkileyecektir.

Okuryazar Değil 3 4,33 1,155

KW=13,612 ,009

İlk ve Ortaokul 44 3,82 1,147
Lise ve Dengi 95 3,37 1,102
Ön Lisans ve Lisans 171 3,29 ,884
Yüksek Lisans ve 
Doktora 71 3,46 ,923
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Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre tam gün yasasına ilişkin ifadelere katılım düzeyleri 
varyans analizi ile incelendiğinde eğitim durumu ile Tam gün yasası sağlık sistemimizi olumsuz yön-
de etkileyecektir” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, 
önlisans ve lisans eğitim düzeyinde olanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde olanlar ara-
sındaki farklılıktan kaynaklandığı, bulunmuştur (p=0,045) (Tablo 5).

Eğitim durumu ile “Tam gün yasası ile kamu hastanelerinde daha kaliteli ve verimli hizmet sunulacak-
tır” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, ilk ve ortaokul 
düzeyinde olanlar ile önlisans ve lisans eğitim düzeyinde olanlar ve yüksek lisans ve doktora eğitim 
düzeyinde olanlar arasında, lise ve dengi okul mezunu olanlar ile önlisans ve lisans düzeyinde olanlar 
arasındaki farklılıktan kaynaklandığı, bulunmuştur (p=0,015) (Tablo 5).

Eğitim grupları ile “Tam gün yasasının başarılı olacağını düşünüyorum” ifadesine katılım dereceleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, bu farklılığında ilk ve ortaokul düzeyinde olanlar ile önlisans 
ve lisans düzeyinde olanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur (p=0,035) (Tablo 5).

Eğitim grupları ile “Tam gün yasası ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir”  ifadesine katılım 
dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, bu farklılığında ilk ve ortaokul düzeyinde olanlar 
ile lise ve dengi öğrenim düzeyinde ve önlisans ve lisans düzeyinde olanlar arasındaki farklılıktan kay-
naklandığı bulunmuştur (p=0,009) (Tablo 5).

Tablo-6 Araştırmaya katılanların oturdukları semte göre tam gün yasasına ilişkin ifadelere ka-
tılım düzeyi

 n Ort. SS f p

Tam gün yasasıyla birlikte 
sağlık hizmetleri için bekleme 
süresi kısalacaktır. 

Keçiören 128 3,39 ,958

2,710 ,045
Çankaya 146 3,65 1,130
Etimesgut 32 3,16 1,019
Altındağ 78 3,51 ,950

Tam gün yasasıyla kamu 
hastanelerinde daha kaliteli ve 
verimli hizmet sunulacaktır. 

Keçiören 128 3,91 ,905

KW=11,514 ,009
Çankaya 146 3,69 1,028
Etimesgut 32 4,06 ,914
Altındağ 78 3,49 1,114

Tam gün yasası hasta 
memnuniyetini artıracaktır. 

Keçiören 128 3,93 ,862

KW=8,363 ,039
Çankaya 146 3,77 ,976
Etimesgut 32 3,97 ,822
Altındağ 78 3,58 ,987

Tam gün yasasıyla birlikte 
hasta hekime daha kolay 
ulaşabilecektir. 

Keçiören 128 3,70 ,908

KW=18,529 ,000
Çankaya 146 3,95 ,960
Etimesgut 32 3,47 1,077
Altındağ 78 3,42 1,063
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Tam gün yasasıyla hastaneye 
yatan hastalar arasında eşitlik 
sağlanacaktır. 

Keçiören 128 3,34 1,097

3,897 ,009
Çankaya 146 3,53 ,991
Etimesgut 32 3,13 1,212
Altındağ 78 3,05 1,127

Tam gün yasasıyla kamu 
kuruluşlarında hekimler 
hastalarıyla daha fazla 
ilgileneceklerdir.

Keçiören 128 3,64 1,040

KW=11,244 ,010
Çankaya 146 3,77 ,947
Etimesgut 32 3,19 1,230
Altındağ 78 3,38 1,084

Araştırmaya katılanların bulundukları semte göre tam gün yasasına ilişkin ifadelere katılım düzeyle-
ri varyans analizi ile incelendiğinde, oturdukları yer ile “Tam gün yasasıyla birlikte sağlık hizmetle-
ri için bekleme süresi kısalacaktır “ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş 
bu farklılığında Çankaya’da oturanlar ile Etimesgut ve Keçiören’de oturanlar arasındaki farklılıktan 
kaynaklandığı bulunmuştur (P=0,045) (Tablo 6).

Oturulan semt ile “Tam gün yasasıyla kamu hastanelerinde daha kaliteli ve verimli hizmet sunulacak-
tır” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, Altındağ’da 
oturanlar ile Etimesgut ve Keçiören’de oturanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur 
(p=0,009) (Tablo 6).

Bulundukları semt ile “Tam gün yasası hasta memnuniyetini artıracaktır” ifadesine katılım derece-
leri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, Altındağ’da oturanlar ile Etimesgut ve 
Keçiören’de oturanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur  (p=0,039) (Tablo 6).

Bulundukları semt ile “Tam gün yasasıyla birlikte hasta hekime daha kolay ulaşabilecektir” ifadesi-
ne katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, Çankaya’da oturanlar ile 
Keçiören, Etimesgut ve Altındağ’da oturanlar arasında ve Altındağ’da oturanlar ile Keçiören’de otu-
ranlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur (p=0,000) (Tablo 6).

Bulundukları semt ile “Tam gün yasasıyla hastaneye yatan hastalar arasında eşitlik sağlanacaktır” ifa-
desine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, Çankaya’da oturan-
lar ile Altındağ’da oturanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur (p=0,009) (Tablo 6).

Bulundukları semt ile “Tam gün yasasıyla kamu kuruluşlarında hekimler hastalarıyla daha fazla ilgile-
neceklerdir” ifadesine katılım dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş bu farklılığında, Eti-
mesgut ilçesinde oturanlar ile Keçiören’de oturanlar arasında, Çankaya’da oturanlar ile Etimesgut ve 
Altındağ’da oturanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı, bulunmuştur (p=0,010) (Tablo 6).

Tablo-7 Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tam gün yasasına
 ilişkin ifadelere katılım düzeyi

 Cinsiyet n Ort. SS t p
Tam gün yasası hekimlerden 
etkin yararlanmaya imkân 
sağlayacaktır.

Erkek 217 3,96 ,987
2,026 ,043Kadın 167 3,75 ,966
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Tam gün yasasıyla hekimler 
kamuda yada özelde çalışma 
tercihlerini yaparak işlerine 
daha iyi konsantre olacaktır. 

Erkek 217 4,07 ,962

2,294 ,022Kadın
167 3,83 1,108

Tam gün yasasıyla özel 
sağlık kuruluşlarında daha 
kaliteli ve verimli hizmet 
sunulacaktır.

Erkek 217 3,59 1,064

2,219 ,027Kadın
167 3,35 1,012

Tam gün yasası hasta 
memnuniyetini artıracaktır.  

Erkek 217 3,92 ,891
Z=29225,000

,004
Kadın 167 3,64 ,971

Tam gün yasası ile kamu 
hastanelerine olan güven 
artacaktır.  

Erkek 217 3,77 ,976
3,076 ,002Kadın 167 3,47 ,962

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tam gün yasasına ilişkin ifadelere katılım düzeyleri t tes-
ti ile incelendiğinde cinsiyetleri ile “Tam gün yasası ile kamu hastanelerine olan güven artacaktır” 
(p=0,043), “Tam gün yasasıyla hekimler kamuda yada özelde çalışma tercihlerini yaparak işlerine 
daha iyi konsantre olacaktır” (p=0,022), “Tam gün yasasıyla özel sağlık kuruluşlarında daha kaliteli ve 
verimli hizmet sunulacaktır” (p=0,027), “Tam gün yasası hasta memnuniyetini artıracaktır” (p=0,004), 
“Tam gün yasası hekimlerden etkin yararlanmaya imkân sağlayacaktır” (p=0,002) ifadelerine katılım 
dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 7).

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Tam gün yasa tasarısı hakkında vatandaşın görüşünü belirlemeye çalışan bu araştırmada, katılımcıla-
rın %42,2’sinin 31-40 yaşları arasında, %43,5’inin kadın, %44,5’inin eğitim durumunun önlisans ve 
lisans mezunu ve %65,6’sının Emekli Sandığına bağlı olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılanların 
%76,3’ü tam gün yasa tasarısı hakkında bilgi sahibi (kısmen ve tamamen) olduğunu, bilgi sahibi olan-
ların %39,93’ünün tam gün yasa tasarısı hakkında bilgiye basın kanalıyla ulaştığı, %26,62’si ise inter-
netten öğrendiği belirlenmiştir. 

Bu araştırmada, katılımcıların %58’3’ü tam gün yasasının kamuoyu tarafından destekleneceğine inan-
maktadır. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada (2008: 63), halkın %93’ü tam gün yasasının hastaneler-
de verilen sağlık hizmetlerine olumlu yansıyacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Halkın büyük 
bir kısmında Tam Gün Yasasının oldukça önemli bir gelişme olarak algılandığı ve memnuniyetle kar-
şılandığı görülmektedir.

Çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğu tam gün yasasıyla hekimlerin kamuda ya da özelde çalış-
ma tercihlerini yaparak işlerine daha iyi konsantre olacağını belirtmektedirler. Osmanoğlu’nun yaptı-
ğı çalışmada da (2008:63) katılımcıların (halkın) benzer düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Ka-
tılımcıların %84’ü hekimlerin tam gün çalışmalarının hangi kurumda olursa olsun faydalı olacağına 
inanmaktadır.

Yapılan bu çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğu tam gün yasasıyla hekimlerden etkin yararla-
nılacağını ve kamu hastanelerinde daha kaliteli ve verimli hizmet sunulacağına inanmaktadır. Ayrı-
ca kamu hastanelerine olan güvenin artacağı ve buna bağlı olarak da hasta memnuniyetinin de arta-



195

cağı düşünülmektedir. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada (2008:65) katılımcıların (halkın) %38’i tam 
gün uygulaması başladıktan sonra kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin kesinlikle daha kaliteli hiz-
met üreteceklerini düşünmektedir. Bu fikre katıldığını ifade edenler de düşünüldüğünde halkın %82’si 
kamu hastanelerinde hekimlerin daha kaliteli hizmet üretecekleri yönünde bir sonuç ortaya çıkmak-
tadır. 

Tengilimoğlu ve arkadaşlarının (2008: 180) yaptığı çalışmada, kamu sağlık kuruluşlarında görev ya-
pan hekimlerin tüm mesaisini çalıştığı kuruma adaması suretiyle sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, hal-
kın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasının sağlanacağı ileri sü-
rülmektedir. Akdağ’da (2008) tam gün yasası ile sağlık hizmetlerinin hakkaniyetli, halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulabileceği ileri sürmektedir. Gümrükçüoğ-
lu da (2009), tıp mesleğinin çağdaş normlara uygun, bilimsel, onurlu düzeyinin yükseltilmesi ve sağ-
lık hakkının sosyal adalete en uygun biçimde gerçekleştirilmesi, sonuç olarak ta daha sağlıklı bir Tür-
kiye için tam gün yasasının gerekli olduğu vurgulanılmaktadır.

Çalışmamızda, katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla özel sağlık kuruluşlarında daha kaliteli ve verim-
li hizmet sunulacağını belirtmişlerdir. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada da (2008: 71) katılımcıların 
(halkın) %59’u yasadan sonra özel hastanelerin kurumsallaşacağını ve hizmet kalitelerinin artacağını 
ifade etmişlerdir. Kısmen katılanlar da düşünüldüğünde toplamda %86 oranında bir katılımla özel has-
tanelerin kurumsallaşacağı ve hizmet kalitelerinin artacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada, katılımcıların çoğu tam gün yasası ile hastaların özel hastane ve özel muayenehanele-
re yönlendirilmesinin önüne geçileceğini ve kamu sağlık kaynaklarının özel amaçlar için kullanımı-
nın engelleneceğini düşünmektedirler. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada (2008: 58-59) katılımcıların 
(halkın) yaklaşık %90’ı muayeneye gitmek zorunda bırakıldıktan sonra tahlilleri yaptırmak için devle-
tin hastanesine gitmek istemediğini belirtmiştir. Aynı çalışmada katılımcıların (halkın) %93’ü hastane-
ye yatmak için hekimin özel muayenehanesinden geçmek istemediğini ifade etmiştir. 

Yapılan bu çalışmada, katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla cepten yapılan özel sağlık harcamaları-
nın azalacağını düşünmektedir. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada (2008: 66) katılımcıların (halkın) 
%77’si Tam Gün Yasası çıktıktan sonra daha az parayla hizmet alacaklarına inanmaktadır. 

Katılımcıların çoğu tam gün yasasıyla özel hastanelerde uzman doktor sıkıntısı ortaya çıkacağını be-
lirtmektedirler. Osmanoğlu’nun yaptığı çalışmada (2008: 72) yasadan sonra özel hastanelerde hekim 
sıkıntısı ortaya çıkacağını düşünen katılımcıların oranı %39 iken %38 oranında bir katılımcı her hangi 
bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünmektedir. 

Araştırmada 21–30, 31–40, 41–50 yaş grubundakilerin diğer yaş gruplarına oranla hekimlerin tercih-
lerini yaparak işlerine daha iyi konsantre olacakları ifadesine  katılım düzeyi yüksektir. 41–50 yaş gru-
bundakilerin yasanın sağlık sistemini olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederken, 20 yaş ve altında-
ki grup yasanın sağlık sistemini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmişlerdir. 31–40 yaş grubundaki-
ler yasanın kamuoyunda yeterince tartışılmadığını düşünmektedir. 31–40 yaş grubundakiler yasanın 
hastaların özele yönlendirilmesini engelleyeceğini düşünmektedir. 41–50 yaş grubundakiler yasanın 
kamu sağlık kaynaklarının özel amaçlar için kullanımını engelleyeceğini düşünmektedirler. 

Eğitim durumları açısından bakıldığında; okuryazar olmayanlar yasanın sağlık sistemini olumlu yön-
de etkileyeceğini ifade ederken, önlisans ve lisans mezunu olanlar ise olumsuz yönde etkileyeceğini 
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ifade etmektedir. Okuryazar olmayanlar yasayla kamu hastanelerinde daha kaliteli ve verimli hizmet 
sunulacağını düşünürken;  önlisans ve lisans mezunu olanlar ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunu-
lacağını düşünmemektedirler. Okuryazar olmayanlar yasanın başarılı olacağını düşünürken;  önlisans 
ve lisans mezunu olanlar ise okuryazar olmayanlar kadar yasasının başarılı olacağını düşünmemekte-
dirler. Okuryazar olmayanlar yasanın ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini;  önlisans ve li-
sans mezunu olanlar ise okuryazar olmayanlara göre yasanın ülke ekonomisini daha az olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünmektedirler. 

Emekli Sandığına bağlı bireyler, diğer gruptakilere göre daha düşük oranda özel sağlık kuruluşların-
da daha kaliteli ve verimli hizmet sunulacağını, hekime daha kolay ulaşabileceğini düşünmektedirler.

Araştırmamıza katılan ve Etimesgut bölgesinde oturan bireyler diğer semtlerde oturan bireylere göre 
hasta memnuniyetinin daha fazla artacağını belirtmişlerdir. Çankaya bölgesinde oturan bireyler, yasa-
nın hastaneye yatan hastalar arasında eşitlik sağlayacağını düşünmektedirler. Çankaya bölgesinde otu-
ran bireyler, yasanın kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin hastalarıyla daha fazla ilgileneceklerini 
belirtmektedirler. 

Bu çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğunun tam gün yasası ile ilgili olumlu ifadelerde bulunma-
larına rağmen tam gün yasasının kamuoyunda yeterince tartışılmadığını düşünmektedirler.  

Tatar (2003: 264), Türkiye’de sağlık politikası belirleme süreci incelendiğinde temel problemin poli-
tika belirleme sürecinden kaynaklandığı ileri sürmektedir. Yazar, geçmişte etki yaratan politika deği-
şimleri çok detaylı bir hazırlık sürecinden geçmeden, çoğunlukla da yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla 
gerçekleştirildiğinin ve bunun sonucunda da politikaları uygulayacak kişi ve kurumlardan yeterli des-
tek alınamadığını belirtmiştir.

Nitekim Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tam gün yasa tasarısının mevcut haliyle ça-
lışanların beklentisini karşılamaktan uzak olduğunu kaydederek, yasa tasarısının sağlıkta çalışma ba-
rışını bozacağı belirtmiştir (http://www.haberler.com/turk-saglik-sen-den-tam-gun-yasasi-na-elestiri-
haberi/). 

Kimi akademisyenler, tam gün yasa tasarısı’nın, mevcut hali nedeniyle sağlık hizmetlerinde önemli 
aksamaların ortaya çıkacağını ve çalışma barışını bozacağını savunarak, sağlık sektöründen ve kamuo-
yundan gelen eleştiriler ışığında yeniden düzenlenmesi gerektiğinin belirtmektedirler (http://www.ay-
yildizgazetesi.com/haber-5402-Tam-Gun-Yasasina-Tepki.html).

Prof. Dr. Recep Öztürk “Her ne kadar yasa tasarının Başbakanlığa gönderildikten sonra TTB vb ku-
rumlardan görüşleri istenmişse de görüldüğü kadarıyla Sağlık Bakanlığı hekimlerin kurumsal ve ki-
şisel eleştirilerini dikkate almadan bu yasa tasarısını kanunlaştırmak istemektedir.” diyerek tarafların 
görüş ve önerilerinin sürece yansıtılmadığını ifade etmektedir (http://www.sdplatform.com/KoseYazi-
si.aspx?KID=10).

Doç. Dr. Kayıhan Pala’nın aşağıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere  tam gün yasa tasarısı hazırla-
nırken toplumdaki tarafların eleştirileri ve önerileri dikkate alınmamıştır.  “Hekimlerin tam süre çalış-
ması benimsenmesi gereken bir çalışma biçimidir; ancak bu çalışma biçimi hekimin içerisinde yer ala-
cağı sağlık sisteminden bağımsız olarak ele alınamaz. Tam süre çalışma ancak eşitsizliklerin azaltıl-
masına odaklanmış kamucu bir sağlık sistemi içerisinde hekim emeğini değerli kılar. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan yasa tasarısı taslağı ise sağlığın serbest piyasanın insafına terk edileceği bir sağ-
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lık sistemi içerisinde hekim işgücü piyasasını düzenlemekte ve hekim emeğinin serbest piyasanın te-
mel kuralı olan sunu/istem dengesine göre belirlenmesi yerine –şimdilik- kendisi tarafından düzenlen-
mesi yaklaşımını getirmektedir. Tasarının bu haliyle benimsenmesi uygun değildir. Gün, bütün sendi-
kaların sağlık çalışanlarının kazanımları için mücadele etme zamanıdır.” (http://www.sagliksen.org.tr/
article.php?article_id=3029)

Sonuç olarak tamgün yasa tasarısının başarılı olarak uygulanabilmesi için toplumdaki tüm tarafların 
görüş, öneri ve eleştrilerinin dikkate alması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

Akdağ, Recep, “Tabip Ve Toplum Gözüyle Tam Gün’e Bakış”, Sağlık Sen Paneli Konuşma Metni (http://www.sag-
liksen33.com/modules. php?name= News&file=article&sid=212), (Erişim Tarihi: 12.10.2008)

Gümrükçüoğlu,Fevzi, “Tam Gün Yasası Mart Sonunda”,Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Basın Toplantısı Notları”, 
(http://www.webhatti.com/genel-saglik/130599-tam-gun-yasasi-mart-sonunda.html, (Erişim Tarihi:15.01.2009)

http://www.ayyildizgazetesi.com/haber-5402-Tam-Gun-Yasasina-Tepki.html, Tam Gün Yasasına Tepki, Erişim Ta-
rihi: 18.01.2010

http://www.haberler.com/turk-saglik-sen-den-tam-gun-yasasi-na-elestiri-haberi/, Türk Sağlık -Sen’den Tam Gün 
Yasası’na Eleştiri, Erişim Tarihi:19.01.2010

http://www.sagliksen.org.tr/article.php?article_id=3029, Tam Gün Değil “Hekim İşgücü Piyasası Düzenleme” Ya-
sası, Erişim Tarihi:07.08.2009

http://www.sdplatform.com/KoseYazisi.aspx?KID=10, Prof. Dr. Recep Öztürk, 

Tam gün yasası: Neler getirecek, neler götürecek? Erişim Tarihi:01.06.2008

Osmanoğlu, Emir, (2008), Tam Gün Yasası, Kamuoyu Araştırması, Sağlık-Sen Yayını, Ankara

Tarcan, M., Tekingündüz, S., Ertong, G., Kavak, DG., Karataş, ST., Gül, Y., Mercan, F., (2009), Sağlıkta Kurumsal 
Performans ve Kalite Uygulamaları, Sağlık Bakanlığı, Ankara

Tatar, Mehtap, “Sağlık Politikası”, 1980-2003 Türk Dış Ekonomik Sosyal ve İdari Politikaları, Siyasal Kitabevi, 
Ankara,2003

Tengilimoğlu, Dilaver; Marşap, Akın; Ünal, Neslihan; “Tam Gün Yasa Tasarısı Hakkında Sağlık Yöneticilerinin 
Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiriler Kitabı, An-
talya,2008

Terzi, Cem, Tam Gün, İzmir,2007 www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK /sunumlar/ cem_terzi.ppt (Erişim Tari-
hi:11.01.2009 )





SAĞLIK 
HİZMETLERİNDE 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK





201

HEKİMLERİN VE HEMŞİRELERİN PERFORMANS YÖNETİMİNDE 

ÖNEMLİ BİR FAKTÖR: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Serap Benligiray1, Harun Sönmez2

Özet

Bir kurumda çalışanların tutumları ve davranışları örgütsel amaçları gerçekleştirmek ve istenen per-
formans düzeyine ulaşmak için büyük önem taşır. Özellikle çalışanların bağlılık ve sadakat konusun-
daki tutumları ve davranışları örgütsel performansın artırılmasında etkili bir faktördür. Çünkü bağlılık 
hisseden çalışanlar örgütün amaç ve değerlerine inanır ve onları kabullenir, örgüt üyeliğini sürdürmek 
ve örgüt yararına daha fazla çaba harcamak için güçlü bir istek duyar. Yapılan araştırmalar da örgüte 
bağlılık ile performans arasında ilişki bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu kanıtlara day-
anarak örgütlerine daha fazla bağlı olan bireylerin daha yüksek performans gösterecekleri söylenebil-
ir. Bu çalışmanın amacı, literatür taraması yaparak örgütsel bağlılık ile performans arasındaki ilişkiyi 
ve örgütsel bağlılığı artırıcı uygulamaları ortaya koymak; Ankara’da 500 yatak ve üzerindeki hasta-
nelerde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine bağlılık durumlarını üç alt bağlılık boyutuna 
göre analiz etmek; hekimlerin ve hemşirelerin bağlılık düzeylerini artırıcı uygulamalar konusunda 
önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi 

AN IMPORTANT FACTOR IN MEDICAL DOCTORS’ AND

 NURSES’ PERFORMANCE MANAGEMENT: 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Abstract

A company’s workers’ attitudes and behaviors are very important to reach organizational goals and 
desired performance level. Workers’ attitudes and behaviors on commitment and loyalty, in particular, 
are an effective factor on the increase of organizational performance.  This is because committed 
workers accept and believe in goals and values of the organization; they have a strong willingness to 
sustain membership to the organization and to spend more effort for the benefit of the organization. 
Research suggests strong evidence as for the relation between organizational commitment and per-
formance. Based on the evidence, it is possible to claim that individuals with greater organizational 
commitment are expected to display better performance. The aim of this study is to present the relation 
between organizational commitment and performance as well as applications to enhance organiza-
tional commitment through literature review; to analyze the commitment level of medical doctors and 
nurses working at 500+ bed hospitals in Ankara in three commitment sub dimensions; to make sugges-
tions regarding applications to increase medical doctors’ and nurses’ commitment level.

Key Words: Organizational Commitment, Performance Management, Human Resource Manage-
ment
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1. GİRİŞ

Örgütsel bağlılık, örgütün üyesi olarak kalma ve örgüt için gönüllü çaba harcama isteği ile örgütün 
amaç ve değerlerine inanç duyma unsurlarından oluşan bir bütündür (Dubin vd., 1975). Bir başka 
tanımda bağlılık kavramı, bireylerin örgütün hedef ve değerlerini benimsemeleri, örgütün bir parçası 
olmak için çaba göstermeleri ve kendilerini ailenin güçlü bir üyesi gibi hissetmeleridir (Steers, 1977). 
Bunlar gibi, literatürde örgüte bağlılık için yapılmış pek çok tanıma rastlamak mümkündür. Bu 
tanımlarda üç temel özelliğin varlığı dikkat çekmektedir. Bunlar; örgütün hedeflerini ve değerlerini 
kabul etmek ve benimsemek, örgütün çıkarını korumak için yüksek performans göstermek ve örgütün 
üyesi olarak kalmak için kuvvetli bir istek duymakdır.

Bireylerin çalıştıkları örgütle ilişkilerini tanımlayan bu psikolojik durumun birbirinden bağımsız şekilde 
gelişen ve bireylerin davranışlarını yönlendiren üç ayrı bileseni bulunduğu literatürde yaygın olarak 
benimsenmiş görünmektedir. Bunlar, duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığıdır. 
Meyer ve Allen (1990, 1997) tarafından geliştirilen bu üç bileşenli modelin temel felsefesi, herbir 
bağlılık bileşeninin farklı deneyimler sonucunda geliştiği ve iş davranışları üzerine farklı etkilerde 
bulunduğudur. Duygusal bağlılık, bireylerin örgütleriyle özdeşleştiklerini, örgütün bir üyesi olmaktan 
mutluluk duyduklarını ve örgüte güçlü duygularla bağlı olduklarını gösteren psikolojik bir yönelmeyi 
ifade eder. Normatif bağlılık boyutunda, bireylerin örgüte bağlılık duymalarında, yaptıklarının doğru 
ve ahlaki olduğuna inanmaları etkili olmaktadır. Devamlılık bağlılığı, bireylerin çalıştıkları örgütten 
ayrılmaları durumunda ortaya çıkacak kayıplardan ve/veya iş alternatiflerinin azlığından dolayı örgüt 
üyeliğini sürdürmelerini ifade eder. 

Bu çalışmanın amacı, literatür taraması yaparak örgütsel bağlılık ile performans arasındaki ilişkiyi 
ve örgütsel bağlılığı artırıcı uygulamaları ortaya koymak; Ankara’da 500 yatak ve üzerindeki hasta-
nelerde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine bağlılık durumlarını üç alt bağlılık boyutuna 
göre analiz etmek; hekimlerin ve hemşirelerin bağlılık düzeylerini artırıcı uygulamalar konusunda 
önerilerde bulunmaktır.

2. ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SONUÇLARI

Çalışanların örgüte karşı duygusal bağlılık hissetmeleri en çok arzulanan örgütsel sonuçlardan biridir. 
Çünkü duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler örgütte kendileri istedikleri için kalırlar ve örgütün 
çıkarları için daha fazla çaba göstermeye istek duyarlar. Doğuracağı örgütsel sonuçlar bakımından 
istenen ikinci bağlılık tipi normative bağlılıktır. Çünkü normatif bağlılığı yüksek olan bireyler bireysel 
değerlerine ya da örgütte kalma yükümlülüğünün oluşmasına yol açan inançlarına dayanarak, örgütte 
çalışmayı kendileri için bir görev olarak görürler. Bu tür bireyler ahlaki bir görev duygusuyla örgütten 
ayrılmamaları gereğine inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissederler ve bu durumun doğru bir 
davranış olduğunu düşündükleri için de örgüt üyeliklerini sürdürürler. Örgütsel sonuçları açısından 
en tercih edilmeyen bağlılık tipi, devamlılık bağlılığıdır. Çünkü bu tip bireyler sadece örgüt üyeliğini 
sürdürmeye yetecek düzeyde performans sergiler. Devamlılık bağlılığı yüksek olan bireyler parasal 
ya da iş ve kariyer yaşamına ilişkin diğer kayıplardan kaçınmak için örgütte kalmayı bir zorunlu-
luk olarak görürler. Başka iş seçeneklerinin az olması nedeniyle de koşullar gerektirdiği için örgüt 
üyeliğini sürdürürler (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1997).

Yukarıda da açıklandığı gibi bireylerin örgüt ile aralarındaki bağa yönelik tutumları, onların belli 
davranışları sergilemeye eğilimli olmalarını sağlamaktadır. Bunlar, örgütten ayrılıp ayrılmama, işe 
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devamsızlık yapıp yapmama, örgüt yararına çaba harcayıp harcamama ya da daha yüksek performans 
gösterip göstermeme vb.ne ilişkin davranışlardır. Bağlılığın bu tür davranışsal sonuçları, sözkonusu 
bağlılığın kalıcılığını ya da değişimini sağlayan koşullara etkide bulunur (Porter vd., 1974; Mot-
taz, 1989). Bağlılığı yüksek çalışanların bulunduğu bir örgütte işe devamsızlıklar, geç kalmalar ve 
işten ayrılmalar azalır. Çünkü pek çok araştırmanın sonuçları bu tür değişkenler ile örgütsel bağlılık 
arasında anlamlı bir istatistiki ilişki bulunduğunu göstermektedir (Mowday vd., 1979; Mathieu ve 
Zajac, 1990; DeConinck ve Bachmann, 1994; Ben-Bakr vd., 1994; Clugston, 2000; Wasti, 2003). 
Örneğin, Hackett vd. (1991) yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılık ile işten ayrılma arasında önemli bir 
ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmanın bulguları en güçlü ilişkinin işten ayrılma niyeti ile 
duygusal bağlılık arasında olduğunu; bunu sırasıyla normatif bağlılığın ve zorunlu bağlılığın izlediğini 
göstermiştir.

Bir örgütte devamsızlıkların, geç kalmaların ve işten ayrılmaların azalması, bu tür davranışların 
doğurduğu maddi ve manevi pek çok olumsuzluğun da azalması anlamına gelir. Bu durum doğal 
olarak örgütün verimliliğini artırır. Yapılan çalışmalarla örgüte bağlılığın, örgütsel verimliliğin önemli 
göstergelerinden biri olduğu ortaya konmuştur (Steers, 1975; Deery ve Iverson, 1996). Ayrıca örgüte 
yüksek bağlılık müşteri memnuniyetini artırır. Bu nedenle örgütsel bağlılık toplam kalite yönetiminin 
başarısı için son derece önemlidir (Karatepe ve Halıcı, 1998). İlave olarak yapılan araştırmalarda 
çalışanların örgütsel bağlılıkları ile tükenmişlik durumlarının yanı sıra fazladan rol davranışı serg-
ileme, değişimi kabul etme, yenilik yapma ve esneklik kazandırma yönündeki davranışları arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (Iverson 1996; Mathieu ve Zajac 1990; Sommers 
vd., 1996). Ayrıca yüksek bağlılık hisseden çalışanlara sahip bir örgütün önemli bir rekabet avantajına 
sahip olacağı ileri sürülmektedir (Morris vd., 1993).

Özetle, örgütsel bağlılığın çalışanların devamsızlık, işe geç gelme ya da işten ayrılma oranlarını 
azalttığı; çalışanların tükenmişlik yaşamalarını engellediği; örgüt için fazladan çaba harcamalarını ve 
değişimi daha rahat kabul etmelerini sağladığı söylenebilir. Ayrıca çalışanlarının bağlılığı yüksek olan 
örgütler daha yenilikçi, daha esnek, daha verimlidirler. Bu durum da onlar için önemli bir rekabet 
avantajı yaratır. 

3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ

Her örgütün devamlılığı ve başarısı için üyelerin bağlılıklarının sağlanması çok önemlidir. Çünkü, 
yukarıda da örnekleri incelendiği gibi, örgütsel bağlılık pek çok örgütsel etki ve sonuç üzerinde önemli 
bir değişken olarak görülmektedir. Çalışanların bağlılığı aynı zamanda örgütsel başarıya ulaşmada en 
kritik faktörlerden biridir (Dick ve Metcalfe, 2001). Bu ilişki yapılan pek çok çalışmayla kanıtlanmıştır 
(Mowdey vd., 1974; Blau, 1988; Colarelli vd., 1987, Decotiis ve Summer, 1987; Meyer ve Allen, 
1991). Örneğin, Mowday, vd. (1974) yaptıkları çalışmada performans ile örgütsel bağlılık arasında bir 
ilişki bulunduğunu saptamıştır. Randall (1987), çeşitli örgütsel bağlılık düzeylerinin bireysel ve örgüt-
sel açıdan olası sonuçlarını değerlendirdiği çalışmasında yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın, yüksek 
düzeyde iş performansına yol açtığını ileri sürmüştür. Organ ve Ryan (1995) araştırmasında örgütsel 
bağlılığın iş performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışıyla pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür.

Bazı araştırmalarda örgütsel bağlılığın farklı boyutları ile performans ilişkisi test edilmiştir. Bu 
araştırmalarda genellikle duygusal bağlılığın, normatif ve devamlılık bağlılığına göre iş performansıyla 
daha fazla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Örneğin, Meyer vd. (1989), büyük bir gıda işletmesinin 
ilk düzey yöneticilerini kapsayan araştırmalarında çalışanların örgüte karşı duygusal bağlılıkları ile 
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iş performansları arasında pozitif yönlü, devamlılık bağlılığı ile negatif yönlü bir ilişki olduğunu 
saptamıştır. Bazı araştırmalarda da duygusal ve normatif bağlılık ile performans arasında pozitif, 
devamlılık bağlılığı ile negative yönlü bir ilişki bulunmuştur (Meyer, vd. 2002; Özutku, 2008).

Yukarıda adı geçen araştırmalarda da gösterildiği gibi, genel olarak örgüte bağlılığı yüksek çalışanların 
performansları da yüksek olmaktadır. Örgütsel bağlılığın alt boyutları açısından incelendiğinde de, 
duygusal ve normative bağlılığı yüksek çalışanlar daha çok performans göstermektedirler. Bu du-
rumun sonucu olarak, çalışanlarının performanslarını artırmak isteyen örgütlerin öncelikle duygusal 
bağlılığı artırıcı uygulamalar yapması gerektiği söylenebilir.

4. ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ARTIRICI UYGULAMALAR

Literatürde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel performansı artırmak ve rekabet 
avantajı kazanmak için kritik önem taşıdığını gösteren pek çok araştırma yer almaktadır. Özellikle 
çalışanların yüksek katılımıyla gerçekleştirilen insan kaynakları yönetimi uygulamalarının duygusal 
bağlılığı artıracağı, bunun da örgüt performansı üzerinde pozitif bir etki yaratacağı ileri sürülmektedir 
(Örneğin, Delery ve Doty 1996; Meyer ve Allen, 1997; Becker ve Huselid 1998; Iverson ve Butti-
gieg 1999; Meyer ve Smith 2000; Shahnawaz ve Rakesh, 2006). Ayrıca, özellikle duygusal bağlılığı 
oluşturmak için stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının önemi vurgulanmıştır (Yu ve Egri, 
2005).

Örgütsel bağlılığın seçici kadrolama, oryantasyon, performans değerleme, ücretlendirme, ödüllendirme 
ve ek olanaklar sağlama, eğitim, kariyer geliştirme, personel güçlendirme, iletişim, sosyalizasyon ve 
iş güvenliğini sağlamaya ilişkin katılımcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları yoluyla artırılması 
mümkündür (Wimalasiri 1995; Whitener 2001; Chang ve Chen 2002; Wong vd. 2002). Örneğin, Hre-
biniak ve Alutto (1972), daha ileri formal eğitim almayı planlayan çalışanların, bu tür niyetleri açık 
olmayanlara göre daha yüksek düzeyde örgüte bağlılık gösterdikleri sonucuna ulaşmıştır. Firestone 
ve Pennell (1993), öğrenme fırsatlarının çalışanlara yeterli ve etkili olma duygusunu kazandırdığını, 
her gün yeni birşeyler öğrenmenin kişileri örgütlerine daha çok bağladığını bildirmiştir. Kontoghior-
ghes ve  Bryant (2004)’ın araştırmaları sonucunda sağlık personelinin bağlılığında örgütsel desteğin, 
iş becerilerini zenginleştirmenin, kalite kontrolünün ve bir sürekli öğrenme kültürünün anahtar 
göstergeler olduğu ortaya çıkmıştır. Wallace (1995), çalışanlara sağlanan kazançların işin çekiciliğini 
büyük ölçüde artırdığını, çalışanlara yapılan daha yüksek ödemelerin genellikle daha yüksek örgüt-
sel bağlılıkla sonuçlandığını tespit etmiştir. Sigler ve Pearson (2000), çalışanlar tarafından algılanan 
güçlendirmenin, performans ve örgütsel bağlılık ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 
Shahnawaz ve Rakesh (2006), performans değerlemesine ve insan kaynakları bölümüne karşı tutumlar 
ile örgütsel bağlılık arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu saptanmıştır.

Ancak insan kaynakları yönetimi uygulamalarının birbirlerinden kopuk ve ilgisiz olmaları durumunda 
istenen sonuçların elde edilmesi mümkün değildir. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının hem 
örgütsel stratejilerle, hem birbirleriyle uyumlu olması durumunda örgütsel performans üzerinde daha 
büyük bir etkiye sahip olacağı yapılan pek çok araştırmada ortaya konmuştur (MacDuffie 1995; Delery 
ve Doty 1996; Ichniowski, vd., 1997; Bae ve Lawler 2000; Chang ve Chen 2002). Bunun yanı sıra, 
çalışanlara örgütün stratejik amaçları ve uygun personel davranışları hakkında açık mesajlar ileten 
iletişim sistemleri kurulmasının önemi vurgulanmıştır (Bowen ve Ostroff, 2004). Bu iletişim süreci 
örgüt çalışanlarında “biz” duygusunu yaratmayı amaçlayan bir süreçtir.  Bu yolla işe karşı olumlu bir 
tutum yaratılırken, örgüte bağlılık duygusu da gelişmektedir.
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Alatrista ve Arrowsmith (2004), kâr amacı gütmeyen işletmelerde yaptıkları bir araştırmada per-
sonel bağlılığının örgütsel vizyon, etken iletişim ve örgütsel değerlerin personele içsel pazarlaması 
yoluyla artırılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu açıdan çalışanların örgütsel bağlılıklarını artırmak 
için cazip bir örgüt yaratılması önem taşımaktadır. Steers (1977), çalışmasında hastane çalışanları ve 
bilim adamları için örgüt cazibesini  örgütsel bağlılık ile istatistiki olarak ilişkili bulmuştur. Pierce 
ve Dunham (1987)’a göre çalışanlar örgütün özelliklerini cazip bulduklarında o örgütte çalışmaya 
devam etmeyi düşünmekte, aksi halde buldukları ilk fırsatta ayrılmayı istemektedir. Erigüç (1994), 
yaptığı araştırmada sağlık çalışanlarının hastanenin cazibesine ilişkin değerlemelerinin, orada kalıp 
kalmamayı düşünme kararları üzerinde etkili olduğu bulmuştur. Çalışanların bir örgütü cazip bulmaları 
için örgütün temsil ettiği değerlerin kendi değerleriyle örtüşmesi; örgütün coğrafi konumunun yanı 
sıra toplumdaki ve ticari alandaki itibarının iyi olması; verimli olması; yüksek  performansı ödüllen-
dirmesi; rol ve görev tanımlarının uygun olması; ast-üst ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorun 
olmaması; terfi, ücret vb. beklentilerinin karşılanması gerekir.

5. HEKİMLERİN VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIK DURUMLARI

5.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu araştırmanın amacı, hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine bağlılık durumlarını duygusal, norma-
tive ve devamlılık alt boyutlarına göre analiz etmektir. Araştırmanın evrenini Ankara’da 500 yatak ve 
üzeri büyüklükteki Sağlık Bakanlığına bağlı 7 Devlet Hastanesi ile Üniversitelere bağlı 3 Tıp Fakül-
tesi hastanesinde çalışan hekimler ve hemşireler oluşturmuştur. Örneklem, toplam 9329 kişilik evren 
içinden tabakalı örneklemede orantılı dağıtım yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 766 kişiden oluşan 
örneklemin 411’i (% 53,7) hekim, 355’i (% 46,3) hemşiredir.

Veri, anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketler Aralık 2008’de Sağlık Bakanlığına bağlı hastane-
lerde Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın aracılığıyla; Tıp Fakültelerinde 
araştırmacıların kendi çabalarıyla uygulanmıştır. Hekimlerin ve hemşirelerin örgüte bağlılıklarını ana-
liz etmek amacıyla Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgüte bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Örgüte bağlılık 
ölçeği duygusal bağlılık normatif bağlılık ve devamlılık bağımlılığı olmak üzere 3 alt bölümden 
oluşmaktadır. Örgütsel bağlılığa ilişkin bireylerin algılarını belirlemeye yönelik ifadeler örgüt için 
gereğinden fazla çaba harcamaya istekli olma, örgüte sadakat hissetme ve örgütün üyesi olmaktan 
gurur duyma gibi temel öğeleri içermektedir. 17 maddeden oluşan likert tipi ölçeğin her maddesi “kes-
inlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” (1-5) arasında değişen beş seçenekten oluşmuştur.

Örgüte Bağlılık Ölçeğindeki soruların şıkları, ankete katılanların verdikleri cevapların daha 
net bir şekilde ortaya konulabilmesi için birleştirilmiştir. Bu işlem SPSS paket programında 
gerçekleştirilmiştir. “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneği, “Katılmıyorum” seçeneğiyle; “Kesinlikle 
Katılıyorum” seçeneği “Katılıyorum” seçeneğiyle birleştirilmiştir. Uygulanan anketin güvenirliliği 
Cronbach’ın Alfa değeriyle değerlenmiştir (Bkz. Tablo 1). Tablodaki değerlerden de görülebileceği 
gibi, anketin güvenirlik düzeyi oldukça yüksektir.
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Tablo 1. Anketin güvenilirlik testi sonuçları

Bağlılık boyutları
Sağlık Bakanlığına 

bağlı hastanelerde çalışan
Tıp Fakültesi 

hastanelerinde çalışan
Hekimler (∝) Hemşireler (∝) Hekimler (∝) Hemşireler (∝)

Duygusal Bağlılık ,896 ,831 ,903 ,846
Normatif Bağlılık ,790 ,733 ,785 ,780
Devamlılık Bağlılığı ,662 ,585 ,746 ,594

Hekimlerin ve hemşirelerin verdikleri cevaplar arasında bir fark olup olamadığı Parametrik olma-
yan testlerden Bağımsız İki Örneklem Mann-Whitney U Testi ile incelenmiştir. Bu test, parametrik 
testlerde Bağımsız İki Örneklem Student-t Testine karşılık gelmektedir. Bu test ankete verilen 
cevapların frekanslarının sıralayıcı ölçek (Likert) tipinde olması, hekim ve hemşirelerin cevapları 
arasında fark olup olmadığının incelenmek istenmesi ve iki grubun cevaplayıcı sayılarının (ya da 
örneklem sayılarının) birbirinden farklı olması nedeniyle tercih edilmiştir. Sonuçlar SPSS 18.0 PASW 
programından, 0,05 anlamlılık düzeyinde elde edilmiştir. 

5.2. Araştırmanın Bulguları

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığına ve Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerde çalışan hekimlere ve 
hemşirelere örgüte bağlılık ölçeğini içeren bir anket uygulanmış ve bu anket sorularına verdikleri 
cevaplar Tablo 1’de özetlenmiştir. Bu tabloda, örgütsel bağlılık ölçeğinin alt boyutlarında yer alan 
sorulara «Katılıyorum+Tamamen katılıyorum» cevabı veren hekimlerin ve hemşirelerin yüzdeleri 
yer almaktadır. Buna göre, genel olarak bu araştırma evreninde yer alan, Sağlık Bakanlığına ve Tıp 
Fakültelerine bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine karşı bağlılıklarının 
düşük olduğu söylenebilir. Çünkü, Tablo 2’de de görülebileceği gibi, araştırmaya katılan hekimler ve 
hemşireler arasında örgütlerine bağlılık hissedenlerin oranı yüzde 50’nin altında kalmıştır. Alt boyutlar 
açısından incelendiğinde, sadece Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hemşirelerin yüzde 51,5’inin 
örgütlerine karşı devamlılık bağlılığı hissettikleri görülmektedir.

Alınacak önlemlerle hekimlerin ve hemşirelerin bağlılıklarının artırılıp artırılamayacağı konu-
sunda bir öngörüde bulunabilmek için örgütsel bağlılığa ilişkin sorulara «Katılmıyorum+Tamamen 
katılmıyorum» cevabı verenlerin oranları açısından bir değerleme yapmakta yarar görülmüştür. Çünkü 
bu grupta yer alan bireylerin örgütsel bağlılıklarının hiç olmadığı söylenebilir. Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yüzde 37’si, hemşirelerin yüzde 38,1’i örgütlerine karşı hiç-
bir bağlılık hissetmediklerini ifade etmiştir. Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin yüzde 
36’sı, hemşirelerin yüzde 41,2’si örgütlerine karşı bir bağlılık hissetmediklerini bildiren seçenekle-
ri tercih etmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yarıdan çoğu (% 57,1), 
hemşirelerin de yüzde 61,7’si «Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım kurumdan şimdi ayrılmak bana 
doğru gelmiyor» ifadesine  katılmadıklarını bildirmişlerdir. Yine Sağlık Bakanlığına bağlı hasta-
nelerde çalışan hemşirelerin çoğunun (% 52,5) «Bu kurumdan şimdi ayrılırsam suçluluk hissederim» 
ifadesine katılmadıkları görülmüştür. Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin yüzde 52,8’i 
«Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım kurumdan şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor» ifadesine  
katılmadıklarını bildirirlerken hemşirelerin yüzde 52,2’si «Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor»; 
yüzde 51,7’si «Bu kurumdan şimdi ayrılmanın, burada çalışan diğer insanlara karşı duyduğum soru-
mluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum» ve yüzde 66,5’i de «Bu kurumdan şimdi ayrılırsam 



207

suçluluk hissederim» ifadelerine katılmamışlardır. Özetle, hem Sağlık Bakanlığına, hem Tıp Fakülte-
lerine bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin en çok normatif bağlılık boyutunda yer 
alan ifadelere katılmadıkları söylenebilir. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan 
hekimlerin yüzde 25,4’ünün, hemşirelerin yüzde 21,8’inin; Tıp fakültesi hastanelerinde çalışan he-
kimlerin yüzde 22,4’ünün, hemşirelerin ise yüzde 21,5’inin örgütlerine karşı bağlılık hissedip hisset-
meme konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür.

Tablo 2. Anket sonuçlarının özeti

Bağlılık boyutları
Sağlık Bakanlığına 

bağlı hastanelerde çalışan
Tıp Fakültesi 

hastanelerinde çalışan
Hekimler (%) Hemşireler (%) Hekimler (%) Hemşireler (%)

Duygusal Bağlılık 38,1 43,5 44,3 36,0
Normatif Bağlılık 29,8 29,9 35,8 24,4
Devamlılık Bağlılığı 45,0 47,0 44,8 51,5
Genel 37,6 40,1 41,6 37,3

Örgüte bağlılıklarının artırılması için öneriler formüle edilirken hekimlerin ve hemşirelerin an-
ket sorularına verdikleri cevaplar arasındaki farkların istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını an-
lamak önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada hekimler ve hemşireler arasında ya da Sağlık 
Bakanlığına ve Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerde çalışma durumlarına göre verdikleri cevapların 
farklılaşıp farklılaşmadığını anlamayı sağlacak toplam altı hipotez test edilmiştir.

İlk hipotezde, H0 hipotezi genel olarak araştırmaya katılan hekimlerin ve hemşirelerin örgüte bağlılık 
ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına ilişkindir. Bu hipotez test edildiğinde, genel 
olarak ankete katılan hekimlerin ve hemşirelerin duygusal bağlılık (p=0,423<0,05) ve normatif bağ-
lılık (p=0,347<0,05) boyutlarındaki sorulara verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığı görülmüş-
tür (Bkz. Tablo 3). Buna karşılık devamlılık bağlılığı boyutundaki sorulara hekimlerin ve hemşirelerin 
verdikleri cevaplar arasında fark bulunmaktadır (p=0,016<0,05). Hekimlerin genel olarak çalıştıkları 
hastane örgütlerine devamlılık bağlılıkları hemşirelere göre daha yüksek çıkmıştır. Hekimlerin yüzde 
44.17’si devamlılık bağlılığı hissederlerken, hemşirelerde bu oran yüzde 40,68’dir.

Devamlılık bağlılığı boyutunda hekimlerin çoğunun (% 60’ının) katıldığı ifade «Benim için bu kuru-
mdan ayrılmamın olumsuz sonuçlarından biri de, başka bir kurumun burada sahip olduğum olanakları 
sağlayamama ihtimalidir» olmuştur. Hemşirelerin yüzde 50,7’si devamlılık bağlılığı boyutunda «şu an 
bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir» ifadesine, yüzde 53,4’ü «Bu kurumdan ayrılmayı 
düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma inanıyorum» ifadesine, yüzde 54,8’i «Benim 
için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de, başka bir kurumun burada sahip olduğum 
olanakları sağlayamama ihtimalidir» ifadesine ve yüzde 56,8’i de «Bu kurumda çalışmaya devam 
etmemin en önemli nedenlerinden biri de, ayrılmamın kişisel fedakârlık gerektirmesidir» ifadesine 
katıldıklarını bildirmişlerdir.

İkinci hipotezde, H0 hipotezi, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanelerinde 
çalışanların örgüte bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına ilişkindir. Tab-
lo 3’de yer alan analiz sonuçlarından da görülebileceği gibi, hastaneler arasında duygusal bağlılık 
(p=0,262<0,05), normatif bağlılık (p=0,602<0,05) ve devamlılık bağlılığı (p=0,262<0,05) bakımından 
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
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Tablo 3. Hipotez testi sonuçları 1

Bağlılık boyutları
Genel olarak Hekimler (n=411)-

Hemşireler (n=355)

Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerde çalışanlar (n=375)-Tıp 
Fakültesi hastanelerinde çalışanlar 

(n=391)
Sig. Karar Sig. Karar

Duygusal bağlılık ,423 Kabul ,262 Kabul
Normatif bağlılık ,347 Kabul ,602 Kabul
Devamlılık bağlılığı ,016 Ret ,262 Kabul

Çalışmanın üçüncü hipotezinde, H0 hipotezi Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimle-
rin ve hemşirelerin örgüte bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına ilişkin-
dir. Tablo 4’de yer alan test sonuçlarından da görülebileceği gibi, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler-
de çalışan hekimlerin ve hemşirelerin normatif (p=0,251<0,05) ve devamlılık (p=0,631<0,05) bağlı-
lığı bakımından verdikleri cevaplar arasında bir fark bulunmamaktadır. Buna karşılık ölçeğin duygu-
sal bağlılık boyutuna verdikleri cevaplar arasında fark olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığına bağ-
lı hastanelerde çalışan hemşirelerin yüzde 43,5’i örgütlerine duygusal olarak bağlı olduklarını bildi-
rirken, bu oran hekimlerde yüzde 38,1’dir.  Hekimlerin (%52,4’ü) ve hemşirelerin (% 55,5’i) yaklaşık 
yarısı duygusal bağlılık boyutundaki «Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi 
hissediyorum» ifadesine katıldıklarını bildirmişlerdir.

Dördüncü hipotezde, H0 hipotezi Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin ör-
güte bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına ilişkindir. Test sonuçlarına göre, 
Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin devamlılık bağlılığı (p=0,078<0,05) 
boyutunda verdikleri cevaplar arasında bir fark bulunmazken, duygusal bağlılık (p=0,037<0,05) ve 
normatif bağlılık (p=0,047<0,05) boyutlarında verdikleri cevaplar arasında fark olduğu görülmüştür 
(Bkz. Tablo 4). Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yüzde 44,8’i, hemşirelerin yü-
zde  51,5’i devamlılık bağlılığı boyutundaki ifadelere katılmışlardır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanelerin-
de çalışan hekimlerin yüzde 44,3’ü ve hemşirelerin yüzde 36’sı örgütlerine karşı duygusal; hekimlerin 
yüzde 35,8’i ve hemşirelerin yüzde 24,4’ü örgütlerine normatif bağlılık hissetmektedirler. Bu nedenle 
Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerde  çalışan hekimlerin ve hemşirelerin en çok hissettikleri bağlılık 
boyutunun devamlılık bağlılığı olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Hipotez testi sonuçları 2

Bağlılık boyutları
Sağlık Bakanlığına bağlı 

hastanelerde çalışanlar (n=375)
Tıp Fakültesi 

hastanelerinde çalışanlar (n=391)
Sig. Karar Sig. Karar

Duygusal bağlılık ,037 Ret ,037 Ret
Normatif bağlılık ,251 Kabul ,047 Ret
Devamlılık bağlılığı ,631 Kabul ,078 Kabul

Devamlılık bağlılığı boyutunda Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin çoğunun (% 
51,1’inin) katıldığı ifade «Benim için bu kurumdan ayrılmamın olumsuz sonuçlarından biri de, başka 
bir kurumun burada sahip olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir» olmuştur. Hemşirelerin yüzde 
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59,3’ü devamlılık bağlılığı boyutunda «şu an bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir» ifade-
sine, yüzde 51,7’si «Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma 
inanıyorum» ifadesine, yüzde 57,8’i «Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından 
biri de, başka bir kurumun burada sahip olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir» ifadesine ve 
yüzde 57,9’u da «Bu kurumda çalışmaya devam etmemin en önemli nedenlerinden biri de, ayrılmamın 
kişisel fedakârlık gerektirmesidir» ifadesine katıldıklarını bildirmişlerdir.

Beşinci hipotezde, H0 hipotezi Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanel-
erinde çalışan hekimlerin örgüte bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına 
ilişkindir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin 
devamlılık bağlılığı boyutunda yer alan sorulara verdikleri cevaplar arasında bir fark bulunmamaktadır 
(p=0,521>0,05). Ancak Tablo 5’de görüldüğü gibi, duygusal bağlılık (p=0,037<0,05) ve normatif 
bağlılık (p=0,047<0,05) boyutlarına ilişkin sorulara verdikleri cevaplar arasında fark vardır. Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yüzde 38’i örgütlerine karşı duygusal bir bağ his-
settiklerini ifade ederlerken, bu oran Tıp Fakültesi hastanelerinde yüzde 44,3’dür. Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin yüzde 54,3’ü ve hemşirelerin 
yüzde 52,1’i duygusal bağlılık boyutundaki «Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim 
gibi hissediyorum» ifadesine katıldıklarını bildirmişlerdir. 

Tablo 5. Hipotez testi sonuçları 3

Bağlılık boyutları

Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerde çalışan hekimler 

(n=229)- Tıp Fakültesi 
hastanelerinde çalışan hekimler 

(n=182)

Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelerde 
çalışan hemşireler (n=146)- Tıp 

Fakültesi 
hastanelerinde çalışan hemşireler 

(n=209) 
Sig. Karar Sig. Karar

Duygusal bağlılık ,037 Ret ,037 Ret
Normatif bağlılık ,047 Ret ,175 Kabul
Devamlılık bağlılığı ,521 Kabul ,337 Kabul

Altıncı hipotezde, H0 hipotezi Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastaneler-
inde çalışan hemşirelerin örgüte bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar arasında bir fark olmadığına 
ilişkindir. Test sonuçları Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan 
hemşirelerin normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı boyutlarına verdikleri cevaplar arasında bir fark 
bulunmamaktadır (Bkz. Tablo 5). Buna karşılık duygusal bağlılık boyutunda Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerde ve Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hemşireler arasında fark vardır. Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde çalışan hemşirelerin yüzde 43,5’i çalıştıkları örgütlere karşı duygusal bir bağlılık 
hissettiklerini ifade ederlerken, bu oran Tıp Fakültesi hastanelerinde yüzde 44,3’tür.

6. SONUÇ

Bu araştırmanın evreninde yer alan hastanelerde çalışan hekimler ve hemşireler arasında örgütlerine 
bağlılık hissedenlerin oranı yüzde 50’nin altında kalmıştır. Bir başka deyişle bu araştırmaya katılan 
hekimlerin ve hemşirelerin genel olarak örgütlerine karşı bağlılıklarının düşük olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuç ülkemizde sağlık sektöründe yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur.
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Bu araştırmaya katılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yüzde 37’si, 
hemşirelerin yüzde 38,1’i; Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin yüzde 36’sı, hemşirelerin 
yüzde 41,2’si örgütlerine karşı hiçbir bağlılık hissetmediklerini ifade etmiştir. Buna karşılık, Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin yüzde 25,4’ünün, hemşirelerin yüzde 21,8’inin; Tıp 
fakültesi hastanelerinde çalışan hekimlerin yüzde 22,4’ünün, hemşirelerin ise yüzde 21,5’inin örgüt-
lerine karşı bağlılık hissedip hissetmeme konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Bu sonuçlar hem 
Sağlık Bakanlığına, hem Tıp Fakültelerine bağlı hastaneler için oldukça önemlidir. Örgütsel bağlılığı 
olmayan ya da çok düşük olan çalışanları “duygusuz bireyler” şeklinde tanımlamak mümkündür. 
Çalışanlardan yarıdan fazlasının “duygusuz” olduğu kurumlarda daha çok itiraz ve şikâyet olacağı; 
dedikodular ve söylentiler daha büyük bir hızla yaygınlaşacağı için örgütün imajı zarar görecek, 
müsterilerin güveni kaybolacak, yeni durumlara uyum sorunları yaşanacak ve parasal kayıplar mey-
dana gelebilecektir. Özellikle biçimsel olmayan iletişimin yaygınlaşması otorite yapısını tehdit edici 
ve hatta üst yönetimin meşruluğunu dahi sorgulayıcı hale getirebilir. Oysa ki, hastanelerin başta per-
formans düzeylerinin artması; devamsızlık, işe geç gelme ya da işten ayrılma oranlarının düşürülmesi; 
çalışanların tükenmişlik yaşamalarının engellenmesi; örgüt için fazladan çaba harcamalarının ve 
değişimi daha rahat kabul etmelerinin sağlanması; daha yenilikçi, daha esnek ve daha verimli olmaları 
için çalışanlarının bağlılıklarını artırmaları gerekir.

Genel olarak, değerlendirildiğinde Ankara’da 500 yatak ve üzerinde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 
çalışanlar ile Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışanların örgütsel bağlılık ölçeğine verdikleri cevaplar 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak mesleksel değerlendirme yapıldığında, 
genel olarak hekimlerin çalıştıkları kurumlara karşı hemşirelerden daha çok devamlılık bağlılığı hisset-
tikleri söylenebilir. Hekimlerin çoğunun başka bir kurumda aynı olanakları bulamayacakları yönünde 
endişe taşıdıkları görülmüştür.

Kurumsal değerlemeler yapıldığında, Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hemşirelerden daha çok he-
kimlerin; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerden çok hemşirelerin kurumlarına 
karşı duygusal bağlılık hissettikleri söylenebilir. Bu durumda Tıp Fakültelerinde çalışan hekimlerin 
ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hemşirelerin yarıdan çoğunun diğerlerine göre ka-
riyer hayatlarının geriye kalanını çalıştıkları kurumda geçirmekten mutluluk duyacakları, çalıştıkları 
kurumun problemlerini kendi problemleri gibi hissetmeye devam edecekleri, kendilerini ailenin bir 
parçası olarak görecekleri, çalıştıkları kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissedecekleri ve bu 
kurumdan dışarıdaki insanlara gururla bahsedecekleri söylenebilir.

Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan hemşirelerin devamlılık bağlılığı hekimlerden daha yüksektir. 
Hemşireler başka bir kurumda şu anda sahip oldukları olanakları bulamayacaklarını düşündükleri, 
kurumda kalmayı istekten çok zorunluluk olarak değerlendirdikleri, başka seçeneklerinin olduğuna 
inanmadıkları ve şu anda başka bir kuruma geçmek için kişisel fedakârlıklar yapmak zorunda 
kalacakları için bu bağlılığı hissetmektedirler. Buna karşılık Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan he-
kimlerin duygusal ve normatif bağlılıkları hemşirelerden daha yüksektir. Bu durum büyük olasılıkla 
Tıp Fakültelerinin eğitim ve kariyer sürecinden kaynaklanmaktadır. Tıp Fakültelerinde kariyer ilerle-
mesi, bu aşamada gösterilen çaba ve özveri, kurumdan alınan destek, sağlanan olanaklar ve kolaylıklar, 
mesleki tatmin vb. gibi hususlar hekimlerin devamlılık ve normatif bağlılıklarının hemşirelere göre 
daha yüksek olmasını sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin çoğunun en çok devamlılık 
bağlılığı hissettiği görülmüştür. Wasti (2000)’ye göre Türk insanı genellikle belirsizlik ve değisimden 
fazla hoşlanmadığı için örgütlerine karşı genellikle devamlılık bağlılığı hisseder. Oysa literatüdeki 
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örgütsel bağlılık ile farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan derlenen sonuçlara 
göre,  çalışanlarda örgütsel bağlılık boyutlarından öncelikle duygusal bağlılığın, daha sonra norma-
tif bağlılığın ve son olarak da devamlılık bağlılığının bulunması gerektiği önerilmektedir. Çünkü 
devamlılık bağlılığının diğer bağlılık türlerine göre daha yüksek olması, bireyin çalıştığı örgütten 
ayrılması durumunda ortaya çıkabilecek maliyetlerden (emek, zaman, para, statü vb. kaybından doğan) 
ve/veya iş alternatiflerinin azlığından dolayı örgüt üyeliğini sürdürmesine neden olur. Devamlılık 
bağlılığı yüksek olan bireyler parasal ya da diğer kayıplardan kaçınmak için örgütte kalmayı kendileri 
için bir zorunluluk olarak görürler. İş alternatiflerinin az olması nedeniyle de koşullar gerektirdiği 
için örgüt üyeliğini sürdürürler. Devamlılık bağlılığı, çalışanın kurumdaki kıdem, kariyer, para gibi 
yatırımları daha fazla önemsemesi durumunda ortaya çıkar. Fayda-maliyet bakış açısısıyla ele alınan 
bu tür bağlılığı hisseden bir birey istemese de, çıkarları gereği kurumda kalmaya devam eder. Bu 
durumda maliyete göre daha fazla fayda sağlamak ya da ödüle layık görülmek, daha fazla örgütsel 
bağlılık anlamına gelmektedir. Ancak bu tür bireyler sadece örgüt üyeliklerini sürdürmeye yetecek ka-
dar performans göstereceklerdir. Bu nedenle hastaneler açısından uygun olmayan bir bağlılık türüdür.

Hekimlerin ve hemşirelerin önce duygusal ve daha sonra normatif bağlılıklarının artırılması için uygun 
insan kaynakları stratejileri geliştirilmelidir. İlk olarak gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Tıp Fakültesi 
hastanelerinde devamlılık bağlılığı hisseden hekimlere ve hemşirelere daha fazla ilgi gösterilmeli, bu 
tür bağlılığı teşvik eden uygulamalar azaltılarak diğer bağlılık türlerini ortaya çıkaracak uygulamalara 
ağırlık verilmelidir. Bu uygulamaları şu şekilde özetlemek mümkündür:

Hekimlerin ve hemşirelerin özlük hakları iyileştirilmeli, performans teşvik sistemi özlük hakla-
rının iyileştirilmesinin bir aracı olarak kullanılmamalıdır. Performansın artırılması için maddi 
kazançlar, terfi olanakları ya da kıdemin ödüllendirilmesi gibi dışsal motivasyon araçları yeri-
ne işin kapsamının ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalara öncelik verilerek iç-
sel motivasyonun artırılmasına çalışılmalıdır.

Kurumsal problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi sırasında çalışanların katılı-
mı sağlanmalıdır.

Performansın artırılması için çalışanlar arasındaki rekabeti ön plana çıkaran uygulamalar yerine 
ekip çalışması ve katılımcı yönetim teşvik edilmeli; çalışanların kendi aralarında ve ast-üst ara-
sındaki ilişkiler iyileştirilmeli/geliştirilmelidir.

Hekimlerin ve hemşirelerin iş tatminine ya da tatminsizliğe yol açan faktörler gözden geçiril-
meli; iş tatminleri artırılarak kurumdan ayrılmaları durumunda karşılaşacakları psikolojik ma-
liyetin yükselmesi sağlanmalıdır.

Hekimlerin ve hemşirelerin özellikle psikolojik ihtiyaçları daha fazla tatmin edilerek işe iliş-
kin rollerini yerine getirme konusunda kendilerini yetkin ve tatmin olmuş hissetmeleri sağlan-
malıdır. 

İşe alma aşamasında iş tanımlarına ve örgütsel değerlere uyum açısından titizlik gösterilmeli; 
sosyalizasyon uygulamaları önemsenmelidir. Çünkü yapılan araştırmalar örgüte bağlılığın işe 
başlamayı izleyen ilk bir yıl içinde oluşmaktadırr.

Etkili bilgilendirme ve iletişim sistemleri kurulmalıdır.

Sağlık sistemine ilişkin değişim ve dönüşüm süreçleri daha iyi yönetilmelidir. Bu aşamada 
çalışanlarda belirsizlik ve kaygı yaratan uygulamaların önüne geçilmelidir.
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Sonuç olarak, sağlık sisteminde performans yönetimi uygulamalarının çok gerekli olduğu, ancak 
ödüllendirme sisteminin örgütsel bağlılığa ve insan ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanması 
gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Çünkü, çalışanların devamlılık bağlılığını körükleyen bir 
ödüllendirme sistemi örgütsel performansın düşmesine neden olacaktır. Örgütsel performansın 
artırılması için çalışanların duygusal ve normatif bağlılıklarının artırılması gerekir. Bu da, dışsal teşvik 
araçları yerine içsel araçları kullanmayı gerektirmektedir.
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PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TÜKENMİŞLİK:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa Fedai Çavuş1, Yeter Demir2

Özet

Tükenmişlik hemşirelerde diğer profesyonel sağlık çalışanlarında ortak bir olgudur. Bu çalışmanın 
amacı psikolojik personel güçlendirme, çalışma çevresi ve tükenmişlik arasında ne tür ilişkiler oldu-
ğunun tespit edilmesidir. Bu kapsamda Osmaniye Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerden elde edi-
len verilere regresyon analizi uygulanmıştır. Analizler göstermektedir ki güçlendirme ile tükenmişlik 
arasında negatif bir ilişki söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik

EMPOWERMENT AND BURNOUT: A RESEARCH ON HEALTH EMPLOYEES

Abstract

Burnout is a common phenomenon in nursing and other health professionels. The aim of the present 
study was to explore the main effect of empowerment on burnout. In order to explore these effects, reg-
ression analyses were performed on questionnaire data from nurses in Osmaniye State Hospital. The 
analyses showed that empowerment has a negative association to burnout.

Key Words: Empowerment, Health Employees, Burnout

1. GİRİŞ

Modern zamanların önemli fenomenlerinden biri olarak bilinen tükenmişliğin “Mesleki bir tehlike” 
olarak ilk klinik tanımlamalarından biri, 1974 yılında, Freudenberger tarafından yapılmıştır (Suran ve 
Sheridan, 1985: 741). Freudenberger (1974: 159) tükenmişliği; “Başarısız olma, yıpranma, enerji ve 
güç kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu” şeklinde 
ifade etmiştir (Sılığ, 2003: 10). 

Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, konuyla ilgili çalışan araştırmacılar ara-
sında en önemli isim olarak anılan ve Maslach Tükenmişlik Envanterini geliştiren Christina Maslach’a 
aittir. Maslach, tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlaşma (de-
personalization) ve kişisel başarıya (personel accomplishment) ilişkin duyguları kategorize eden üç 
ayrı boyutta ele almaktadır (Ergin, 1992: 143). Başka bir deyişle Maslach’a göre tükenmişlik “İşi ge-
reği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük 
kişisel başarı hissi” şeklinde tanımlanmaktadır (Maslach ve Zimbardo, 1982: 3). 

Tükenmişliğin kaynağında, ücretlerde yaşanan sorunlar, aşırı iş yükü, kariyer hedeflerindeki belirsiz-
likler ve iş yaşamında değersiz hissedilme gibi nedenler vardır. 
1.  Yrd. Doç. Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF, mfcavus@osmaniye.edu.tr
2. Dr., İller Bankası Genel Müdürlüğü, dryeterdemir@yahoo.com 
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İş yükü, “Belirli bir zamanda, belirli bir kalitede yapılması gereken iş miktarı” şeklinde tanımlanabilir 
(Maslach, Leiter; 1997: 38- 39). Kontrol; kişinin işi üzerinde sahip olduğu “Seçim yapma, karar ver-
me, sorun çözme ve sorumluluklarını yerine getirme olanağı”; ödül ise; “Bireyin örgüte yaptığı katkı-
lara karşılık olarak, hem maddi hem de sosyal açıdan takdir edilmesi”ni ifade eder (Leiter, 2003: 2). 
Aidiyet / birlik duygusu, örgütün sosyal çevresinin bir özelliğini ifade etmektedir. Buna göre, birey-
ler; sosyal destek, işbirliği gibi olumlu kazanımlar sağladıkları gruplara girerler (Leiter, 2003: 2). Be-
lirli bir örgütte çalışanların, örgütsel karar ya da politikaların doğruluğu hakkındaki görüşlerini ifade 
eden adalet kavramı; “Örgütün herkes için tutarlı ve eşit kurallara sahip olması” anlamına gelir (Bil-
gin, 2003: 273; Leiter, 2003: 2). Değer ise; en yalın bir haliyle, “Neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin 
sahip olunan inanç”tır (Bilgin, 2003: 80–81). 

Birey ile iş çevresi arasında bu alanlarda yaşanabilecek uyumsuzluk, bireyin işe yönelik sahip olduğu 
enerjiyi, aidiyet ve yeterlilik duygusunu azaltıcı bir etki yaratmakta ve tükenmişliğe neden olmakta-
dır. Bu alanlarda var olan uyum ise, bireyin işe bağlılığını artırmaktadır (Leiter, 2003: 2). Tükenmişli-
ğin kaynakları kişisel olmaktan çok, durumsaldır. Bu yüzden, tükenmişliğe yönelik çözümler, Tüken-
meyi örgütsel kökenli stres kaynaklarından doğan diğer tepkilerden ayıran özellik, çalışanların iş ge-
reği karşılaştıkları kişilerle kurdukları sık ve yoğun etkileşimler sonucunda ortaya çıkmasıdır (Aslan, 
1997: 132) 

Kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan mesleki doyum, 
işin bireye sağladıklarının algılanmasıyla oluşan hoşnutluk duygusudur (Yıldız vd., 2003:1). Tüm ça-
lışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, psikolojik ve top-
lumsal gereksinmelerinin, özlem ve isteklerinin karşılanmasını talep etmektedirler. Çalışanlar gereksi-
nimleri örgütlerince karşılandığı sürece doyumlu olmaktadırlar (Musal vd., 1995: 10). 

Sağlık alanı; yoğun stresler yaşayan hasta bireye hizmet verme güçlüğünün yanı sıra, bu alanda görev 
yapanların günlük çalışmalarında sık sık stres yaratıcı olaylarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle, di-
ğer iş ortamlarından farklılık göstermektedir (Yıldız ve diğerleri, 2003: 24). Ayrıca sağlık hizmetinde-
ki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz dağılımı da çalışanlarda düş kırıklığı ve gerginlik ya-
ratmaktadır. İşe bağlı gerginlik ve tükenme kişide depresyon,  çaresizlik duyguları gibi ruhsal, baş ağ-
rısı, kaslarda gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol açmaktadır. Bunun yanı sıra işle ilgili 
gerginliğin işte verimi ve üretimi düşürme, iş doyumunu azaltma, işe gecikme, özür uydurarak hiç gel-
meme ya da işi tamamen bırakma, sonuçta deneyimli personelin elde tutulamaması gibi kurumsal so-
nuçları da vardır (Sünter vd., 2006: 9). 

Personel güçlendirme kavramı literatürde örgütsel yapıdan kaynaklı (Kanter, 1977; Conger & Kanun-
go, 1988) veya psikolojik-motivasyonel (Thomas & Velthouse, 1990) bir süreç olarak ele alınmıştır.  
Spreitzer (1992, 1995, 1997)  iş yerinde psikolojik personel güçlendirmeye odaklanmış ve Thomas & 
Velthouse (1990)’un belirttiği dört boyutta değerlendirmiştir: Anlam, Yetkinlik, Otonomi ve Etki. Bu 
boyutları aşağıdaki şekilde tanımlamıştır(Arslantaş, 2007: 228). 

Psikolojik güçlendirmenin anlam boyutu, çalışanın üstlendiği görev ile ilişkin yüklediği anlam ile 
kendi ideallerini ya da standartlarının uyumunu ifade eder (Brief & Nord, 1990) . Görevin çalışan için 
anlam ifade etmesi örgüte olan bağlılığının, katılımının ve işe yönelik dikkatinin artması ile sonuçla-
nacağına inanılmaktadır. Görevin çalışan için anlam ifade etmemesi durumunda ise çalışanın örgüte 
olan bağlılığının azalacağı, olaylara karsı ilgisiz kalacağı ve görevin de dikkat sorunu yaşayacağı dü-
şünülmektedir. 
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Yetkinlik, bireyin göreve yönelik faaliyetleri başarıyla gerçekleştirebileceğine yönelik kendi becerisi-
ne olan inancını ifade eder (Gist & Mitchell, 1992). Bireyin kendine inanmaması, becerisini kullanma-
sını gerektiren durumlardan kaçmasına neden olmaktadır. Bu kaçış, bireyin korkuları ile yüzleşmesini, 
becerilerini farkına varmasını ya da farkına vardığı becerilerini geliştirmesini engelleyecektir. Bireyin 
kendi becerisine inanması durumunda ise, bireyin inisiyatif kullanması, daha fazla çaba göstermesi ve 
engellerle karşılaştığında ortadan kaldırmak için gayret etmesi ile sonuçlanacaktır. 

Otonomi, bireyin işindeki davranışlarında, süreçlerde ve yeni uygulamalarda bağımsız şekilde dav-
ranabilmesini yani insiyatif kullanabilmesini ifade eder(Hu ve Leung, 2003: 368). Başka bir ifadeyle 
özerklik, iste atılacak adımların, sarfedilecek çabanın ve kullanılacak yöntemlerin belirlenmesinde iş-
görenin üst yönetimden bağımsız karar alabilme özgürlüğüdür (Spreitzer vd., 1999: 512). Bireyin tek 
başına seçim şansının olması esneklik, yaratıcılık, inisiyatif, rahatlık ve öz düzenleme imkanı tanımak-
tadır. Bireyin olaylar üzerinde kontrolü söz konusu ise duygusal sıkıntı yaşamayacak ve öz saygı duy-
gusunda bir azalma söz konusu olmayacaktır.  

Etki, çalışnaların kişilerin yaptıklarını sonucunda veya verdikleri kararlarla etkili olabilmesi, diğer 
bir ifadeyle, davranışlarda bir farklılık yaratmadaki derecesini ifade etmektedir (Thomas ve Veltho-
use, 1990; Sigler ve Pearson, 2000). Etki, kişinin işinde stratejik, yönetimsel ve operasyonel çıktıları 
etkileyebilme düzeyidir (Spreitzer, 1995: 1443-1444). Bireyin işe yönelik sonuçlar üzerindeki etkisi-
ni ne derecede hissettiği önemlidir. Birey işe yönelik sonuçları etkileyebildiği sürece kendini güçlen-
dirilmiş hissetmektedir.

Güçlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar da (Menon, 1995, 2001; Li-
den vd., 2000; Çavuş ve Demir, 2009) çalışanın güçlendirme algını azaltan unsurlar ve güçlendirme-
nin olumlu etkileri değerlendirilmiştir. İşe yönelik özerklik tanınmasının ve işin çalışan için anlamlı ol-
masının kontrolün ve güçlendirmenin olumlu bir şekilde algılanmasına neden olacağı ve güçlendirme-
nin doğru uygulanmasıyla motivasyonun, iş tatmininin, katılımcılığın ve örgütsel bağlılığın artacağı, iş 
stresinin ise azalacağı şeklinde bulgulara ulaşılmıştır.Bu çalışmada çalışanların psikolojik güçlendirme 
algısı ile tükenmişlik düzeyleri ele alınarak, aralarındaki ilişki değerlendirilmiştir.

2. YÖNTEM VE UYGULAMA

2.1. Araştırmanın Örneklemi

Araştırma Osmaniye Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerle yapılmıştır. Bu kapsam da Osmaniye 
Devlet Hastanesinde çalışan 100 hemşire anketimize katılmıştır. Fakat eksik ve özensiz doldurulan 11 
anket analize dahil edilmemiş, analizler 89 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan hemşi-
relerin yaş ortalaması 32, meslekte çalışma süreleri ortalama 9,7 yıldır. Araştırmaya katılan hemşire-
lerin çalıştıkları servisler ele alındığında ise ağılıklı olarak Acil ve Yoğun Bakım servislerinde çalış-
tıkları görülmektedir. 

2.2. Araştırmanın Değişkenleri

Araştırmada bir bağımlı bir de bağımsız değişken yer almaktadır. Bağımsız değişkenin ölçülmesinde 
Spreitzer (1995)’in Psikolojik Güçlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orjinali 4 boyutlu olmakla 
birlikte bazı araştırmacılar tek bir boyut olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Ça-
lışmamızda anket hem alt boyutlar teke tek ele alınarak hemde tek bir boyut olarak değerlendirilmiştir. 
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Araştırmanın bağımlı değişkeni Tükenmişliğin değerlendirilmesinde Maslach Tükenmişlik Envanteri 
kullanılmıştır. Maslach tükenmişliği 3 boyutlu 22 ifadeden oluşan bir ölçek kullanarak değerlendirmiş-
tir. Tükenmişliğin boyutları; Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı şeklindedir. Duyar-
sızlaşma ve Duygusal Tükenmeden alınan yüksek puan ile Kişisel Başarı’dan alına düşük puan yük-
sek düzeyde tükenişliği ifade etmektedir

2.3. Analiz Sonuçları 

Araştırmanın verileri SPSS 16.0 ile değerlendirilmiş olup öncelikle güvenilirlik analizleri yapılmış-
tır. Tablo1 değişkenlerin güvenilirlik düzeylerini göstermektedir. Buna göre değişkenlerimizin tamamı 
kabul edilebilir 0.60 güvenilirlik seviyesinin üzerinde değerlere sahiptir. 

Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Düzeyleri

Değişkenler Güvenilirlik

Duygusal Tükenme (DT) .8379
Duyarsızlaşma (DY) .6277
Kişisel Başarı (KB) .6297
Anlam  (PE1) .6853
Yetkinlik (PE2) .6687
Otonomi (PE3) .6329
Etki (PE4) .6468
Personel Güçlendirme (PE) .6649

Çalışanların Psikolojik Güçlendirme algıları ve Tükenmişlik düzeylerini görebilmek amacıyla ortala-
ma değerlere bakılmıştır. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit amacıyla öncelikle kore-
lasyon ardından ilişkini şiddetini ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 2 değişkenlerin 
ortalama değerleri ve korelâsyonlarını göstermektedir. 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Ortalama ve Korelâsyonlar

 Ort. PE1 PE2 PE3 PE4 DT KB DY PE ÇALSÜR
PE1 4,625 1
PE2 4,500 ,171 1
PE3 3,833 ,334 ,169 1
PE4 3,208 ,249 ,140 ,753(**) 1
DT 2,810 -,242 ,210 ,077 -,353 1
KB 3,838 ,277 ,266 ,079 ,092 -,269 1
DY 2,383 -,367 -,107 ,132 -,111 ,632(**) -,293 1
PE 4,041 ,522(**) ,381 ,902(**) ,878(**) -,137 ,193 -,095 1
ÇALSÜR 9,7 ,077 ,338 -,185 -,425(*) ,354 ,173 ,160 -,191 1
YAŞ 32 ,086 ,284 -,156 -,273 ,083 ,136 ,032 -,117 ,832(**)
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

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

Ortalama değerler incelendiğinde hemşirelerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanlarının dü-
şük kişisel başarı puanının ise yüksek olduğu görülmektedir. Bu da ifade etmektedir ki hemşirelerin tü-
kenmişlik seviyeleri düşük düzeydedir. Bunun yanısıra personel güçlendirme algısının yüksek olma-
sı için de ortalama değerlerin yüksek olması gerekmektedir. Bu değerlere bakıldığında da ortalamala-
rın yüksek olduğu görülmektedir. 

Personel güçlendirme ve tükenmişlik arasındaki korelâsyona baktığımız da anlamlı bir korelasyon 
elde edilememiştir.  Bununla birlikte personel güçlendirmenin otonomi ve etki boyutları arasında po-
zitif bir korelasyon görülmektedir. Tükenmişlik boyutlarından duyarsızlaşma ve duygusal tükenmişlik 
arasında güçlü ve pozitif bir ilişki mevcuttur. 

Yapmış olduğumuz regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Personel güçlendirme-
nin Anlam(PE1), Otonomi(PE3) ve Etki(PE4) boyutları ile Duygusal Tükenmişlik, Anlam(PE1) ve 
Otonomi(PE3) boyutları ile Duyarsızlaşma arasında anlamlı bir etkileşim vardır. Kişisel Başarı ile Per-
sonel güçlendirmenin boyutları arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları

Model
Duygusal 

Tükenmişlik (DT)
Kişisel Başarı 

(KB) Duyarsızlaşma (DY)

Beta Sig. Beta  Sig. Beta  Sig.
Anlam (PE1) -,337 ,057 ,252 ,284 -,454 ,037
Yetkinlik (PE2) ,255 ,125 ,230 ,307 -,074 ,709
Otonomi (PE3) ,867 ,002 -,098 ,772 ,662 ,038
Etki (PE4) -,957 ,001 ,071 ,828 -,486 ,108

 Adj R2 = .443
F = 5,579

Adj R2 = -.053
F = .709

Adj R2 =.172
F = 2.195

        Bağımlı Değişkenler: DT, KB, DY

Sonuçlar değerlendirildiğinde çalışan yapmış olduğu işi ne kadar anlamlı ve önemli görüyorsa ve çev-
resini etkileme gücü arttıkça o kadar az duygusal tükenmişlik yaşamaktadır. Buna karşılık otonomi ar-
tıkça duygusal tükenmişlik artmaktadır. Aynı zamanda çalışanın işine atfettiği anlam ve önem azaldık-
ça duyarsızlaştığı görülmektedir. 

Yaptığımız analizlerde kişisel başarı boyutu ile personel güçlendirmenin alt boyutları, genel personel 
güçlendirme algısı ve tükenmişliğin boyutları arasında herhangi bir ilişkisi tespit edilememiştir. 

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Tükenmişlik bireyler ve örgütler üzerinde önemli etkileri olan bir durumdur. Tükenmişlik temel ola-
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rak duygusal enerjinin aşamalı bir biçimde azalması olarak ifade edilse de bu azalmanın bireyler, mes-
lekler, örgütler, sektörler ve hatta ulusal kültürlere göre farklılık gösterecektir (Lee ve Ashford,1993).

Personel güçlendirme ve tükenmişlik ilişkisi üzerine yapılan önceki çalışmalar (Rawana, 2001; Baldo, 
2003; Laschinger, 2003) çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara benzer şekilde Tükenmişlik ve Perso-
nel Güçlendirme arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Osmaniye Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireler üzerinde yapmış olduğumuz bu çalışma so-
nuçlarına göre; hemşirelerde düşük düzeylerde bir tükenmişlik görülmektedir. Aynı zamanda çalıma 
süresi ve yaş ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulanamamıştır. 

Araştırmamıza tükenmişliliği etkileyen bir unsur olarak dahil ettiğimiz ve tükenmişliği azaltacağını 
beklediğimiz Personel güçlendirme algısını değerlendirdiğimizde hemşirelerin Anlam ve Yetenek alt 
boyutlarında yüksek, buna karşılık Otonomi ve Etki boyutlarında düşük ortalama değerlere sahip oldu-
ğu görülmektedir. Genel Personel Güçlendirme algısı ise yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Yüksek or-
talamalar çalışanın kendini işyerinde güçlü hissettiğini göstermekte, böylelikle tükenmişlik azalmak-
tadır.  

Sonuç olarak hastana yöneticileri hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini düşük tutabilmek amacıyla ça-
lışanlara daha fazla yetki ve sorumluluk vermeli ama aynı zamanda çalışma ortamını da iyileştirerek 
onların yapısal anlamada da kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamalıdır. 
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HASTANE İNSAN KAYNAKLARINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARAŞTIRMASI

Mehmet Top1, Menderes Tarcan2, Sabahattin Tekingündüz3, İsmayil Yılmaz

Özet

Hastanelerde çalışan personelin örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş tatmini ve dönüşümcü liderlik dü-
zeyleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti Sağ-
lık Bakanlığı’na Sivas Numune Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesinde yapılmıştır. Araştırma ev-
renini bu iki hastanede çalışan 2108 personel oluşturmaktadır. 804 personel (evrenin % 38,14’ü) öl-
çüm araçlarındaki soruların tamamına yanıt vermiştir.  İş Tatmini Araştırma Aracı [P. Spector tara-
fından geliştirilen the Job Satisfaction Survey], Çalışan Bağlılık Skalası [J. Meyer & M. Allen tara-
fından geliştirilen the Employee Commitment Scales], Örgütsel Güven Envanteri - kısa formu- [Cum-
mings and Bromiley tarafından kullanılan the Organizational Trust Inventory - short form] ve Dönü-
şümcü Liderlik Anketi (Transformational Leadership Questionnaire) [P.M. Podsakoff’ tarafından ge-
liştirilen] araştırtma ölçüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarında 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Örgüt-
sel bağlılık, iş tatmini, örgütsel güven ve dönüşümcü liderlik arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizleri sonucunda örgütsel güven, iş tatmini ve dönüşümcü lider-
liğin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dönüşümcü liderlik, iş 
tatmini ve örgütsel bağlılığın örgütsel güven üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur. Fakat bu araştır-
mada dönüşümcü liderliğin iş tatmini üzerine anlamlı etkisi bulunamamıştır. Hastane sektöründe he-
kimlerin ve hemşirelerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş tatminini olumsuz yönde etkileyen fak-
törlerin azaltılması ve hastane yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını geliştirmeleri için ge-
rekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Dönüşümcü Liderlik, Yönetim ve 
Organizasyon, Hastane Personeli, Hastane Yönetimi

A STUDY ON TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL 

TRUST OF HOSPITAL HUMAN RESOURCES
Abstract

The purposes of this study were to examine the relationship among physicians’ and nurses’ levels of 
organizational commitment, organizational trust and job satisfaction; to investigate the effects of job 
satisfaction and organizational trust on organizational commitment in hospital sector. This study was 
conducted at Sivas Numune Hospital and Balıkesir State Hospital. Study universe consists of 2108 
personnel. 804 personnel responded to all questions in the study instruments. 38.14 % of the universe 
was reached. The measurement instruments of survey are the Job Satisfaction Survey (developed by P. 
1.  Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2.  Dr., Sağlık Bakanlığı
3.  Sağlık Bakanlığı
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Spector), the Organizational Commitment Questioonarie (developed by J. Meyer & N. Allen) and Or-
ganizational Trust Inventory - short form - (by developed L. Cummings & P. Bromiley) and Transfor-
mational Leadership Questionnaire (by developed P.M. Podsakoff). Five point Likert scales were used 
in these measurement instruments. A strong positive correlations and relationships were found to exist 
among organizational commitment, organizational trust, job satisfaction and tranformational leaders-
hip. Regression analyses showed that organizational trsut, job satisfaction and transformational le-
adership affect organizational commitment significantly. Also it was found that organizational com-
mitment, job satisfaction and tranformational leadership affect organizational trust significantly. Ho-
wever it was found that tranformational leadership doesn’t affect job satisfaction significantly in this 
study. A number of specific measures can and should be undertaken to reduce factors which negatively 
affect organizational commitment, organizational trust and job satisfaction of hospital personel and to 
improve transformational leadership behaviors of hospital administrators. 

Key Words: Job Satisfaction, Organizational Trust, Organizational Commitment, Transformational 
Leadership, Organizatioın & Administration, Hospital Personnel, Hospital Administration

1. GİRİŞ

Hastane sektöründe insan kaynaklarının performansını artırmak için hekimler ve diğer personelin iş 
doyumu ve örgütsel bağlılık gibi yönetim ve organizasyonun temel konularına önem vermesi gerek-
mektedir. Hastanelerde hekimlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık seviyeleri incelenerek, bunların he-
kimlerin verimliliği, etkililiği, hasta bakım kalitesi ve hastane performansı üzerindeki etkileri kapsam-
lı araştırmalarla analiz edilmelidir (Hanson vd., 2002: 96-98). 

Hastanelerde hekim ve diğer personelin iş doyumu ile hastaların algıladığı bakım kalitesi arasında po-
zitif güçlü yönde ilişki söz konusudur (Atkins vd., 1996: 14). Örgütsel bağlılık, iş doyumu ile birlikte 
düşünüldüğünde örgütsel bağlılık ve iş doyumunun yüksek seviyede olması iş sonucuna pozitif etki, 
düşük örgütsel bağlılık ve iş doyumu ise düşük iş soncuna neden olabilir (Carmeli vd., 2004: 289). Di-
ğer sektörlerde olduğu gibi hastane sektöründe de insan kaynaklarının düşük iş doyumu, örgütsel bağ-
lılığı ve örgütsel güveni hasta bakım kalitesini, performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Hastane 
çalışanlarının düşük iş doyumu ve örgütsel bağlılığı ve güveni, onların önemsenmedikleri, kararlara 
yeterince katılmadıkları, örgütsel takımın bir parçası olarak kendilerini görmedikleri, yeterince teşvik 
edilmedikleri ve ödüllendirilmedikleri gibi örgütsel performansı ve yönetsel süreci olumsuz etkileye-
bilecek birçok açılıma neden olmaktadır (Shouksmith, 1994: 707). Özellikle hekimlerin ve diğer yar-
dımcı sağlık personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı düşüklüğü hasta bakım kalitesinde azalma-
lara, dolayısı ile hasta sadakatinde düşüşlere ve hastane karlılığında gerilemelere neden olabilir (Ford 
vd., 2006: 259). Bundan dolayı hastane yönetimleri hekimler başta olmak üzere çalışanların iş doyu-
mu, örgütsel bağlılık, örgütsel destek, örgütsel güven düzeylerini sistematik olarak ölçmeli, değerlen-
dirmeli ve bunlarda düşüş eğilimi olduğunda gerekli politika ve yönetsel araçları uygulamaya almak 
durumundadırlar (Tanner, 2007: 20). Hastaneler sürdürülebilir rekabet sağlamak için iş doyumu ve 
örgütsel bağlılık gibi noktalarda da düzenli kantitatif ve kalitatif veri toplamak zorundadır (Chassin, 
1997: 151; Press, 1997: 25).  

Son zamanlarda sağlık sektöründe hekimlerin ve hemşirelerin kurumsal ve iş psikolojilerini konu alan 
literatürde artış yaşanmaktadır. Ancak hekimler olmak üzere sağlık personelinin örgütsel psikoloji bo-
yutları (bağlılık, güven, iş doyumu, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık vb,) arasındaki ilişkileri açık-
layan çalışmalar sınırlı sayıdadır. İş doyumu, örgütsel güven, örgütsel bağlılığın işten ayrılma iste-
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ği üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma mevcuttur (Baumeister, 1995: 497; Butler 1991: 191; 
Cable vd., 2001: 5).

Bu araştırmada, hastane sektöründe çalışan hekimlerin, hemşirelerin ve tüm personelin örgütsel bağ-
lılık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik (hastane yönetiminin dönüşümcü liderliğine 
yönelik algılamaları) düzeyleri incelenecek, bunlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ortaya konma-
ya çalışılacaktır. Araştırma bulgu ve sonuçlarının Türkiye’de hastane yönetimi, hekim ve hemşire yö-
netimi ile nihai olarak sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi alanına katkı sağlayacağına ina-
nılmaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

İş doyumu ve örgütsel güven günümüzde örgütsel bağlılığın önemli bir belirleyicisi olarak kabul edil-
mektedir. İş doyumunu artırıcı ve örgütsel kültürün çalışanların beklenti, değer yargılarına göre yapı-
landırılması beraberinde örgütsel bağlılığın güçlenmesine neden olabilmektedir (Barge ve Schlueter, 
1988: 117). Liderlik, iş doyumu ve örgütsel bağlılığın önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir. 
Kurumlarda dönüşümcü liderlik düzeylerinin yüksek olması yüksek iş doyumu, örgütsel bağlılık, gü-
ven ve performansa neden olabilmektedir (Rogg vd., 2001:432 ). Dönüşümcü liderlik ile işle ilgili tu-
tum ve davranışlar arasında bulunan iş doyumu, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma ni-
yeti gibi değişkenler arasında güçlü ilişki bulunmaktadır (Walumbwa vd., 2005: 235). Meta analizi ve 
diğer bilimsel esasa dayanan araştırmalar, dönüşümcü liderlik davranışları sergileyen yöneticilerin em-
rindeki personelinin motivasyon, iş doyumunu, bağlılık, güven, performansını artırdığını açıklamak-
tadır (Barling, Weber & Kelloway, 1996: 827; Bono & Judge, 2003: 556; Walumbwa & Lawler, 2003: 
1083; Walumbwa, Wang, Lawler, & Shi, 2004: 515).

Aşağıdaki Şekil 1 örgütsel bağlılık, örgütsel güven, dönüşümcü liderlik ve iş doyumu arasındaki iliş-
kiyi daha belirgin kılmak için verilmektedir. Şekil 1, incelendiğinde örgütsel güven, örgütsel bağlılık 
ve iş doyumu arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Dönüşümcü liderliğin ise örgüt-
sel bağlılık, iş doyumu ve örgütsel güveni etkilediği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile bu araştırma örgüt-
sel güven, örgütsel bağlılık, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik arasındaki aşağıda yer alan teorik iliş-
kilerden hareketle yapılmıştır.

Şekil 1. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkiler

Barling, Weber, & Kelloway, 1996; Strodeur vd., 2000; Bono & Judge, 2003; Walumbwa & Lawler, 
2003; Walumbwa, Wang, Lawler, & Shi, 2004; Tanner 2007; Wong, 2007’den uyarlanmıştır.
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Örgütsel Bağlılık: Örgütsel bağlılığın tanımı, boyutları, benzer kavramlarla ilişkileri yoğun olarak 
araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Araştırmacılar kendi ilgi alanlarına göre kavramı farklı açılardan ta-
nımlamışlardır. Yakın tarihe tanımla ile Guatam ve arkadaşları örgütsel bağlılığı, çalışanların örgütle 
olan ilişkilerini belirleyen psikolojik bir durum ve örgütün bütününe olan bağılılık şeklinde tanımla-
maktadır (Guatam vd. 2005: 305) Literatüre göre örgütsel bağlılık personel, çalışılan kurum (veya ör-
güt) ve çevre arasındaki dinamik bir süreçtir. Personel kendisini ne kadar çok kurumun bir parçası ola-
rak görürse bağlılığın düzeyi ve derinliği de o ölçüde artmaktadır (Liou, 2008: 116).

Meyer ve Allen önce örgütsel bağlılığı duygusal (affective) bağlılık ve devamlılık (continuance) bağ-
lılığı olarak iki boyutta incelemişler, daha sonraki çalışmaları ile normatif (normative) bağlılık boyu-
tunu modellerine ekleyerek üç boyuttan oluşan bir örgütsel bağlılık yapısı geliştirmişlerdir (Meyer vd. 
2002: 20). Duygusal bağlılık çalışanın duygusal olarak örgüte olan bağlılığını, örgütle birlikte tanım-
lanmayı ve örgütle bütünleşmeyi; devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılma durumunda ortaya çıkacak 
maliyet algılamalarını; normatif bağlılık ise yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı çalışanın görev 
algılama ve sorumluluklarını ifade etmektedir (Guatam vd., 2005: 305 ; Meyer vd., 2002: 20). 

Örgütsel bağlılığın yüksek olmasının çalışanların performansını, iş tatminini, örgütsel verimliliği artır-
dığı; işe devamsızlığı, personel devir hızını azalttığı çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Culverson, 
2002: 98; Ferris vd., 1983: 87; Brown, 2003: 32; Guatam, vd., 2004: 303). 

İş Doyumu: İş doyumu geleneksel olarak çalışanların işlerinden tatmin olmaları veya işlerinin farklı 
yönlerine ait algılamalarını ifade etmektedir (Agho, vd., 1993: 1007). Ücret, iş düzeyi, rol belirsizliği 
ve rol açıklığı, terfi ve yükselme, özlük haklar, personel güçlendirme, iş koşulları vb. bir çok işle ilgi-
li dinamiğe ait çalışanların algılamaları iş doyumudur (Chet, vd., 1998: 470; Kirkman, 1997: 131). Bir 
başka tanıma göre iş doyumu, çalışanların işleri veya çalışma çevresine ait pozitif veya negatif tutum 
ve algılamalarıdır (Pool, 1997: 275). İş doyumu genellikle birey-çevre uyumu paradigması ile açıkla-
nabilmektedir. Yani bireyin çalışma çevresi bireyin ihtiyaçlarına, değer yargılarına ve kişilik özellik-
lene ne kadar çok uyum içindeyse kişinin iş doyumu o derece yüksek olmaktadır (Kristof, 1996: 5).

Örgütsel Güven: Örgütsel güven başarı bir organizasyonun önemli bir elementi olarak tanımlanmak-
tadır. Doney, Cannon ve Mullen (1998: 601-602) örgütsel bağlılığı, örgüt içindeki parçalara güvenmek 
ve örgütün bir parçası olmayı gönüllü olarak isteme olarak tanımlamaktadır (Dooney vd. 1998: 601-
602). Benzer şekilde Bhattacharya, DeVinney ve Pillutla (1998: 462) örgütsel güveni, örgütlerde kar-
şılıklı iletişim ve etkileşimle karakterize olan eylem ve faaliyetlerin olumlu (bazen olumsuz) sonuçla-
rına olan güçlü bir inanç olarak ele almaktadırlar. Shockley-Zalabak ve diğerleri (2000: 35) ise örgütsel 
güveni, örgütsel roller, ilişkiler, beklentier ve karşılıklı bağımlılıklara göre kurumdaki bireylerin (per-
seonel, yönetim) davranışlarına ve niyetlerine olan pozitif beklenti ve inançlar olarak tanımlamaktadır. 

Örgütsel güven sağlık sektörü için de oldukça önemli bir çalışma kültürü parçası olarak ele alınmakta-
dır. Sağlık sektöründe ekip çalışmasının yoğunluğu ve önemi noktasında örgütsel güven etkili ekip ça-
lışması kültürünün yerleşmesinde önemli faydalar sağlayabilmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi 
kurum içinde birkaç personelin örgütsel güvensizliği sorun yaratmayabilir ama ilerde örgüte güven 
duygusu azalan personel sayısı azaldıkça, çalışma kültüründe bozulmalar, ekip çalışmasında verimsiz-
likler, motive olmayan personel, tatmin düzeyi düşmüş çalışanlar ve nihayetinde kurumun amaçların-
dan uzaklaşması söz konusu olabilecektir. Ekip çalışması sağlık bakım çevresinde veya sektöründe ol-
dukça önemlidir. Çünkü sağlık bakımında her hastanın tedavi, bakım, teşhis ve kontrol süreçleri fark-
lılık arz etmekte ve her hastaya ilişkin sağlık kurumundaki fonksiyonel ilişkiler farklılık arz etmekte-
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dir. Dolayısı ile sağlık sektöründe etkili ekip çalışmasının oluşumunda sağlık çalışanlarının örgütsel 
güvenlerini artırmak sağlık yönetiminin temel konuları arasında sayılabilir (Rotter, 1990: 35; Lewic-
ki, 1998: 438; Laschinger, 2001: 209)

Sağlık sektöründe de örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasında ilişki vardır. Son dönem-
de Sikorska-Simmons (2005: 202) tarafından ulusal düzeyde 61 sağlık bakım kuruluşunda yapılan 
bir çalışmada, yüksek örgütsel bağlılığın yüksek iş doyumu ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Sikorska-
Simmons, 2005: 202). İş tatmini ve örgütsel güveni yüksek düzeyde olan hekimler ve diğer hastane 
personeli sağlık hizmetleri kalitesinde artışa ve personelde güçlü örgütsel bağlılığa neden olabilmek-
tedir (Barge ve Schlueter, 1988: 116; McNeese-Smith, 2001: 173).

Dönüşümcü Liderlik: Dönüşümcü liderlik ilk olarak Dawston’un (1973) “İsyan Liderliği” (Rebel Le-
adership) adlı çalışmasında belirtilmiştir.  Dönüşümcü liderlik kavramı daha sonra 1978 yılında James 
McGregor Burns tarafından sistematize edilmiştir. Ona göre lider, takımdakiler üzerinde yüksek dü-
zeyde moral, motivasyon ve performans yaratan kişidir. Burns’a göre modern organizasyonlarda yeni 
alanların yaratılması becerisine bir tek dönüşümcü liderlik sahiptir. Çünkü dönüşümcü lider, degişimin 
ustasıdır. Daha iyi bir gelecek tasarlar, öngörü sahibidir, vizyon oluşturur ve bu vizyonu etkin bir şekil-
de herkese benimsetir ve hayata geçirmek için istek uyandırır (Bass & Riggio, 2006: 24).

Dönüşümcü liderler, izleyenlerinin zorlu mücadelelere girişmeleri için onları, yeterli güce sahip olduk-
larına ikna etmeye çalışırlar (Glad ve Blanton, 1997: 566). Dönüşümcü lider, çalışanları ile yakın iliş-
kiler kurarak ve her bir çalışanın kişisel ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışanlara karşı kişisel ilgi göste-
rir. Lider her bireye karşı bireysel ilgi oluşturarak onlara karşı farklı, fakat adil davranır. Sonuçta lide-
rin bu tutumu sebebiyle çalışanlar kendilerini özel, teşvik edilmiş ve motive olmuş hissederler. Bu da 
çalışanların başarısını artırıcı bir etki ortaya çıkarır (Greenberg ve Baron, 2000: 462). Dönüşümcü li-
derler çalışanların örgütsel vizyon ve misyon çerçevesinde örgütle bütünleşmesini sağlamaya çalışarak 
onların bu süreç kapsamında katılımını, potansiyelini ve başarısını artırırlar (Podsakoff vd, 1990:112).

Sağlık sistemlerinde son yıllarda önemli gelişim ve değişimler yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerini güç-
lendirme ve toplumun sağlık hizmetlerine adil ve daha çok erişimini sağlama noktasında sağlık re-
formları sürekli gündemde olmaktadır. Sağlık hizmetleri yönetimi ve sunumunda yaşanan değişimle-
ri yönetmek ve bu değişimlere uyum sağlamak için sağlık sektöründe dönüşümcü liderlerin artması 
gerekmektedir. Günümüzde artık sağlık sektöründeki politika belirleyicileri, dönüşümcü liderleri ye-
niçağın temsilcileri olarak görmekte ve sağlık personelinin iş doyumu, örgütsel bağlılığı, örgütsel gü-
ven, örgütsel vatandaşlık gibi iş psikolojisi ölçülerini yükseltmenin bir unsuru olarak görmektedir (Re-
inhardt, 2004: 24; Manion, 2004: 164; Marchiori & Henkin 2004: 353; Hocker &Trofino, 2003: 208).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırmada anket esasına dayalı alan araştırma metedolojisi kullanılarak yapılmıştır.  Sivas Numu-
ne Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi personelinin iş doyumu, örgütsel bağlılığı (duygusal bağ-
lılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık) ve örgütsel güveni ile dönüşümcü liderlik araştırmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada iş doyumu, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven hastane perso-
nelinin kendilerine ait iş psikolojisi durumları olarak ele alınırken, dönüştürücü liderlik hastane yöne-
timi konumundaki kişi veya kişilerin dönüşümcü liderlik düzeyleri hastane personelinin değerlendir-
melerinden hareketle incelenmiştir. Bir başka ifade ile dönüşümcü liderlik burada hastane personeli-
nin kendilerine ait dönüşümcü liderlik durumu değil, yöneticilerinin dönüşümcü liderliklerini değer-
lendirmeleri olarak ele alınmıştır. 
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Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığına bağlı iki hastanelerindeki personelin örgütsel bağlılık, örgütsel gü-
ven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik düzeylerini incelemek ve personelin örgütsel bağlılığı (duygu-
sal, devamlılık ve normatif bağlılığı), örgütsel güveni, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik arasındaki 
ilişkileri analiz etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilmektedir:

H1: Hastane personelinin algıladıkları örgütsel bağlılık (duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, nor-
matif bağlılık),  örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik düzeyleri arasında anlamlı ilişki 
vardır.

H2: Hastane personelinin iş doyumumu örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık, normatif 
bağlılık), örgütsel güven ve dönüşümcü liderlik anlamlı olarak belirlemektedir.

H3: Hastane personelinin örgütsel bağlılığını (genel bağlılık düzeyi) örgütsel güven, iş doyumu ve dö-
nüşümcü liderlik anlamlı olarak belirlemektedir.

H4: Hastane personelinin örgütsel güvenini örgütsel bağlılık boyutları (normatif bağlılık, duygusal 
bağlılık, devamlılık bağlılığı), iş doyumu ve dönüşümcü liderlik anlamlı olarak belirlemektedir.

Araştırma Sivas Numune Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır.  Araştırma evreni-
ni bu 2 hastanede çalışan toplam 2108 personel oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş, 
evrenin tamamına araştırma ölçüm araçları uygulamak hedeflenmiştir. Aşağıdaki Tablo 1, araştırma-
nın yapıldığı hastanelerdeki personelin hekim, hemşire, diğer sağlık personeli, idari personel sayıla-
rını ve hastanelerin dışarıdan sağladığı hizmetler için özel şirketlerde çalışan şirket elamanları sayıla-
rı, anket uygulanan personel sayılarını ve yüzdelerini göstermektedir. Tablo 1 incelendiğinde hekim-
lerin % 28,94’üne, hemşirelerin %44,55’ine, diğer sağlık personelinin %25,76’sına ve idari persone-
lin de %38,04’üne ve dışarıdan sağlanan hizmetler kapsamında hastanede özel şirket elamanı olarak 
çalışanların %40,06’sına anketlerin uygulandığı görülmektedir.  Araştırmada anketlerin evren tarafın-
dan cevaplama oranı % 38,14 (2108/804) olarak gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılım gönüllü oldu-
ğundan, araştırma izinlerin kullanılmaya başlandığı bir dönemde yapıldığından, hekimlerin ve hemşi-
relerin yoğun iş temposunda genellikle anket doldurmayı kabul etmemeleri ulaşılan personel sayısını 
olumsuz olarak etkilemiştir. 
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Tablo 1. araştırmanın yapıldığı hastanelere göre hekim, hemşire, diğer sağlık personeli ve idari 
personel ile şirket elamanı sayıları, anket uygulanan personel sayı ve yüzdeleri*
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120 34 28,33 226 123 54,42 96 25 26,04 154 55 35,71 483 121 25,05

Balıkesir 
Devlet 
Hastanesi

108 32 29,62 288 106 36,80 133 34 25,56 122 50 40,98 378 224 59,25

GENEL 
TOPLAM 228 66 28,94 514 229 44,55 229 59 25,76 276 105 38,04 861 345 40,06

* Hastane personel sayıları hastanelerin istatistik ve personel şubeleri ile hastane resmi internet sayfa-
larından temin edilmiştir.

Araştırmada hastane personelinin örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, devamlılık ve normatif bağ-
lılık)  N. Allen ve J. Meyer (1990) tarafından geliştirilen, güvenirlik ve geçerliliği birçok araştırma-
da ortaya konan Örgütsel Bağlılık Skalası kullanılarak ölçülmüştür (Allen vd. 1990). Meyer ve Allen 
tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Skalasında duygusal (efektif), devamlılık ve normatif bağlı-
lık olmak üzere 3 boyut vardır ve 5’li Likert ölçeği kullanılmaktadır. Her boyut altında 8 ifade yer al-
maktadır. Kullanılan 5’li Likert ölçeğinde; “1-Hiç katılmıyorum “5- Tamamen katılıyorum” şeklinde 
değerlendirilmektedir. Dolayısı ile skorlar 5 değerine yaklaştıkça örgütsel bağlılık (bağlılık boyutla-
rı dahil) düzeyi en yükseğe çıkmakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmektedir. Araş-
tırmada her personel için duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık skorları ile bu üç 
bağlılık boyut skorlarının ortalaması alınarak genel bağlılık skoru hesaplanmıştır. İlgili örgütsel bağlı-
lık boyutu altında yer alan sorulara verilen yanıtlar toplanmış, boyutun altındaki soru sayısına bölün-
müş ve böylece personelin ilgili bağlılık boyut skoru elde edilmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılık skalasın-
da bulunan 24 ifade içinde olumsuz anlam yüklenen ifadeler için boyut skorları hesaplanmadan önce 
ters skorlama işlemi yapılmıştır. Örgütsel bağlılığı ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik 
katsayıları (Cronbach alfalar) duygusal bağlılık için 0,798; devamlılık bağlılığı için 0,821 ve norma-
tif bağlılık için 0,845 olarak bulunmuştur. Bulunan Cronbach Alpha değerli 1’e yakın ve kabul edile-
bilir düzeydedir (Hair, vd. 1998). 

Hastane personelinin iş doyum düzeyleri ise Paul E. Spector (1985) tarafından geliştirilen, güvenir-
lik ve geçerliliği birçok araştırmada ortaya konan İş Doyumu Anketinden (the Job Satisfaction Sur-
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vey) yararlanılarak ölçülmeye çalışılmıştır (Spector 1985). Paul E. Spector’un ölçüm aracında iş do-
yumu ile ilgili 36 ifade bulunmakta ve bu ifadelere bireylerin katılım seviyelerinden (5’li Likert ölçe-
ği dahilinde) hareketle iş doyumu düzeyi açıklanmaya çalışılmaktadır. Kullanılan 5’li Likert ölçeğin-
de; “1-Hiç katılmıyorum”, “5- Tamamen katılıyorum” şeklinde değerlendirilmiştir. Dolayısı ile skor-
lar 5 değerine yaklaştıkça iş doyumu düzeyi en yükseğe çıkmakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük 
seviyeye inmektedir. Olumsuz anlam yüklü ifadeler için ters skorlama işlemi yapılmıştır. Araştırma-
da personel için bir iş doyumu skoru hesaplanmıştır. Bireysel iş doyumu skoru 36 ifadeye verilen ya-
nıt değerlerinin toplanarak 36’ya bölünmesinden elde edilmiştir. İş doyumunu ölçmek için kullanılan 
ölçüm aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,871 bulunmuştur. Bulunan Cronbach alpha de-
ğeri 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair vd., 1998).

Hastane personelinin örgütsel güven düzeylerini ölçmek için güvenirlik ve geçerliliği birçok araştır-
mada ortaya konan Örgütsel Güven Envanterinin (Organizational Trust Inventory) (Cummings and 
Bromiley 1996) kısa formu kullanılmıştır. Örgütsel güven envanterinin geçerliliği ve güvenirliği bir-
çok çalışmada ortaya konmuştur. Bu ölçüm aracı 12 kapalı uçlu sorudan oluşmakta ve 5’li Likert öl-
çeğini esas almaktadır. Kullanılan 5’li Likert ölçeğinde; “1-Hiç katılmıyorum”, “5- Tamamen katılı-
yorum” şeklinde değerlendirilmiştir. Dolayısı ile skorlar 5 değerine yaklaştıkça örgütsel güven düzeyi 
en yükseğe çıkmakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmektedir. Olumsuz anlam yük-
lü ifadeler için ters skorlama işlemi yapılmıştır. Araştırmada her personel için bir örgütsel güven sko-
ru hesaplanmıştır. Bireysel güven skoru 12 ifadeye verilen yanıt değerlerinin toplanarak 12’ye bölün-
mesinden elde edilmiştir. Örgütsel güveni ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik katsayı-
sı (Cronbach alpha) 0,887 bulunmuştur. Bulunan Cronbach alpha değeri 1’e yakın ve kabul edilebilir 
düzeydedir (Hair vd., 1998).

Hastane personelinin kendi yöneticilerinin dönüşümcü liderlik düzeyini ölçmek için P.M. Podsakoff’un 
Dönüşümcü Liderlik Ölçeği (Transformational Leadership Questionnarie) kullanılmıştır. Bu ölçekte 
vizyon ve ilham sağlama, davranış modelleri oluşturma, grup amaçları içim kendini adama, bireysel 
destek sağlama, entelektüel uyarım, yüksek performans beklentisi dönüşümcü liderlik boyutları olarak 
ele alınmaktadır. Ancak bu araştırmada dönüşümcü liderlik boyutları üzerinde durulmamış, ölçekteki 
tüm sorulara verilen yanıtlardan hareketle tek bir dönüşümcü liderlik skoru bulunarak gerekli analizler 
yapılmıştır. Bu ölçüm aracı 29 kapalı uçlu sorudan oluşmakta ve 5’li Likert ölçeğini esas almaktadır.  
Kullanılan 5’li Likert ölçeğinde; “1-Hiç katılmıyorum”, “5- Tamamen katılıyorum” şeklinde değer-
lendirilmiştir. Dolayısı ile skorlar 5 değerine yaklaştıkça dönüşümcü liderlik düzeyi en yükseğe çık-
makta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmektedir. Araştırmada her personelin değerlen-
dirmesi için yönetici dönüşümcü liderlik skoru hesaplanmıştır. Dönüşümcü liderlik skorları 29 ifade-
ye verilen yanıt değerlerinin toplanarak 29’a bölünmesinden elde edilmiştir. Dönüşümcü liderliği ölç-
mek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,914 bulunmuştur. Bulunan 
Cronbach alpha değeri 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair vd., 1998).

Araştırma 01 Haziran 2009 - 10 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma için 
kullanılan anketlerin personele uygulanabilmesi için ilgili hastane başhekimliklerinden gerekli izin 
alınmıştır. Anketler uygulanırken personele araştırmaya katılımın gönüllü olduğu ve anketi doldurma 
zorunluluğunun olmadığı belirtilmiştir. Hekimlerin ve hemşirelerin önemli bir kısmı işlerinin yoğun-
luğundan dolayı anketi doldurma zamanlarının olmadığını belirtmiştir. Ayrıca araştırma yaz ayların-
da yapıldığından ve izin dönemine denk geldiğinden personelin anket doldurma oranı bundan olumsuz 
olarak etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir.
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Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 aracılığıyla bil-
gisayar ortamında analiz edilmiştir. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu, dönüşümcü liderlik 
skorları hesaplanarak güvenirlik, korrelasyon, çok değişkenli regresyon analizi tekniklerinden yararla-
nılmıştır. İlgili istatistiksel çözümlemeler yapılmadan önce testlerin kullanımı için gerekli varsayımla-
rın sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir. 

4. BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında elde edilen temel bulgular, uygulanan istatistik analizler sonucunda oluşturu-
lan tablolar doğrultusunda açıklanmaya çalışılacaktır. Bulgulara geçmeden önce araştırma kapsamında 
ulaşılan hastane personeline ait bazı tanımlayıcı bilgiler sunmak faydalı olabilir. Araştırma kapsamın-
daki 804 personelin %64’ü kadın, %36’sı erkektir. Araştırma kapsamında 66 hekim, 229 hemşire, 59 
diğer yardımcı sağlık personeli (sağlık memuru, sağlık teknisyeni vb.), 105 idari personel ve 345 özel 
şirket elamanına ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan 804 personelin büyük çoğunluğu %36,3 lise mezu-
nudur. Ayrıca personelin %31,5 gibi önemli bir kısmı önlisans mezunudur. Bu kadar yüksek orandan 
önlisans mezunu olmasında hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin genellikle ön lisans mezu-
nu olması önemli bir etkendir. Yine 804 personelden yaklaşık %12’si lisans ve üzeri eğitim durumuna 
sahiptir. Personelin bulunduğu hastanede çalışma süresi 6 ay ile 20 yıl arasında değişmektedir. Perso-
nelin hastanede ortalama çalışma süresi 2,4 yıl olarak bulunmuştur.

Tablo 2. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik skorlarının tanım-
layıcı istatistikleri (n= 804)

Örgütsel Bağlılık 
Boyutları, Örgütsel 
Güven, İş Doyumu, 
Dönüşümcü Liderlik

Ortalama Std. Sapma Ranj Minimum Maksimum

Duygusal Bağlılık 2,96 0,53 4,00 1,00 5,00
Devamlılık Bağlılığı 2,94 0,59 3,88 1,00 4,88
Normatif Bağlılık 3,06 0,57 4,00 1,00 5,00
Genel Örgütsel Bağlılık 2,98 0,56 3,29 1,29 4,58
Örgütsel Güven 3,23 0,50 3,92 1,00 4,92
İş Doyumu 3,18 0,36 3,36 1,28 4,64
Dönüşümcü Liderlik 3,52 0,84 4,00 1,00 5,00

Tablo 2, hastanelerde personelin örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik 
düzeylerini göstermektedir. Daha öncede ifade edildiği üzere skorlar 5 değerine yaklaşıkça örgütsel 
bağlılık, güven, iş doyumu ve liderlik seviyesi en yükseği, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşüğü ifade 
etmektedir. Buradan hareketle Tablo 1 incelendiğinde personelin örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş 
doyumu ve liderlik düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık düze-
yinin genel ortalaması 2,99 ve en yüksek örgütsel bağlılık boyutu ise 3,06 ortalama ile normatif bağlı-
lık bulunmuştur. Dönüşümcü liderlik skor ortalamasının iş doyumu, bağlılık ve güven sevisinden yük-
sek olduğu görülmektedir. Tablo 1 ayrıca örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü 
liderliğe ait araştırmada ulaşılan hekimler ve hemşireler açısından standart sapma, maksimum ve mini-
mum değerler ile ranjları da göstermektedir. Özellikle genel örgütsel bağlılıkta ranjın ve standart sap-
manın oldukça düşük olması dikkat çekmektedir. 
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Tablo 3. Örgütsel bağlılık boyutları, genel bağlılık, örgütsel güven, iş doyumu ve 
dönüşümcü liderlik arasındaki korrelasyon yumağı (n= 804)

Duygusal 
Bağlılık

Devamlılık 
Bağlılığı

Normatif 
Bağlılık

Örgütsel 
Güven

İş
Doyumu

Genel 
Bağlılık

Dönüşümcü 
Liderlik

Duygusal 
Bağlılık

Pearson  
“r” 1

p

Devamlılık 
Bağlılığı

Pearson  
“r” 0,305(**) 1

p 0,000

Normatif 
Bağlılık

Pearson  
“r” 0,326(**) 0,362(**) 1

p 0,000 0,000

Örgütsel 
Güven

Pearson  
“r” 0,317(**) 0,229(**) 0,413(**) 1

p 0,000 0,000 0,000

İş Doyumu
Pearson  
“r” 0,294(**) 0,266(**) 0,302(**) 0,363(**) 1

p 0,000 0,000 0,000 0,000

Genel  
Örgütsel 
Bağlılık

Pearson  
“r” 0,714(**) 0,758(**) 0,760(**) 0,428(**) 0,385(**) 1

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dönüşümcü 
Liderlik

Pearson  
“r” 0,227(**) 0,131(**) 0,273(**) 0,419(**) 0,228(**) 0,281(**) 1

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

** Korelasyon katsayısı 0,01 yanılma payında anlamlıdır.

Tablo 3, personelin örgütsel bağlılık (bağlılık boyutları), örgütsel güven ve iş doyumu ve dönüşümcü 
liderlik arasındaki korrelasyon katsayılarını ve korrelasyon katsayılarının anlamlılık düzeylerini gös-
termektedir. Tablo 3 incelendiğinde bağlılık, güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik arasında karşı-
lıklı anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu görülmektedir. Bu araştırmada genel örgütsel bağlılığın nor-
matif bağlılıkla (r=0,760; p<0,01) diğer iki örgütsel bağlılık boyutuna göre daha yüksek ilişkide oldu-
ğu bulunmuştur. Genel örgütsel bağlılık ile örgütsel güven arasındaki ilişki (r=0,428; p<0,01) düze-
yi, örgütsel güven ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkiden (r=0,419; p<0,01) daha büyüktür. Tab-
lo 4, örgütsel bağlılık (bağlılık boyutları dahil), örgütsel güven, dönüşümcü liderlik ve iş doyumu ara-
sında karşılıklı, güçlü ve pozitif ilişkilerin olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak “H1: Personelin 
algıladıkları örgütsel bağlılık (duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağlılık), örgütsel gü-
ven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik seviyesi arasında anlamlı ilişki vardır” şeklinde kurulan hipo-
tez kabul edilmiştir. 

Strodeur ve diğerleri (2003: 28-32) Belçika, Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, 
Hollanda, Polonya ve Slovakya ülkelerinde hemşirelerin liderlik, iş doyumu, örgütsel bağlılık ve mes-
leki bağlılık üzerine yaptıkları araştırmalarında, liderlik ve iş doyumu (r=0,32) ile liderlik ve örgüt-
sel bağlılık (r=0,29) arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır. Ayrıca Strodeur ve diğerleri (2003: 28-32) 
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araştırmalarında liderlik ile üç örgütsel bağlılık boyutları arasında pozitif anlamlı ilişkiler bulmuşlar-
dır (Strodeur vd. 2003: 28-32). Wong (2007) Amerika Birleşik Devletlerinde bir kamu sağlık kurulu-
şunda görev yapan 121 hemşire üzerine yaptığı anketli araştırmada, hemşirelerin iş doyumu ile yöne-
ticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Wong, (2007: 105) araştır-
ması sonucunda iş doyumunun örgütsel bağlılık ve dönüşümcü liderlik tarafından anlamlı etkilendiği-
ni bulmuştur. Ayrıca Wong (2007) iş doyumu, örgütsel bağlılık, dönüşümcü liderlik ve işten ayrılma 
niyeti arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modeli ile analiz etmiştir. Bu analiz sonucunda örgütsel bağlı-
lık ve dönüşümcü liderliğin iş doyumunu etkilediği, iş doyumunun ise işten ayrılma niyetini anlamlı 
olarak belirlediği sonucuna ulaşılmıştır (Wong, 2007: 105).

Tablo 4. Örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık, normatif), örgütsel 
güven ve dönüşümcü liderliğin iş doyumu üzerine etkisi

M
odel

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar
t p

VIF

R R2 F p Durbin 
-Watson

Beta Std. Hata Beta

0,447a 0,200 39,825 0,000* 1,8441 (Sabit) 1,854 0,095 19,499 0,000

Duygusal 
Bağlılık 0,093 0,024 0,137 3,897 0,000 1,228

Devamlılık 
Bağlılığı 0,080 0,022 0,128 3,673 0,000 1,208

Normatif 
Bağlılık 0,066 0,024 0,104 2,796 0,005 1,375

Dönüşümcü 
Liderlik 0,025 0,015 0,058 1,651 0,099 1,240

Örgütsel 
Güven 0,163 0,028 0,223 5,911 0,000 1,419

a) Belirleyiciler (Predictors): (Sabit), duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağlılık, örgüt-
sel güven, dönüşümcü liderlik

b) Bağımlı değişken: İş doyumu

Tablo 4, iş doyumu ile duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık, örgütsel güven ve dönüşümcü lider-
lik arasındaki ilişkiyi regresyon modeline göre özetlemektedir. Modelde iş doyumu düzeyi bağımlı de-
ğişken, örgütsel bağlılık boyutları olan duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile örgütsel güven ve 
dönüşümcü liderlik bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde modelin ilişki 
katsayısının 0,447 olduğu görülmektedir (r=0,447). Üç örgütsel bağlılık boyutları, örgütsel güven ve 
dönüşümcü liderliğin hastane personelinin iş doyumu düzeyindeki toplam varyansın %20’sini açıkla-
dığı görülmektedir (R2 = 0,200). Durbin Watson katsayısının 2,5’un altında olması ve Varyans Şişme 
Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) katsayılarının 10’dan az olması (Hair vd., 1998) (bu modelde 
bulunan VIF değerleri 1,208 ile 1,419 arasında değişmektedir) bağımsız değişkenler arasında çoklu 
bağlantının (multicollinearity) olmadığını göstermiştir.

Kurulan regresyon modeli doğrusaldır ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=39,825; 
p<0,01). Uygulanan regresyon modeli kapsamında iş doyumu belirleyicilerini kullanılan bağımsız de-
ğişkenlere göre göstermektedir. Buna göre bu araştırmada iş doyumu düzeylerini duygusal bağlılığın, 
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devamlılık bağlılığının, normatif bağlılığın ve örgütsel güvenin anlamlı olarak belirlediği bulunmuş-
tur. Tablo 4 incelendiğinde bağımsız değişkenlerin Beta katsayılarının istatistiksel olarak sadece dönü-
şümcü liderlik için anlamlı olmadığı görülmektedir (t=1,651; p=0,099). Standardize edilmiş Beta kat-
sayılarına bakıldığında örgütsel güvenin (st.β örgütsel güven =  0,223) iş doyumunu diğer değişkenlere 
göre oldukça yüksek derecede belirlediği anlaşılmaktadır.  Sonuç olarak “H2: Hastane personeli iş do-
yumunu örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık), örgütsel güven ve dö-
nüşümcü liderlik anlamlı bir şekilde belirlemektedir” şeklinde kurulan hipotez duygusal bağlılık, de-
vamlılık bağlılığı, normatif bağlılık ve örgütsel güven için kabul, dönüşümcü liderlik için ise redde-
dilmiştir. 

Tablo 5. İş doyumu, örgütsel güven ve dönüşümcü liderliğin genel 
örgütsel bağlılık üzerine etkisi

M
odel

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t p VIF

R R2 F p Durbin 
-Watson

Beta Std. 
Hata Beta 0,503a 0,253 90,166 0,000* 1,844

1 (Sabit) 1,073 0,123 8,749 0,000
Dönüşümcü 
Liderlik

0,052 0,017 0,103 3,030 0,003 1,229

Örgütsel 
Güven

0,246 0,030 0,292 8,237 0,000 1,161

İş Doyumu 0,295 0,038 0,256 7,776 0,000 1,341

a) Belirleyiciler (Predictors): (Sabit), örgütsel güven, iş doyumu, dönüşümcü liderlik

b) Bağımlı değişken: Örgütsel bağlılık

Tablo 5, hastane personelinin genel örgütsel bağlılık ile iş doyumu, örgütsel güven ve dönüşümcü li-
derlik arasındaki ilişkiyi regresyon modeline göre özetlemektedir. Modelde örgütsel bağlılık bağımlı 
değişken, iş doyumu, örgütsel güven ve dönüşümcü liderlik ise bağımsız değişkenler olarak kullanıl-
mıştır. Tablo 5 incelendiğinde modelin ilişki katsayısının 0,503 olduğu görülmektedir (r=0,503). İş do-
yumu, örgütsel güven ve dönüşümcü liderlik hastane personelinin genel örgütsel bağlılık düzeyindeki 
toplam varyansın % 25,3’ünü açıkladığı bulunmuştur (R2 = 0,253). Durbin Watson katsayısının 2,5’un 
altında olması ve Varyans Şişme Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) katsayılarının 10’dan az olma-
sı (Hair vd. 1998) (bu modelde bulunan VIF değerleri 1,161 ile 1,341 arasında değişmektedir) bağım-
sız değişkenler arasında çoklu bağlantının (multicollinearity) olmadığını göstermiştir.

Kurulan regresyon modeli doğrusaldır ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F= 90,166; 
p<0,01). Uygulanan regresyon modeli kapsamında örgütsel bağlılık belirleyicilerini kullanılan bağım-
sız değişkenlere göre göstermektedir. Buna göre bu araştırmada hastane personelinin örgütsel bağlılık 
düzeylerini dönüşümcü liderlik, iş doyumu ve örgütsel güvenin anlamlı olarak belirlediği bulunmuş-
tur. Beta katsayılarının pozitif olması dönüşümcü liderlik, iş doyumu ve örgütsel güven skorları arttık-
ça örgütsel bağlılığın da arttığını göstermektedir. Ayrıca örgütsel güvenin örgütsel bağlılığı dönüşümcü 
liderlik ve iş doyumuna göre daha çok etkilediği ve belirlediği anlaşılmıştır (örgütsel güven için stan-
dardize edilmiş β= 0,256). Sonuç olarak “H3: Hastane personelinin örgütsel bağlılığını (genel bağlı-
lık düzeyi) örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik anlamlı olarak belirlemektedir” şeklinde 
kurulan hipotez kabul edilmiştir.
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Tablo 6. Örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık, normatif), iş doyumu ve dönüşümcü 
liderliğin örgütsel güven üzerine etkisi

M
odel

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t p
VIF

R R2 F p Durbin 
-Watson

Beta Std. 
Hata Beta

0,570a 0,35 76,739 0,000* 1,782

1 (Sabit) 0,829 0,142 5,834 0,000

Duygusal 
Bağlılık

0,107 0,030 0,115 3,569 0,000 1,232

Devamlılık 
Bağlılığı

0,019 0,027 0,022 0,676 0,499 1,228

Normatif 
Bağlılık

0,203 0,029 0,233 7,002 0,000 1,308

İş Doyumu 0,257 0,043 0,188 5,911 0,000 1,197

Dönüşümcü 
Liderlik

0,168 0,018 0,284 9,190 0,000 1,125

a) Belirleyiciler (Predictors): (Sabit), örgütsel bağlılık (normatif, duygusal, devamlılık), iş doyumu, 
dönüşümcü liderlik

b) Bağımlı değişken: Örgütsel güven

Tablo 6, hastane personelinin örgütsel güven ile iş doyumu, örgütsel bağlılık boyutları ve dönüşümcü 
liderlik arasındaki ilişkiyi regresyon modeline göre özetlemektedir. Modelde örgütsel güven bağımlı 
değişken, iş doyumu, örgütsel bağlılık boyutları (duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağ-
lılık) ve dönüşümcü liderlik bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde mo-
delin ilişki katsayısının 0,570 olduğu görülmektedir (r=0,570). İş doyumu, örgütsel bağlılık boyutla-
rı ve dönüşümcü liderlik hastane personelinin örgütsel güven düzeyindeki toplam varyansın %32,5’ini 
açıkladığı görülmektedir (R2 = 0,325). Durbin Watson katsayısının 2,5’un altında olması ve Varyans 
Şişme Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) katsayılarının 10’dan az olması (bulunan VIF değerle-
ri 1,125 ile 1,308 arasında değişmektedir) bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının (multicol-
linearity) olmadığını göstermiştir.

Kurulan regresyon modeli doğrusaldır ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=76,739; 
p<0,01). Uygulanan regresyon modeli kapsamında örgütsel güven belirleyicilerini kullanılan bağımsız 
değişkenlere göre göstermektedir. Buna göre bu araştırmada hastane personelinin örgütsel güven dü-
zeylerini iş doyumu, duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve dönüşümcü liderliğin anlamlı olarak belir-
lediği bulunmuştur. Tablo 6 incelendiğinde bağımsız değişkenlerin Beta katsayılarının sadece devam-
lılık bağlılığı için istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). Beta katsayılarının po-
zitif olması iş doyumu, dönüşümcü liderlik, normatif ve duygusal bağlılık skorları arttıkça, örgütsel 
güvenin de arttığını göstermektedir. Ayrıca dönüşümcü liderliğin örgütsel güveni oldukça yüksek de-
recede etkilediği ve belirlediği anlaşılmıştır  (standardize edilmiş β= 0,284).  Sonuç olarak “H4: Has-
tane personelinin örgütsel güvenlerini iş doyumu, normatif, duygusal ve devamlılık bağlılıkları ve dö-
nüşümcü liderlik anlamlı olarak belirlemektedir” şeklinde kurulan hipotez iş doyumu, normatif bağlı-
lık ve duygusal bağlılık, dönüşümcü liderlik için kabul, devamlılık bağlılığı için reddedilmiştir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada hastanelerde çalışan personelin örgütsel bağlılık, örgütsel güven,  iş doyum ve yönetici 
dönüşümcü liderlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda hastane personelinin örgütsel bağlı-
lık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik arasında güçlü ve pozitif ilişkiler bulunmuştur. 
Araştırmada dönüşümcü liderliğin örgütsel güveni ve örgütsel bağlılığı anlamlı olarak etkilediği sonu-
cuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada örgütsel bağlılığın dönüşümcü liderlik ve örgütsel güven tarafın-
dan anlamlı olarak etkilendiği, benzer şekilde örgütsel güvenin ise dönüşümcü liderlik, örgütsel bağ-
lılık ve iş doyumu tarafından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sadece Türkiye Cumhuri-
yeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki hastanede yapıldığından, araştırma sonuçlarının tüm ülkeye genel-
lenmesi söz konusu değildir. Ayrıca araştırma sonuçları üniversite ve özel hastaneler için de geçerli-
lik göstermemektedir. Araştırma sonuçlarının özellikle araştırmanın yapıldığı hastanelerde insan kay-
nakları yönetimi noktasında faydalı bilgiler sunacağına inanılmaktadır. Hastanelerde üst ve orta dü-
zey yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışları geliştikçe hastane personelinin iş doyumu, örgütsel 
güveni ve örgütsel bağlılığı da yükselebilecektir. Bu anlamda yapılan bu çalışmanın sonuçları örgüt-
sel bağlılık, iş doyumu, örgütsel güven ve dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkileri açıklaması bakımın-
dan önem arz edebilir.

Hastane sektöründe örgütsel güven, iş doyumu, örgütsel bağlılığı ve dönüşümcü liderliği birlikte artı-
rıcı uygulama ve politikalar geliştirilmelidir. Hastane yönetimleri iş doyumu, örgütsel bağlılık, örgüt-
sel güven, örgütsel destek ve dönüşümcü liderlik gibi yönetim ve organizasyon konularını bir bütün 
olarak ele almalı ve bunları artırıcı yönetim, liderlik ve kararları uygulamaya almalıdırlar. Bu anlam-
da hastane personelinin kararlara katılımı, demokratik yönetim anlayışı, hastane yönetimlerinin daha 
otonom olması, çalışanların teşviki ve ödüllendirilmesi, açık ve dürüst yönetim anlayışı, personel ih-
tiyaçlarına öncelik, hastane yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını geliştirmek gibi nokta-
lar önem arz etmektedir.

Bu araştırma sadece Sağlık Bakanlığına bağlı iki hastanedeki personel üzerinde yapıldığından, bun-
dan sonra konu ile ilgili yapılacak araştırma ve projelerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanele-
ri, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri, özel sektör personeli-
nin de kapsanması ülkemiz hastane sektöründeki iş doyumu, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve dönü-
şümcü liderliğe ilişkin ulusal sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. Sağlık ve hastane yönetimi nok-
tasında yönetim ve organizasyon teması dahilinde örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş doyumu, örgüt 
kültürü, örgütsel destek, örgütsel adalet, dönüşümcü liderlik gibi konular üzerinde kapsamlı araştırma-
lara Türkiye sağlık sektöründe ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de yapılmakta olan Sağlıkta Dönüşüm 
Programı reform çalışmalarında hastanelere yönelik reform uygulamaları da önemli yer teşkil etmek-
tedir. Hastane hizmetlerinde reform kapsamında sağlık sektöründe insan kaynakları yönetime ilişkin 
yapılması düşünülen reformlar için sağlık personelinin iş doyumu, örgütsel bağlılığı, örgütsel güveni, 
dönüşümcü liderlik gibi yönetim ve organizasyon konularında ulusal araştırmalar ihtiyaç duyulabilir. 

Birçok çalışmada hekim ve hemşireler başta olmak üzere hastane personelinin düşük örgütsel bağlı-
lık, örgütsel güven ve iş doyumlarının olabildiğini göstermektedir. Rekabet ortamında hekim ve hem-
şirelerin iş doyumu, örgütsel güveni ve örgütsel bağlılığı ile bunları etkileyen faktörlerin analiz edil-
mesi önem kazanmaktadır. Hastaneler ekonomik ve sosyal amaçları doğrultusunda personelinin iş do-
yumu, örgütsel güveni ve bağlılığını incelemek ve yükseltmek zorundadırlar (Williams, 2005: 203). 
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Özetle daha önce de ifade edildiği üzere sağlık sistemlerinde ve hastane sektöründe son yıllarda önemli 
gelişim ve değişimler yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerini güçlendirme ve toplumun sağlık hizmetleri-
ne adil ve daha adil erişimini sağlama noktasında sağlık reformları sürekli gündemde olmaktadır. Sağ-
lık hizmetleri yönetimi ve sunumunda yaşanan değişimleri yönetmek ve bu değişimlere uyum sağla-
mak için sağlık sektöründe ve özellikle hastanelerde dönüşümcü liderlerin artması gerekmektedir. Gü-
nümüzde artık sağlık sektöründeki politika belirleyicileri, dönüşümcü liderliği yeniçağın temsilcileri 
olarak görmekte ve aynı zamanda hastanelerde dönüşümcü liderler sağlık personelinin iş doyumu, ör-
gütsel bağlılığı, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık gibi iş psikolojisi ölçülerini yükseltmenin bir un-
suru olarak görülmektedir (Reinhardt, 2004: 22; Manion, 2004: 167; Marchiori & Henkin, 2004: 353; 
Hocker & Trofino, 2003: 211).
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HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap Taşkaya1, Bayram Şahin2

Özet

Yöneticiler ve işletmeler çalışanlarının örgütsel bağlılığını arttırdığı takdirde onların örgüte ve üreti-
me katılımlarının yüksek olduğunun ve örgüt içerisinde daha iyi bir performans gösterdiklerinin bilin-
cinde olmalarından dolayı çalışanlarının örgüte bağlılığına önem vermektedirler. Bu çalışma da has-
tanede görev yapan sağlık çalışanlarının örgüte bağlılık düzeyini ve bu düzeyi etkileyen faktörleri be-
lirlemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışma evrenini Adana ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesi çalışanları oluşturmaktadır ve veri 
toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket toplam 838 sağlık çalışanına dağıtılmış ve geri dö-
nüş oranı %57 (n=473) olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık 
düzeylerini ölçmek için Meyer&Allen (1997) tarafından geliştirilen ve 16 maddeden oluşan “Örgüt-
sel Bağlılık Ölçeği” (Organizational Commitment Scale), örgütsel adalet algılarını belirlemek için ise 
Colquitt (2001) tarafından tasarlanan ve 20 maddeden oluşan “Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği” (Orga-
nizational Justice Scale) kullanılmıştır.

Hastane çalışanlarının bağlılıklarını etkileyen faktörlerin incelendiği yapısal eşitlik modeli sonuç-
ları; sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılıklarını önemli ölçüde etkilediğini 
(t=9,012; p<0.001) ve örgütsel bağlılık düzeylerinin meslek gruplarına göre farklılaştığını (t=5.170; 
p<0.001), buna karşın cinsiyet, medeni durum, çalışılan bölüm, nöbet sayısı, toplam hizmet süresi ve 
kurumda çalışma süresinin örgüte bağlılıklarını etkilemediğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüte Bağlılık, Örgütsel Adalet, Yapısal Eşitlik Modeli, Sağlık Çalışanları, 
Hastaneler

ASSESSMENT OF THE FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT LEVEL OF HOSPITAL EMPLOYEES BY THE 

STRUCTURAL EQUALITY MODEL
Abstract

Managers and enterprises attach utmost significance to organizational commitment of their employe-
es because they recognize that employees participate more in the organization and production as their 
commitment to the organization is increased. This study was conducted in order to identify the organi-
zational commitment level of health employees working at hospitals and the effective factors.
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Personnel of a public hospital, which is located in Adana province, constitutes the universe of the study 
and questionnaire was used as data collection method. The questionnaire was disseminated to total 
838 health employees and the percentage of return was noted 57 %.  (n=473).  Organizational Com-
mitment Scale consisting of 16 items, which was developed by Meyer & Allen (1997), was used to me-
asure the organizational commitment level of hospital employees. Organizational Justice Scale con-
sisting of 20 items, which was developed by Colquitt (2001), was used to measure the perception of or-
ganizational justice.

Results of the structural equation model, which examines the factors affecting commitment of hospi-
tal employees, indicated that the organizational commitment of health employees differ among profes-
sional groups (t=5.170; p>0.001) but gender, marital status, department, number of night shifts, total 
service years and duration of practice in the organization did not affect their commitment to the orga-
nization. The results also pointed out that the organizational justice perception of hospital employees 
influenced their organizational commitment to a large extent (t=9,012; p>0.001).

Key Words: Organizational Commitment, Organizational Justice, Structural Equation Model, Hos-
pitals

1. GİRİŞ

Günümüzde işletmelerin ve yöneticilerin en önemli amaçlarından biri, çalışanlarının yetenek ve bece-
rilerini geliştirmek ve bu şekilde onlardan en üst düzeyde verim almaya çalışmaktır. Bir diğer önem-
li amaçları ise yatırım yaptıkları iş görenlerinin işletmeye olan bağlılıklarını arttırmayı sağlamaktır 
(Obeng ve Ugboro, 2003: 83). İşgörenlerin işle ilgili başlıca tutumlarından biri olan ve örgütsel başarı-
ya ulaşmada en kritik faktör olarak görülen örgütsel bağlılık, çalışanların gönüllülükle örgütün bir par-
çası kalmak istemeleri, örgütün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek arzusu duyacak biçimde onun-
la kimlikleşmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Dick ve Metcalfe, 2001: 112).

Bağlılığa ilişkin en baskın olan yaklaşım, Meyer ve Allen’in (1991) örgütsel bağlılık modelidir. Me-
yer ve Allen’in “üç unsurlu model” olarak adlandırdıkları yaklaşımda, araştırmacılar örgütsel bağlı-
lığı; duygusal, devam (süreklilik) ve normatif bağlılık olarak açıklamışlardır (Meyer ve Herscovitch, 
2001: 305). Bu üçlü sınıflandırmada yer alan boyutlardan biri olan duygusal bağlılık, çalışanın kendi 
tercihleri ile bir takım duygusal sebeplerden dolayı çalıştığı örgütte kalma arzusu olarak tanımlanmak-
ta ve örgütü ile özdeşleşmesini ve bütünleşmesini kapsamaktadır. Duygusal bağlılık duygularla ilgili 
iken devam (süreklilik-rasyonel) bağlılığı daha çok örgütten ayrılmanın maliyetlerini göze almakla il-
gilidir. Örgütsel bağlılığın üçüncü boyutunu oluşturan normatif bağlılıkta ise çalışan örgüte karşı ken-
dini borçlu hissetmekte ve örgüte bağlanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997: 11).

Yöneticiler, özellikle nitelikli çalışanlarını kaybetmemek adına, onları örgütün değerli birer üyeleri ol-
duklarına inandırmalı ve bu şekilde örgütsel bağlılıklarını arttıracak bir takım çabalar içine girmeli-
dirler (Ng vd., 2006: 475). Yapılan araştırmalarda yönetimin çalışanlarını karar alma sürecine katma-
larının, işlerini yapmaları için yetkinlik vermelerinin, adil davranmalarının ve onlara gereken destek 
ile güveni vermelerinin iş görenlerin örgüte bağlılığını arttırdığı bulunmuştur (Lambert ve diğerleri, 
2007: 647). Örgüte bağlılığın artmasına sebebiyet veren bu etmenler arasında en önemlisinin ise yö-
neticilerin çalışanlarına adil davranmaları ile ilişkili olan örgütsel adalet algısı olduğu belirtilmektedir. 

Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütte yaşanan olayların ne kadar adil olduğuna ilişkin algılamala-
rı ve bu algılamalar sonucunda gösterdikleri tepkilerle ilgilidir (Saunders ve Thornhill, 2004: 494). İl-
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gili literatür örgütsel adalet algısının dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşim adaleti olmak üze-
re başlıca üç boyuttan oluştuğunu belirtmektedir. Örgütsel adaletin bir boyutu olarak karşımıza çıkan 
dağıtımsal adalette amaç, örgütte dağıtılan kaynakların hangi ölçütlere göre belirlendiği ve dağılımda 
adaletin olup olmadığını saptamaktır (Konovsky, 2000: 490). İşlemsel ödül dağıtımına ilişkin kararları 
almada kullanılan yöntemlerin (sürecin) ne ölçüde hakkaniyete uyduğunu açıklar (Beugr, 2002: 1095). 
Etkileşimsel adalet ise karar verme sürecinin uygulama ve iletişim boyutu ile ilgili konuları içermekte-
dir ve bu tip adaletin gerçekleşmesi için iki ön koşul söz konusudur. Bunlardan ilki  “kişilerarası ada-
let” algısı olup yöneticinin çalışanlarla doğru ve açık iletişim kurmasını, rencide etmeyecek biçimde 
davranmasını, onlara karşı saygılı olmasını, uygun olmayan, önyargılı ve özel sorulardan kaçınması-
nı, kararlar hakkında bilgi vermesini ve doyurucu açıklamalar yapmasını içermektedir. İkinci ön ko-
şul ‘bilgisel adalet’ ise karar verme süreci hakkında çalışanlara örgüt yönetimince düzenli bilgiler ve-
rilmesi anlamına gelmektedir (Coulguitt, 2001: 386).

Çalışanların örgütsel bağlılıklarının sağlanması diğer sektörlere nazaran sağlık sektöründe çok daha 
öncelikli ve önemlidir. Sağlık kurumlarının uğraş alanı doğrudan insan sağlığı ve hayatı ile ilgili ol-
duğundan bu kurumlarda çalışan personeli kurumlarına bağlı kılmak ve bağlılık düzeylerini etkile-
yen faktörleri belirlemek önemli ve kritik bir konudur (Kansuwon vd., 2002: 74). Aşağıda metodolo-
jisi yer alan bu çalışmada da bu amaç yönünde Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma has-
tanesinde çalışan sağlık personelinin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fiili ola-
rak çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Ancak 30’dan düşük olan sağlık çalışanları, parametrik 
test varsayımlarının bozulmaması açısından çalışma kapsamına alınmamıştır. Sonuçta araştırmanın 
hekimler, ebeler, hemşireler ve röntgen-laboratuar teknisyenleri (n=838) üzerinde yapılamasına ka-
rar verilmiştir.

Evrenden örneklem seçilmeyerek tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 01 Haziran 2008- 01 Ekim 2008 
tarihlerini kapsayan dört aylık veri toplama sürecinde, 838 sağlık çalışanına anket dağıtılmış, 491 an-
ket geri dönmüştür. Bu anketlerden 14 tanesi eksik doldurulduğu için değerlendirilme dışı tutulmuş ve 
analizler 477 anket üzerinden yapılmıştır.

2.2 Veri Toplama Yöntemi

Veriler, üç bölümden oluşan bir anket yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanacak anketin ilk bölümünde 
çalışanların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik açık ve kapalı uçlu sorulara yer ve-
rilmiştir. İkinci bölümünde, sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algılarını belirlemek üzere Colquitt 
(2001) tarafından tasarlanan ve 20 maddeden oluşan “Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği” (Organizational 
Justice Scale) kullanılmıştır. Bu ölçek, örgütsel adalet algısının dört boyutunu (işlemsel adalet, dağı-
tımsal adalet, kişiler arası adalet ve bilgisel adalet) birleştiren tek ölçektir.

Anketin üçüncü bölümünde sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini duygusal, devam ve nor-
matif bağlılık açısından ölçmek için Meyer&Allen (1997) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği”ne (Organizational Commitment Scale) yer verilmiştir. 
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Ölçeklerde yer alan sorular beşli Likert ölçeğine göre derecelendirilmiş olup örgüte bağlılık maddele-
ri “1” Kesinlikle Katılmıyorum”, “5” “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Örgütsel adalet algısı öl-
çeğine ait ifadeler için “1” skoru “hiçbir zaman” ve “5” skoru “her zaman” olarak derecelendirilmiş-
tir. Ölçekten alınan puanın 3’ten küçük olması söz konusu tutum ve davranış düzeyinin düşük olma-
sına işaret etmektedir.

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği sadece içsel tutarlılık katsayıları ile değil aynı zamanda 
test-tekrar test yöntemiyle de belirlenmesi amacıyla, araştırma kapsamı dışındaki bir hastanede çalışan 
ve rastgele olarak seçilen 30 kişi (10 hekim, 10 ebe-hemşire ve 10 röntgen ve laboratuar teknisyeni) 
üzerinde test-tekrar test uygulaması gerçekleştirilmiştir. Test-tekrar test uygulaması araştırmanın asıl 
verilerinin içinde yer almayan bu 30 kişilik gruba, birer hafta arayla iki kez anket görüşmesi yapılması 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Böylece uygulanan ankete verilen cevapların zamana göre değişmez-
liği ya da tutarlılığı belirlenmeye çalışılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Kullanılan ölçeklerin güvenirlik sonuçları

Soru 
sayısı

İçsel tutarlılık katsayısı 
(Cronbach Alfa) Test_tekrar test

Örgütsel Adalet 20 0,91 0,99
İşlemsel Adalet 7 0,87 0,99
Dağıtımsal Adalet 4 0,87 0,97
Kişilerarası Adalet 4 0,70 0,97
Bilgisel Adalet 5 0,91 0,98
Örgüte Bağlılık 16 0,91 0,99
Duygusal Bağlılık 7 0,92 0,99
Devam Bağlılığı 5 0,86 0,98
Normatif Bağlılık 4 0,83 0,99

Tablo 1’de hem araştırmada uygulan 477 anketin içsel tutarlılık katsayısının hem de 30 kişiyle yapılan 
test-tekrar test sonucu elde edilen Cronbach alfa değerlerinin kabul edilebilirlik sınırları olarak 0,70’in 
çok üzerinde olduğu görülmektedir.

2.3 Veri Analizi 

Anket verileri SPSS (15.0) ve AMOS (5.0) programları ile analiz edilmiştir. Araştırmanın amacına uy-
gun olarak derlenen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra çalışma kapsamındaki sağlık çalı-
şanlarının özellikleri ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı gibi betimleyici istatistikler-
le incelenmiştir. Çalışmada örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri belirlemek için Yapısal Eşitlik Mode-
li (Structural Equation Model) kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fiili olarak çalışan hekimler, 
ebeler-hemşireler ve röntgen-laboratuar teknisyenleri üzerinde yapılan çalışmaya toplam 477 kişi ka-
tılmış olup katılımcılara ait sosyo-demografik özelliklerin dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı

Değişkenler n (%)
Cinsiyet   
Kadın 351 73,6
Erkek 126 26,4
Medeni durum
Evli 349 73,2

Evli olamayan 128 26,8
Meslek 
Hekim 144 30,2

Ebe-Hemşire 261 54,7

Lab-Röntgen Teknisyenleri 72 15,1

Çalışılan bölüm

Temel Tıp 77 16,1

Dâhili Bölümler 154 32,3

Cerrahi Bölümler 211 44,2

Acil 35 7,3
 Ort. S.Sapma
Toplam çalışma süresi (yıl) 14,0 7,4
Kurumda çalışma süresi (yıl) 7,6 6,1
Aylık nöbet sayısı 4,4 3,0

Tablo 2’de örneklem grubundaki sağlık çalışanlarının cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında, kadın-
ların payının örneklemin neredeyse 3/4‘üne tekabül ettiği görülmektedir. Ebe-hemşirelerin (%54,7) ör-
neklemin yarısından fazlasını oluşturması, cinsiyetteki kadın oranının yüksek olmasını açıklamaktadır.

Örneklem toplam çalışma yılı ve bu kurumda çalışma süresi açısından incelendiğinde ise örneklemde, 
her iki değişkenin de dağılımının 1 yıldan başlayıp 37 yıla kadar çıktığı saptanmıştır. Ancak toplam ça-
lışma süresi ortalaması 14 yıl (±7,37) iken kurumda çalışma yılı ortalaması 7 yıl (±6,08) civarındadır.

Şekil 1’de sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri ve örgütsel adalete ilişkin algıları ile ör-
güte bağlılıkları arasındaki ilişkinin kuramsal modeli verilmiştir. Şekil 1’de yer alan modelin Tablo 
3’deki analiz sonuçlarından da görüldüğü gibi, sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgü-
te bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farkın oluğu (p<0.000) bulunmuştur. Ayrıca, meslek (p=0,034), 
çalışılan bölüm (p=0,017), kurumdaki hizmet süresi (p=0,014) ve cinsiyet (p=0,039) değişkenleri de 
sağlık personelinin örgüte bağlılıklarını anlamlı şekilde etkilemektedir. Ancak toplam hizmet süre-
si, aylık nöbet sayısı ve medeni durumun örgüte bağlılık üzerindeki etkisinin anlamlı çıkmadığı tes-
pit edilmiştir.
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Şekil 1. Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan başlangıç yapısal model

Örgütsel adalet

,31

islemadalet

e-1

,56

,27

dagitimadalet

e-2

,52

,53

kisileradalet

e-3

,73

,65

bilgiseladalet

e-4

,81

,53

Örgütsel bağlılık

,57

normatifbaglilik e-9

,25

devambaglilik e-8
,56

duygubaglilik e-7

,75

,75

,50

calisbolum

meslek

toplamhizmet

R_1

,02

,69

kurumhizmet

nobetsayisi

,12

-,12

,14

,01

cinsiyet medeni

,01-,10

Şekil 1’deki sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan başlangıç yapısal eşitlik modelin 
uyumunun değerlendirildiği ki-kare istatistiği, CFI, NFI ve TLI değerleri incelendiğinde; başlangıç 
modelin sonuçlarının kabul edilebilir standart uyum değerlerinin çok uzağında olduğu anlaşılmakta-
dır. Uyum iyiliği yüksek bir modele ulaşmak için Şekil 1’de önerilen modelde örgüte bağlılık üzerin-
de anlamlı etkisi bulunmayan değişkenler Şekil 2’deki gözden geçirilmiş nihai modelden çıkarılmıştır.

Tablo 3. Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan başlangıç 
yapısal modelin regresyon ağırlıkları

   

Standardize 
edilmemiş 
regresyon 
ağırlıkları

Standardize 
edilmiş 

regresyon 
ağırlıkları

Standart 
Hata

t- 
Değeri P

Örgütsel bağlılık <--- toplamhizmet 0,017 0,022 0,048 0,358 0,720

Örgütsel bağlılık <--- Örgütsel adalet 1,204 0,690 0,133 9,028 ***

Örgütsel bağlılık <--- meslek 0,150 0,117 0,071 2,124 0,034

Örgütsel bağlılık <--- calisbolum -0,115 -0,116 0,048 -2,394 0,017

Örgütsel bağlılık <--- kurumhizmet 0,243 0,145 0,099 2,446 0,014

Örgütsel bağlılık <--- nobetsayisi 0,016 0,014 0,051 0,309 0,757

Örgütsel bağlılık <--- medeni 0,021 0,011 0,090 0,228 0,820
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Örgütsel bağlılık <--- cinsiyet -0,191 -0,100 0,092 -2,068 0,039

islemadalet <--- Örgütsel adalet 1,000 0,558

dagitimadalet <--- Örgütsel adalet 1,152 0,517 0,127 9,085 ***

kisileradalet <--- Örgütsel adalet 1,367 0,727 0,139 9,805 ***

bilgiseladalet <--- Örgütsel adalet 1,823 0,806 0,181 10,057 ***

duygubaglilik <--- Örgütsel 
bağlılık 0,938 0,749 0,081 11,592 ***

normatifbaglilik <--- Örgütsel 
bağlılık 1,000 0,752

devambaglilik <--- Örgütsel 
bağlılık 0,671 0,499 0,068 9,841 ***

Şekil 2. Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan gözden geçirilmiş yapısal model

Örgütsel adalet

,30

islemadalet

e-1

,55

,26

dagitimadalet

e-2

,51

,53

kisileradalet

e-3

,73

,66

bilgiseladalet

e-4

,81

,50

Örgütsel bağlılık

,60

normatifbaglilik e-9

,26

devambaglilik e-8
,54

duygubaglilik e-7

,74

,77

,51

meslek

R_1,67

,23

Bu modelde Tablo 4’de görüldüğü gibi sağlık çalışanlarının meslek ile örgüte bağlılık arasındaki iliş-
ki katsayısı 0.23 (meslek→örgütsel bağlılık) ve örgütsel adalet ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki 
katsayısı 0.67 (örgütsel adalet→örgütsel bağlılık) olarak tahmin edilmiştir. Bu katsayılara göre he-
kimlerin örgüte bağlılık düzeyleri ebe-hemşireler ile röntgen-laboratuar teknisyenlerine oranla daha 
düşüktür.  Örgütsel bağlılığı en yüksek meslek grubu laboratuar ve röntgen teknisyenleridir.

Ayrıca, standardize edilmiş regresyon katsayıları örgütsel adalet ile ilgili boyutların örgütsel bağlı-
lık üzerindeki etkileri hakkında da bilgiler sunmaktadır. Örgütsel adalet ile ilgili boyutların 0,511 ile 
0,812 arasında değişen bir ağırlıkta örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Regresyon 
katsayılarının pozitif olması örgütsel adalet arttıkça örgütsel bağlılığın da arttığını, azaldıkça da ör-
gütsel bağlılığın da azaldığını göstermektedir. 
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Tablo 4. Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan iyileştirilmiş yapısal modelin 
regresyon ağırlıkları

   

Standardize 
edilmemiş 
regresyon 
ağırlıkları

Standardize 
edilmiş 

regresyon 
ağırlıkları

Standart 
Hata

t- 
Değeri P

Örgütsel bağlılık <--- Örgütsel adalet 1,226 0,670 0,136 9,012 ***
Örgütsel bağlılık <--- meslek 0,308 0,232 0,060 5,170 ***

islemadalet <--- Örgütsel adalet 1,000 0,552

dagitimadalet <--- Örgütsel adalet 1,152 0,511 0,129 8,957 ***
kisileradalet <--- Örgütsel adalet 1,386 0,729 0,141 9,828 ***
bilgiseladalet <--- Örgütsel adalet 1,857 0,812 0,185 10,056 ***
duygubaglilik <--- Örgütsel bağlılık 0,898 0,738 0,077 11,669 ***
normatifbaglilik <--- Örgütsel bağlılık 1,000 0,773
devambaglilik <--- Örgütsel bağlılık 0,662 0,508 0,067 9,929 ***

İyileştirilmiş modelin Tablo 5’deki uyum değerleri incelendiğinde ise, ki-kare değerinin istenen dü-
zeyin üzerinde olmakla birlikte (X2= 8,218), diğer uyum iyiliği kriterlerinden NFI=0,851, TLI=0,802, 
CFI=0,865 ve RMSEA=0,123 olduğundan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde 
yer aldığı görülmüştür. Modelin R2’si ise sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının %50’sinin açık-
ladığını göstermektedir. 

Tablo 5. Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını tanımlayan başlangıç ve
 iyileştirilmiş modellerin uyum değerleri

 Başlangıç Model İyileştirilmiş 
Model

Ki-kare 10,642 8,218
NFI 0,529 0,851
TLI 0,460 0,802
CFI 0,549 0,865
RMSEA 0,142 0,123

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Sağlık kurumları toplumda önemli bir yere sahip olan emek yoğun kurumlardır. Toplumda önemli 
yere sahip olmasının nedeni insan için kritik ve yaşamsal bir değer olan sağlıkla uğraşmalarından do-
layıdır. Toplumun sağlık hizmeti ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan bu örgütlerin başarıya ulaş-
masında ve amaçlarını yerine getirmesinde ise emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı çalışanları-
nın önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle bu sektördeki yöneticilerin çalışanlarının bağlılıklarını ar-
tırması ve bağlılıklarını etkileten faktörlerin farkında olması gerekmektedir.
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Sağlık çalışanlarının bağlılığını arttıran faktörlerin incelendiği bu araştırmada sosyo-demografik de-
ğişkenlerden sadece meslek değişkeninin bağlılığı etkilediği; hekimlerin bağlılık düzeylerinin ebe-
hemşire ve röntgen laboratuar teknisyenlerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu durumun he-
kimlerin diğer sağlık çalışanlara göre başka sektörlerde daha kolay iş bulabilmelerinden kaynaklandı-
ğı düşünülmektedir.  Ancak Önal’ın (1999) Ankara’da özel bir hastanede gerçekleştirdiği araştırma-
sında hemşirelerin (n=83) hastanelerine bağlı olmadığı, hekim grubunun hemşire grubuna göre daha 
fazla örgütlerine bağlılık gösterdiği gözlemlenmiştir.  

Araştırmada yapılan analizler neticesinde, örgüte bağlılık ile örgütsel adalet ve adalet alt boyutları 
arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre örgütsel bağlılığı tüm adalet boyutlarının et-
kilediği görülmektedir. Örgüte bağlılığı etkileyen adalet alt boyutlarından biri işlem adaletidir. Tutara 
göre (2007) algılanan işlem adaletinin, örgütsel bağlılık üzerinde %25 oranında etkisi bulunmaktadır 
ve buda işlem adaleti ile örgütsel bağlılık arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 
Viswesvaran ve Ones (2002) 16 araştırmaya dayanan ve 4,696 kişiyi kapsayan meta analitik çalışma-
larında da, işlemsel adalet ile örgüte bağlılık ilişkisinin ileri düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Adaletin bir diğer boyutu olan dağıtım adaleti de örgüte bağlılık düzeyini etkilemektedir.  Chughtai 
ve  Zafar (2006) Pakistan’daki 33 üniversite de tam zamanlı çalışan 125 üniversite öğretim üyesinin 
katılımı ile gerçekleştirmiş oldukları araştırmalarında özellikle dağıtım adaleti ile örgüte bağlılık ara-
sında güçlü bir korelasyon olduğunu saptamışlardır. Masterson (2001) tarafından Amerika’daki bir 
üniversitede yapılan çalışmada, dağıtım adalet algısı yüksek olan öğretim görevlilerinin örgütsel bağ-
lılık düzeyinin de yüksek olduğu bulunmuştur. 

Örgüte bağlılığı etkileyen diğer adalet alt boyutları ise kişiler arası adalet ve bilgisel adalet algısıdır. 
Dilek U. (2004) subayların adalet algıları ile bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışma-
sında özellikle etkileşim adaleti algısının (kişiler arası adalet ve bilgisel adalet ) bağlılığa sebebiyet 
verdiğini tespit etmiştir. 

Sağlık çalışanlarının sosyodemografik özellikleri ve adalet adlıları ile örgüte bağlılık arasındaki iliş-
kinin YEM ile betimlenmeye çalışıldığı bu çalışmada örgütsel bağlılık modelinin toplam açıklayıcılık 
katsayısı %50 olduğundan, modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin hastanede görev yapan sağ-
lık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını açıklamada tam olarak yeterli olmadığı ve başka değişkenle-
rin de modele dahil edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bu çalışmada 
yer almayan ve örgütsel bağlılığı etkilemesi olası faktörlerin de analize girebilmesi için anketin daha 
geniş kapsamlı sorularla tekrar düzenlenmesi gereklidir. Daha kapsamlı sorularla açıklama gücü daha 
yüksek modellere ulaşmak daha mümkün olabilir.

Bu çalışmanın sadece bir kamu hastanesinde yapılması nedeniyle sonuçlarının genelleştirilmesine ih-
tiyatlı yaklaşmak gerekir. Daha güçlü ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilmesi geniş ölçekli çalış-
maların yapılması önerilebilir.

Ancak çalışmanın sahip olduğu sınırlamalara rağmen, literatüre önemli katkılar sağlayacağı da düşü-
nülmektedir. Örgütsel bağlılığın üç boyutlu ve adaletin dört boyutlu olarak ele alınması suretiyle ya-
pısal eşitlik modelinin kullanılmış olması katkılardan biridir. Ayrıca çalışmanın hastane yöneticileri-
ne çalışanlarının bağlılık ve bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili önemli ipuçları sunacağı söylenebilir.
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ DOYUMU

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ömer Gider1, Mehmet Top2

Özet

Hastane sektöründeki hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi açıklamak, iş doyumu ve örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkilerini incelemek amaç-
lardır. Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul’daki dört eğitim ve araştır-
ma hastanesinde yapılmıştır. Araştırma evrenini 1839 hekim oluşturmaktadır. 304 hekim (evrenin % 
16,53’ü) ölçüm araçlarındaki soruların tamamına yanıt vermiştir. İş Tatmini Araştırma Aracı [P. Spec-
tor tarafından geliştirilen the Job Satisfaction Survey], Çalışan Bağlılık Skalası [J. Meyer & M. Al-
len tarafından geliştirilen the Employee Commitment Scales] ve Örgütsel Güven Envanteri - kısa for-
mu- [Cummings and Bromiley tarafından kullanılan the Organizational Trust Inventory - short form] 
araştırtma ölçüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarında 7’li Likert ölçeği kullanılmaktadır. Örgütsel bağ-
lılık, iş doyumu ve örgütsel güven arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Reg-
resyon analizleri sonucunda iş doyumu ve örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkileri-
nin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılık ve örgütsel güvenin iş doyumu üzerinde anlamlı etki-
leri bulunmuştur. Hekimlerin örgütsel bağlılık ve örgütsel güven seviyeleri arttıkça iş doyum seviyele-
ri de artmaktadır. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu arasında güçlü etkileşim vardır. Has-
tane sektöründe hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumunu olumsuz yönde etkileyen 
faktörlerin iyileştirilmesi için, gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Yönetim ve Organizasyon, Hasta-
ne Personeli, Hekimler

AN ANALYSIS OF LEVELS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, 

JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL TRUST OF PHYSICIANS 

AT TRAININD AND RESEARCH HOSPITALS
Abstract

The purposes of this study were to examine the relationship among physicians’ levels of organizational 
commitment, organizational trust and job satisfaction; to investigate the effects of job satisfaction and 
organizational trust on organizational commitment in hospital sector. This study was conducted at four 
The Republic of Turkey Ministry of Health training and education hospitals in Istanbul. Study univer-
se consists of 1839 physicians. 304 physicians (16.53 % of study universe) responded to all questions 
in the instruments. The measurement instruments of survey are the Job Satisfaction Survey (developed 
by P. Spector), the Organizational Commitment Questionnaire (developed by J. Meyer & N. Allen) and 
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2. Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mtop@hacettepe.edu.tr
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Organizational Trust Inventory - short form - (by developed L. Cummings & P. Bromiley). Seven point 
Likert scales are used in these measurement instruments. A strong positive correlations and relations-
hips were found to exist among organizational commitment, organizational trust and job satisfaction. 
Regression analysis showed that job satisfaction and organizational trust affect organizational com-
mitment significantly. Also it was found that organizational commitment and organizational trust af-
fect job satisfaction significantly. The higher levels of organizational commitment and trust of physici-
ans are associated with greater job satisfaction of physicians. There are strong inference among orga-
nizational commitment and job satisfaction. A number of specific measures can and should be under-
taken to improve factors which negatively affect organizational commitment, organizational trust and 
job satisfaction of physicians in hospital sector.

Key Words: Job Satisfaction, Organizational Trust, Organizational Commitment, Organization & Ad-
ministration, Hospital Personnel, Physicians.

1. GİRİŞ

Hastane organizasyonlarında insan kaynaklarının performansını artırmak için hekimler ve diğer per-
sonelin iş doyumu ve örgütsel bağlılık gibi yönetim ve organizasyonun temel konularına önem verme-
si gerekmektedir. Hastanelerde hekimlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık seviyeleri incelenerek, bun-
ların hekimlerin verimliliği, etkililiği, hasta bakım kalitesi ve hastane performansı üzerindeki etkileri 
kapsamlı araştırmalarla analiz edilmelidir (Hanson vd., 2002: 96-98). 

Hastanelerde hekim ve diğer personelin iş doyumu ile hastaların algıladığı bakım kalitesi arasında po-
zitif güçlü yönde ilişki söz konusudur (Atkins vd. 1996: 14). Örgütsel bağlılık, iş doyumu ile birlikte 
düşünüldüğünde örgütsel bağlılık ve iş doyumunun yüksek seviyede olması iş sonucuna pozitif etki, 
düşük örgütsel bağlılık ve iş doyumu ise düşük iş sonucuna neden olabilir (Carmeli vd., 2004: 289). 
Diğer kurumlarda olduğu gibi hastanelerde de insan kaynaklarının düşük iş doyumu, örgütsel bağlılı-
ğı ve örgütsel güveni, hasta bakım kalitesi ile iş performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Hasta-
ne çalışanlarının düşük iş doyumu ve örgütsel bağlılığı ve güveni, onların önemsenmedikleri, kararlara 
yeterince katılmadıkları, örgütsel takımın bir parçası olarak kendilerini görmedikleri, yeterince teşvik 
edilmedikleri ve ödüllendirilmedikleri gibi örgütsel performansı ve yönetsel süreci olumsuz etkileye-
bilecek birçok açılıma neden olmaktadır (Shouksmith, 1994: 707). Özellikle hekimlerin ve diğer yar-
dımcı sağlık personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı düşüklüğü hasta bakım kalitesinde azalma-
lara, dolayısı ile hasta sadakatinde düşüşlere ve hastane karlılığında gerilemelere neden olabilir (Ford 
vd., 2006: 259). Bundan dolayı hastane yönetimleri hekimler başta olmak üzere çalışanların iş doyu-
mu, örgütsel bağlılık, örgütsel destek, örgütsel güven düzeylerini sistematik olarak ölçmeli, değerlen-
dirmeli ve bunlarda düşüş eğilimi olduğunda gerekli politika ve yönetsel araçları uygulamaya almak 
durumundadırlar (Tanner, 2007: 20). Hastaneler sürdürülebilir rekabet sağlamak için iş doyumu ve 
örgütsel bağlılık gibi noktalarda da düzenli kantitatif ve kalitatif veri toplamak zorundadır (Chassin, 
1997:151; Press, 1997: 25).  

Son zamanlarda sağlık sektöründe hekimlerin ve hemşirelerin kurumsal ve iş psikolojilerini konu alan 
literatürde artış yaşanmaktadır. Ancak hekimler olmak üzere sağlık personelinin örgütsel psikoloji bo-
yutları (bağlılık, güven, iş doyumu, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık vb,) arasındaki ilişkileri açık-
layan çalışmalar sınırlı sayıdadır. İş doyumu, örgütsel güven, örgütsel bağlılığın işten ayrılma iste-
ği üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma mevcuttur (Baumeister, 1995: 497; Butler, 1991: 643; 
Cable vd., 2001: 5).
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Bu araştırmada, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimlerin örgütsel bağlı-
lık, örgütsel güven, iş doyumu ve dönüşümcü liderlik (hastane yönetiminin dönüşümcü liderliğine yö-
nelik algılamaları) düzeyleri incelenecek, bunlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ortaya konmaya 
çalışılacaktır. Araştırma bulgu ve sonuçlarının Türkiye’de hastane yönetimi, hekimlik hizmetleri yö-
netimi ile nihai olarak sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi alanına katkı sağlayacağına ina-
nılmaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

İş doyumu ve örgütsel güven günümüzde örgütsel bağlılığın önemli bir belirleyicisi olarak kabul edil-
mektedir. İş doyumunu artırıcı ve örgütsel kültürün çalışanların beklenti, değer yargılarına göre yapı-
landırılması beraberinde örgütsel bağlılığın güçlenmesine neden olabilmektedir (Barge & Schlueter, 
1988: 117). 

Aşağıdaki Şekil 1 örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi daha belirgin kıl-
mak için verilmektedir. Şekil 1, incelendiğinde örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasın-
da karşılıklı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Şekil 1. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki karşılıklı ilişki

(Tanner, 2007: 21)

Örgütsel Bağlılık: Örgütsel bağlılığın tanımı, boyutları, benzer kavramlarla ilişkileri yoğun olarak 
araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Araştırmacılar kendi ilgi alanlarına göre kavramı farklı açılardan ta-
nımlamışlardır. Yakın tarihe tanımla ile Guatam ve arkadaşları örgütsel bağlılığı, çalışanların örgütle 
olan ilişkilerini belirleyen psikolojik bir durum ve örgütün bütününe olan bağılılık şeklinde tanımla-
maktadır (Guatam vd., 2005:305) Literatüre göre örgütsel bağlılık personel, çalışılan kurum (veya ör-
güt) ve çevre arasındaki dinamik bir süreçtir. Personel kendisini ne kadar çok kurumun bir parçası ola-
rak görürse bağlılığın düzeyi ve derinliği de o ölçüde artmaktadır (Liou, 2008: 116).

Meyer ve Allen önce örgütsel bağlılığı duygusal (affective) bağlılık ve devamlılık (continuance) bağlı-
lığı olarak iki boyutta incelemişler, daha sonraki çalışmaları ile normatif (normative) bağlılık boyutu-
nu modellerine ekleyerek üç boyuttan oluşan bir örgütsel bağlılık yapısı geliştirmişlerdir (Meyer vd., 
2002: 20). Duygusal bağlılık çalışanın duygusal olarak örgüte olan bağlılığını, örgütle birlikte tanım-
lanmayı ve örgütle bütünleşmeyi; devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılma durumunda ortaya çıkacak 
maliyet algılamalarını; normatif bağlılık ise yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı çalışanın görev 
algılama ve sorumluluklarını ifade etmektedir (Guatam vd., 2005: 305; Meyer vd., 2002: 20). 
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Örgütsel bağlılığın yüksek olmasının çalışanların performansını, iş tatminini, örgütsel verimliliği artır-
dığı; işe devamsızlığı, personel devir hızını azalttığı çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Culverson, 
2002: 98; Ferris vd., 1983: 87; Brown, 2003: 32; Guatam vd. 2004; 303). 

İş Doyumu: İş doyumu geleneksel olarak çalışanların işlerinden tatmin olmaları veya işlerinin farklı 
yönlerine ait algılamalarını ifade etmektedir (Agho vd., 1993: 1007). Ücret, iş düzeyi, rol belirsizliği 
ve rol açıklığı, terfi ve yükselme, özlük haklar, personel güçlendirme, iş koşulları vb. bir çok işle ilgi-
li dinamiğe ait çalışanların algılamaları iş doyumudur (Chet vd., 1998: 470; Kirkman, 1997: 131). Bir 
başka tanıma göre iş doyumu, çalışanların işleri veya çalışma çevresine ait pozitif veya negatif tutum 
ve algılamalarıdır (Pool, 1997: 275). İş doyumu genellikle birey-çevre uyumu paradigması ile açıkla-
nabilmektedir. Yani bireyin çalışma çevresi bireyin ihtiyaçlarına, değer yargılarına ve kişilik özellik-
lene ne kadar çok uyum içindeyse kişinin iş doyumu o derece yüksek olmaktadır (Kristof, 1996: 5).

Örgütsel Güven: Örgütsel güven başarı bir organizasyonun önemli bir elementi olarak tanımlanmak-
tadır. Doney, Cannon ve Mullen (1998: 601-602) örgütsel bağlılığı, örgüt içindeki parçalara güvenmek 
ve örgütün bir parçası olmayı gönüllü olarak isteme olarak tanımlamaktadır (Dooney vd. 1998). Ben-
zer şekilde Bhattacharya, DeVinney ve Pillutla (1998) örgütsel güveni, örgütlerde karşılıklı iletişim ve 
etkileşimle karakterize olan eylem ve faaliyetlerin olumlu (bazen olumsuz) sonuçlarına olan güçlü bir 
inanç olarak ele almaktadırlar. Shockley-Zalabak ve diğerleri (2000: 35) ise örgütsel güveni, örgütsel 
roller, ilişkiler, beklentiler ve karşılıklı bağımlılıklara göre kurumdaki bireylerin (personel, yönetim) 
davranışlarına ve niyetlerine olan pozitif beklenti ve inançlar olarak tanımlamaktadır. 

Örgütsel güven sağlık sektörü için de oldukça önemli bir çalışma kültürü parçası olarak ele alınmakta-
dır. Sağlık sektöründe ekip çalışmasının yoğunluğu ve önemi noktasında örgütsel güven etkili ekip ça-
lışması kültürünün yerleşmesinde önemli faydalar sağlayabilmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi 
kurum içinde birkaç personelin örgütsel güvensizliği sorun yaratmayabilir ama ilerde örgüte güven 
duygusu azalan personel sayısı azaldıkça, çalışma kültüründe bozulmalar, ekip çalışmasında verimsiz-
likler, motive olmayan personel, tatmin düzeyi düşmüş çalışanlar ve nihayetinde kurumun amaçların-
dan uzaklaşması söz konusu olabilecektir. Ekip çalışması sağlık bakım çevresinde veya sektöründe ol-
dukça önemlidir. Çünkü sağlık bakımında her hastanın tedavi, bakım, teşhis ve kontrol süreçleri fark-
lılık arz etmekte ve her hastaya ilişkin sağlık kurumundaki fonksiyonel ilişkiler farklılık arz etmekte-
dir. Dolayısı ile sağlık sektöründe etkili ekip çalışmasının oluşumunda sağlık çalışanlarının örgütsel 
güvenlerini artırmak sağlık yönetiminin temel konuları arasında sayılabilir (Rotter, 1990: 35; Lewic-
ki, 1998: 438; Laschinger, 2001: 209)

Sağlık sektöründe de örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasında ilişki vardır. Son dönem-
de Sikorska-Simmons tarafından ulusal düzeyde 61 sağlık bakım kuruluşunda yapılan bir çalışmada, 
yüksek örgütsel bağlılığın yüksek iş doyumu ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Sikorska-Simmons 2005: 
202). İş tatmini ve örgütsel güveni yüksek düzeyde olan hekimler ve diğer hastane personeli sağlık hiz-
metleri kalitesinde artışa ve personelde güçlü örgütsel bağlılığa neden olabilmektedir (Barge & Schlu-
eter, 1988: 116; McNeese-Smith, 2001: 173).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırmada anket esasına dayalı, tanımlayıcı bir alan araştırma metodolojisi kullanılarak yapılmış-
tır.  İstanbul İli’ndeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı 4 eğitim ve araştırma hastanesi hekimlerinin iş doyu-
mu, örgütsel bağlılığı (duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık) ve örgütsel güveni 
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
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Bu çalışmada, eğitim ve araştırma hastanelerindeki hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş 
doyumu düzeylerini incelemek ile hekimlerin örgütsel bağlılığı (duygusal, devamlılık ve normatif bağ-
lılığı), örgütsel güveni ve iş doyumu arasındaki ilişkileri analiz etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilmektedir:

H1. Hekimlerin algıladıkları örgütsel bağlılık (duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağlı-
lık),  örgütsel güven ve iş doyumu seviyesi arasında anlamlı ilişki vardır.

H2. Hekimlerin iş doyumunu örgütsel bağlılık boyutları ve örgütsel güven anlamlı olarak belirlemek-
tedir.

Araştırma İstanbul İli’ndeki dört Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesinde (Ümraniye, İstan-
bul, Göztepe, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) yapılmıştır.  Araştırma evrenini bu 4 eği-
tim ve araştırma hastanesinde çalışan 1839 hekim oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş, 
evrenin tamamına araştırma ölçüm araçları uygulamak hedeflenmiştir. Araştırmada anketlerin hekim-
ler tarafından cevaplama oranı %16,53 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki Tablo 1, araştırmanın yapıl-
dığı hastanelerdeki hekim sayılarını, anket uygulanan hekim sayılarını ve yüzdelerini göstermektedir. 
Araştırmaya katılım gönüllü olduğundan, araştırma personel izinlerin kullanılmaya başlandığı bir dö-
nemde yapıldığından, hekimlerin yoğun iş temposunda genellikle anket doldurmayı kabul etmemeleri 
ulaşılan hekim sayısının az olmasına neden olmuştur. 

Tablo 1. Araştırmanın yapıldığı hastanelere göre hekim sayıları, anket uygulanan 
hekim sayı ve yüzdeleri

HASTANELER Hekim 
Sayısı

Anket Uygulanan 
Hekim Sayısı

Anket Uygulanan 
Hekim

%
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 452 51 11,28
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 567 48 8,46
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 218 43 19,72
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 602 162 26,91
GENEL TOPLAM 1839 304 16,53

Araştırmada hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık)  Meyer, 
J. ve Allen, N. (1990) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Skalası kullanılarak ölçülmüştür (Allen 
ve ark. 1990). Meyer ve Allen tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Skalasında duygusal (efektif), 
devamlılık ve normatif bağlılık olmak üzere 3 boyut vardır ve 7’li Likert ölçeği kullanılmaktadır. Her 
boyut altında 8 ifade yer almaktadır. Kullanılan 7’li Likert ölçeğinde; “1-Hiç katılmıyorum “7- Tama-
men katılıyorum” şeklinde değerlendirilmektedir. Dolayısı ile skorlar 7 değerine yaklaştıkça örgütsel 
bağlılık (bağlılık boyutları dahil) düzeyi en yükseğe çıkmakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük se-
viyeye inmektedir. Araştırmada her hekim için duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağ-
lılık skorları ile bu üç bağlılık boyut skorlarının ortalaması alınarak genel bağlılık skoru hesaplanmış-
tır. İlgili örgütsel bağlılık boyutu altında yer alan sorulara verilen yanıtlar toplanmış, boyutun altında-
ki soru sayısına bölünmüş ve böylece hekimlerin ilgili bağlılık boyut skoru elde edilmiştir. Ayrıca ör-
gütsel bağlılık skalasında bulunan 24 ifade içinde olumsuz anlam yüklenen ifadeler için boyut skorla-
rı hesaplanmadan önce ters skorlama işlemi yapılmıştır. 
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Örgütsel bağlılığı ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik katsayıları (Cronbach alfalar) duy-
gusal bağlılık için 0,725; devamlılık bağlılığı için 0,768 ve normatif bağlılık için 0,773 olarak bulun-
muştur. Bulunan Cronbach Alpha değerli 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair ve ark., 1998). 

Hekimlerin iş doyum düzeyleri ise Paul E. Spector (1985) tarafından geliştirilen İş Doyumu Anke-
tinden (the Job Satisfaction Survey) yararlanılarak ölçülmeye çalışılmıştır (Spector 1985). Paul E. 
Spector’un ölçüm aracında iş doyumu ile ilgili 36 ifade bulunmakta ve bu ifadelere bireylerin katılım 
seviyelerinden (7’li Likert ölçeği dahilinde) hareketle iş doyumu düzeyi açıklanmaya çalışılmaktadır. 
Kullanılan 7’li Likert ölçeğinde;  “1-Hiç katılmıyorum”, “7- Tamamen katılıyorum” şeklinde değer-
lendirilmiştir. Dolayısı ile skorlar 7 değerine yaklaştıkça iş doyumu düzeyi en yükseğe çıkmakta, 1 de-
ğerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmektedir. Olumsuz anlam yüklü ifadeler için ters skorlama 
işlemi yapılmıştır. Araştırmada her hekim için bir iş doyumu skoru hesaplanmıştır. Bireysel iş doyumu 
skoru 36 ifadeye verilen yanıt değerlerinin toplanarak 36’ya bölünmesinden elde edilmiştir. 

İş doyumunu ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,746 bu-
lunmuştur. Bulunan Cronbach alpha değeri 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair ve ark., 
1998).

Hekimlerin örgütsel güven düzeylerini ölçmek için Örgütsel Güven Envanteri (Organizational Trust 
Inventory) (Cummings and Bromiley, 1996) kısa formu kullanılmıştır. Örgütsel güven envanterinin 
geçerliliği ve güvenirliği birçok çalışmada ortaya konmuştur. Bu ölçüm aracı 12 kapalı uçlu sorudan 
oluşmakta ve 7’li Likert ölçeğini esas almaktadır. Kullanılan 7’li Likert ölçeğinde; “1-Hiç katılmıyo-
rum”, “7- Tamamen katılıyorum” şeklinde değerlendirilmiştir. Dolayısı ile skorlar 7 değerine yaklaş-
tıkça örgütsel güven düzeyi en yükseğe çıkmakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmek-
tedir. Olumsuz anlam yüklü ifadeler için ters skorlama işlemi yapılmıştır. Araştırmada her hekim için 
bir örgütsel güven skoru hesaplanmıştır. Bireysel güven skoru 12 ifadeye verilen yanıt değerlerinin 
toplanarak 12’ye bölünmesinden elde edilmiştir. 

Örgütsel güveni ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,787 
bulunmuştur. Bulunan Cronbach alpha değeri 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair ve ark., 
1998).

Araştırma 20 Mayıs 2009 - 04 Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Üniversi-
tesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına devam 
eden 8 öğrenci anketör olarak kullanılmıştır. Anketör öğrenciler araştırma ve anketlerin doldurulma-
sı hakkında gerekli eğitimden geçirilmiştir. Her bir eğitim hastanesinde 2 anketör kullanılmıştır. Araş-
tırmada hekimlere anket uygulamadan önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmış-
tır. Anketler uygulanırken hekimlere araştırmaya katılımın gönüllü olduğu ve anketi doldurma zorun-
luluğunun olmadığı belirtilmiştir. Hekimlerin büyük çoğunluğu işlerinin yoğunluğundan dolayı anke-
ti doldurma zamanlarının olmadığını belirtmiştir. Ayrıca araştırma yaz aylarında yapıldığından ve izin 
dönemine denk geldiğinden hekimlerin anket doldurma oranı bundan olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayara aktarıldıktan sonra SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) 15.0 programıyla örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu skorları hesaplanmış ve gü-
venirlik, korelasyon, çok değişkenli regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. İlgili istatistik-
sel çözümlemeler yapılmadan önce testlerin kullanımı için gerekli varsayımların sağlanıp sağlanmadı-
ğı incelenmiştir. Ayrıca tanımlayıcı istatistikler de kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında elde edilen temel bulgular, uygulanan istatistik analizler sonucunda oluşturu-
lan tablolar doğrultusunda açıklanmaya çalışılacaktır. 

Tablo 2. Araştırmaya katılan hekimlerin bazı özelliklere göre dağılımı

ÖZELLİKLER n %
Cinsiyet

Erkek 172 56,57
Kadın 132 43,43

Meslek
Pratisyen Hekim 55 18,09
Uzman Hekim 249 81,91

Hastanede Hekimlerin Çalıştığı Birim / Ünite
Poliklinik 166 54,60
Klinik 111 36,51
Diğer (İdari Üniteler, Ameliyathane / Yoğun Bakım, 
Acil Servis,  Laboratuvar – Radyoloji)

27 8,89

Hastanede Çalışma Yıl Sayısı
0 -1 Yıl 41 13,48
2- 5 Yıl 110 36,18
6- 10 Yıl 73 24,01
11 ve Üzeri Yıl 80 26,23

Yaş
25- 30 Yaş 116 38,15
31- 40 Yaş 133 43,75
41 ve Üzeri Yaş 55 18,10

Tablo 2, araştırmaya katılan hekimlere ait bazı özelliklerin dağılımını göstermektedir. Buna göre 
araştırma kapsamındaki hekimlerin cinsiyete göre dağılımlarının birbirine yakın olduğu görülmek-
tedir. Araştırma kapsamındaki hekimlerin % 56,57’si erkektir. Araştırma kapsamındaki 304 hekimin 
%18,09’u pratisyen hekim, % 81,91’i uzman hekimdir.  Hekimlerin büyük çoğunluğu bulunduğu has-
tanede 2-5 yıl arasında çalışmıştır. Hekimlerin yaşı 25-55 yaş arasında değişmekte ve personelin yaş 
dağılımı açısından büyük çoğunluğunun 25-40 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir.
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Tablo 3. hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu skorlarının 
tanımlayıcı istatistikleri (n=304)

Örgütsel Bağlılık Boyutları, 
Örgütsel Güven, İş Doyumu Ortalama Std. Sapma Ranj Minimum Maksimum

Duygusal Bağlılık 3,88 0,68 3,25 2,25 5,50
Devamlılık Bağlılığı 3,92 0,73 4,13 1,75 5,88
Normatif Bağlılık 3,79 0,75 5,63 1,00 6,63
Genel Bağlılık 3,87 0,52 3,29 1,75 5,04
Örgütsel Güven 3,85 0,77 4,67 1,25 5,92
İş Doyumu 4,08 0,37 2,30 2,67 4,97

Tablo 3, eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş 
doyumu düzeylerini göstermektedir. Daha öncede ifade edildiği üzere skorlar 7 değerine yaklaşıkça ör-
gütsel bağlılık, güven ve iş doyumu seviyesi en yükseği, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşüğü ifade et-
mektedir. Buradan hareketle Tablo 3 incelendiğinde hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş 
doyumu düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık düzeyinin genel ortalama-
sı 3,87 ve en yüksek örgütsel bağlılık boyutu ise 3,92 ortalaması ile devamlılık bağlılığı bulunmuştur. 
Ayrıca iş doyumu seviyesinin bağlılık ve güven sevisinden yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3 ay-
rıca örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumuna ait araştırmada ulaşılan hekimler açısından stan-
dart sapma, maksimum ve minimum değerler ile ranjları da göstermektedir. Özellikle iş doyumunda 
ranjın ve standart sapmanın oldukça düşük olması dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ya-
pılan bazı araştırmalarda hekimlerin iş tatminin bizim burada bulmuş olduğumuz iş tatmini düzeyin-
den daha yüksek olduğu söylenebilir. Örneğin, Rosta ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yapılan 
bir araştırmada Almanya’dan 1427, Norveç’ten ise 478 hastane hekimine iş tatmini ile ilgili 7’li Likert 
ölçeğini esas alan bir anket elektronik postayla uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Almaya için has-
tane hekimlerinin iş tatmini ortalaması 4,55 iken Norveç için iş tatmini ortalaması 5,09 olarak bulun-
muştur (Rotsa vd., 2009: 505-507).

Tablo 4. Hekimlerin örgütsel güven durumu

ÖRGÜTSEL GÜVEN İFADELERİ Ortalama Std. 
Sapma

Yönetimdeki insanların diğer insanların omuzlarına binerek başarılı 
olduklarını düşünüyorum. 4,07 1,750

Kurum yönetiminin yardıma muhtaç insanlara gerekli özeni 
gösterdiğine inanıyorum. 4,06 1,802

Kurum yönetiminin bazı bilgileri bizimle paylaşmadığını düşünüyorum. 4,06 1,690
Yönetimin iyi ellerde olduğuna inanıyorum. 4,03 1,806
Kurum yönetiminin sorunlarımıza gerekli ilgiyi gösterdiğine 
inanıyorum. 3,90 1,906

Bana göre kurum yönetimi güvenilirdir. 3,88 1,640
Kurum yönetiminin bizi yanlış yönlendirmediğine inanıyorum. 3,88 1,664
Kurum yönetiminin verdiği sözlerde durmadığına inanıyorum. 3,87 1,729
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ÖRGÜTSEL GÜVEN İFADELERİ Ortalama Std. 
Sapma

Kurum yönetiminin önceden kararlaştırılmış yükümlülükleri 
çalıştığımız birimde uyguladığına inanıyorum. 3,79 1,654

Kurum yönetiminin iletişim / işbirliğinde adil katılımı sağladığına 
inanıyorum. 3,78 1,671

Kurum yönetiminin bizimle dürüstçe iletişim / işbirliği ettiğine 
inanıyorum. 3,49 1,750

Kurum yönetiminin biz çalışanlarla görüşmelerinde / iletişiminde 
gerçekleri söylediğine inanıyorum. 3,43 1,666

Tablo 4, hekimlerin örgütsel güven durumunu ifadeler açısından göstermektedir. Tablo 4 incelendiğin-
de hekimlerin örgütsel güven düzeyini belirlemede kullanılan ifadelere ilişkin kendi değerlendirme-
lerinin ortalama olarak 4,07 ile 3,43 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Hekimler kurum yö-
neticilerinin; personelin omzuna binerek başarılı olduklarını, yardıma muhtaç personele gerekli özeni 
gösterdikleri, personelle bilgi paylaşımının olduğuna, personel sorunlarına duyarlı olduklarına güven-
lerinin biraz yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca hekimler kurum yönetiminin personelle iletişim, per-
sonelle dürüst işbirliği ve yönetimi personelin adil katılımı noktalarında güven düzeylerinin biraz dü-
şük olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Hekimlerin örgütsel bağlılık durumu

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İFADELERİ Ortalama Std. 
Sapma

Herhangi bir kurumla iş konusunda bağlantıya geçmesemde işimden 
ayrılırsam olabileceklerden korkmam. 4,24 1,775

Şu anda bu kurumdan ayrılmak bana çok maddi külfet getirmeyebilir. 4,10 1,776
Bir kurumdan diğerine geçmek bana tamamen ahlak dışı görünmüyor. 4,02 1,881
Bu kurumdan ayrılmayı istesem bile şimdi ayrılmak benim için oldukça 
zor olabilir. 3,97 1,725

Şu an istenen zorunluluktan dolayı bu kurumda bulunuyorum. Örneğin 
zorunlu hizmet vb. 3,95 1,811

Bu kurumdan ayrılmayı düşünmemi sağlayacak imkanlarım çok az ve 
sınırlıdır. 3,95 1,857

Şirket adamı veya şirket kadını olmanın artık mantıklı olduğunu 
düşünmüyorum. 3,94 1,840

Kişinin çalıştığı şirket veya kuruma daima sadık olması gerektiğine 
inanmıyorum. 3,88 1,672

Kurum sadakatine önemli bir değer yargısı olarak inandığım düşünülür 3,87 1,704
Bu kurumdan ayrılmanın ciddi sonuçlarından birisi de ulaşılabilir sosyal 
imkanlarda azalmalar olmasıdır. 3,85 1,784

İnsanların günümüzde çalıştıkları şirket veya kurumlarını sık sık 
değiştirdiklerini düşünüyorum. 3,84 1,791
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Bu kurumdan ayrılmam kayda değer refah azalmasına neden olabilir. 
Başka bir kurumda burada sahip olduğum özlük haklara sahip 
olmayabilirim.

3,82 1,921

İnsanların kariyerlerinin büyük bölümünü tek bir kurumda geçirmeleri 
daha iyidir. 3,71 1,843

Bu kurumda çalışmaya devam etmemin ana sebeplerinden birisi de 
sadakatin önemli olduğuna inanmamdır. 3,64 1,776

Şu an bu kurumdan ayrılırsam hayatımın geriye kalan kısmı çok zor 
olabilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirim. 3,55 1,705

Bana daha iyi bir iş teklif edilse bile kurumumdan ayrılma hakkımın 
olduğuna inanmam. 3,48 1,793

Tablo 5, hekimlerin örgütsel bağlılık durumunu ifadeler açısından göstermektedir. Tablo 5 incelendi-
ğinde hekimlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemede kullanılan ifadelere ilişkin kendi değerlen-
dirmelerinin ortalama skorlarının 3,48 ile 4,24 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Hekimler 
kurumlarından ayrılmaları durumunda olabileceklerden korkma ve çok maddi külfet getirmeyebilir 
ifadelerine yüksek düzeyde katılmaktadır. 

Tablo 6. Hekimlerin iş doyumu durumu

İŞ DOYUMU İFADELERİ Ortalama Std. 
Sapma

İyi bir iş yaptığımda farkedilmeliyim. 4,70 1,865
İşim zevkli ve hoşlanılabilir bir iştir. 4,53 1,729
İşimi yapmaktan dolayı gurur duyarım. 4,51 1,856
Mesai arkadaşlarımdan hoşlanırım. 4,44 1,855
Kurumda olanları bildiğimi hissederim. 4,43 1,786
İşimde yaptığım şeyleri severek yaparım. 4,41 1,768
Sahip olmamız gereken özlük haklara ve diğer yardımlara sahip 
olmadığımızı düşünüyorum. 4,39 1,821

Bir üst yöneticim bana karşı adil değildir. 4,38 1,769
İşimde çok fazla atışma ve münakaşa oluyor. 4,34 1,667
Aşırı kırtasiye işim var. İş yüküm fazladır. 4,31 1,766
Beraber çalıştığım insanları severim. 4,28 1,801
Göstermiş olduğum çabalar karşılığında yeterince ödüllendirilmediğimi 
düşünüyorum. 4,27 1,745

Burada çalışanlar için çok az ödül vardır. 4,26 1,804
Bazı kurallar ve prosedürler / yasal düzenlemeler iyi bir iş yapmama engel 
olmaktadır. 4,25 1,742

İşimde yükselme imkanım gerçekten çok azdır. 4,20 1,697
İşimi iyi yapma çabalarım bürokratik kurallar yüzünden bazen 
engellenmektedir. 4,19 1,769

Bir üst amirimi severim. 4,17 1,773
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İŞ DOYUMU İFADELERİ Ortalama Std. 
Sapma

Bana göre bu kurumun amaçları açık değildir. 4,15 1,794

Bize sağlanan faydalar (özlük haklar ve sosyal yardımlar vb.) diğer 
kurumların sağladıkları kadardır. 4,10 1,755

Ücret artışlarından tatmin olurum. 4,10 1,913
Yaptığım işin takdir edildiğine inanmıyorum. 4,06 1,729
Kurumdaki yükselme kademelerinin arası çok uzak ve azdır. 4,02 1,777
Sahip olduğumuz fayda veya özlük haklar paketi adildir. 3,99 1,771
Bana verilen maaş ve ödemeleri düşündüğümde bu kurum tarafından 
gerekli takdiri görmediğimi düşünüyorum. 3,97 1,817

İşimde yükselme olanaklarından memnunum. 3,95 1,727
Bir üst yöneticim astların duyguları ile çok az ilgilenir. 3,92 1,697
İnsanlar diğer yerlerdeki kadar burada da ilerliyorlar. 3,90 1,809
Beraber çalıştığım insanların yetersizliğinden dolayı daha çok çalışmak 
zorunda olduğumu biliyorum. 3,80 1,781

Bir üst yöneticim işinde gerçekten yeterlidir. 3,76 1,649
Bu kurumdaki örgütsel iletişim iyidir. 3,76 1,746
İşimde yapılacaklar ve iş talimatları yeterince açık değildir. 3,75 1,760
İşini iyi yapanların adil yükselme imkanı vardır. 3,71 1,693
Aldığım özlük haklar ve sosyal yardımlardan tatmin değilim. 3,70 1,763
Bazen işimin anlamsız olduğunu düşünüyorum. 3,61 1,893
İşimde çok yoğunum. İş yüküm çok fazladır. 3,42 1,822
Yaptığım iş için yeterince maaş aldığıma inanıyorum. 3,35 1,813

Tablo 6, hekimlerin iş doyum durumunu ifadeler açısından göstermektedir. Tablo 6 incelendiğinde 
hekimlerin iş doyum düzeylerini ölçmek için kullanılan ifadelere katılma skor ortalamalarının 3,35 
ile 4,70 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Hekimler iyi bir iş yaptığında fark edilme, işinin 
zevkli ve hoşlanılabilir olması, işini yapmaktan gurur duyma, mesai arkadaşlarını sevme noktaların-
da iş doyumların yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca hekimlerin iş yüklerinin fazla olması ve aldıkları 
maaşların düşüklüğü noktasında iş doyum düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. 

Tablo 7. Hekimlerin örgütsel bağlılık boyutları, genel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu 
arasındaki korrelasyon yumağı (n= 304)

Duygusal 
Bağlılık

Devamlılık 
Bağlılığı

Normatif 
Bağlılık

Genel 
Bağlılık

Örgütsel 
Güven

İş 
Doyumu

Duygusal 
Bağlılık

Pearson  “r” 1

p

Devamlılık 
Bağlılığı

Pearson  “r” 0,175(**) 1

p 0,002
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Normatif 
Bağlılık

Pearson  “r” 0,337(**) 0,328(**) 1

p 0,000 0,000

Genel 
Bağlılık

Pearson  “r” 0,680(**) 0,701(**) 0,781(**) 1

p 0,000 0,000 0,000

Örgütsel 
Güven

Pearson  “r” 0,253(**) 0,173(**) 0,328(**) 0,348(**) 1

p 0,000 0,003 0,000 0,000

İş Doyumu
Pearson  “r” 0,140(*) 0,119(*) 0,141(*) 0,184(**) 0,400(**) 1

p 0,016 0,041 0,015 0,001 0,000

**  Korelasyon katsayısı 0,01 yanılma payında anlamlıdır.

*    Korelasyon katsayısı 0,05 yanılma payında anlamlıdır.

Tablo 7, hekimlerin örgütsel bağlılık (bağlılık boyutları), örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki kor-
relasyon katsayılarını ve korrelasyon katsayılarının anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Tablo 7 in-
celendiğinde bağlılık, güven ve iş doyumu arasında karşılıklı anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu gö-
rülmektedir. Bu araştırmada genel örgütsel bağlılığın normatif bağlılıkla (r=0,781; p<0,01) diğer iki 
bağlılığı boyutuna göre daha yüksek ilişkide olduğu bulunmuştur. Genel örgütsel bağlılık ile örgüt-
sel güven arasındaki ilişki (r=0,348; p<0,01) düzeyi genel bağlılık ile iş doyumu arasındaki arasındaki 
ilişkiden (r=0,184; p<0,01 daha büyüktür. Benzer şekilde bu araştırmada iş doyumu ile örgütsel güven 
arasında (r=0,400; p<0,01), iş doyumu ile genel bağlılık ve bağlılık boyutları arasındaki ilişkiye göre 
daha yüksek bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca örgütsel bağlılık boyutları açısından bakıldığında 3 bağlı-
lık boyutu ile örgütsel güven arasında ilişkilerin 3 bağlılık boyutu ile iş doyumu arasındaki ilişkilere 
göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Tablo 7, örgütsel bağlılık (bağlılık boyutları dahil), 
örgütsel güven ve iş doyumu arasında karşılıklı, güçlü ve pozitif ilişkilerin olduğuna işaret etmekte-
dir. Sonuç olarak “H1. Hekimlerin algıladıkları örgütsel bağlılık (duygusal bağlılık, devamlılık bağlı-
lığı, normatif bağlılık),  örgütsel güven ve iş doyumu seviyesi arasında anlamlı ilişki vardır” şeklinde 
kurulan hipotez kabul edilmiştir.

Tablo 8. Hekimlerin örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık, normatif) 
ve örgütsel güvenin iş doyumu üzerine etkisi

M
odel

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t p VIF

R R2 F p Durbin 
-Watson

Beta Std. 
Hata Beta

0,406a 0,17 14,402 0,000* 1,8871 (Sabit) 0,018 0,031 0,032 0,556 0,579
Örgütsel 
Güven 0,028 0,029 0,055 0,979 0,328 1,153

Duygusal 
Bağlılık 0,002 0,031 0,005 0,074 0,941 1,182

Devamlılık 
Bağlılığı 0,183 0,028 0,381 6,641 0,000 1,119

Normatif 
Bağlılık 0,018 0,031 0,032 0,556 0,579 1,329
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a)  Belirleyiciler (Predictors): (Sabit), örgütsel bağlılık (normatif, duygusal, devamlılık), örgütsel gü-
ven

b)  Bağımlı değişken: İş doyumu

Tablo 8, iş doyumu ile duygusal, devamlılık, normatif bağlılık ve örgütsel güven arasındaki ilişkiyi 
regresyon modeline göre özetlemektedir. Modelde iş doyumu düzeyi bağımlı değişken, örgütsel bağ-
lılık boyutları olan duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile örgütsel güven bağımsız değişkenler 
olarak kullanılmıştır. Tablo 8 incelendiğinde modelin ilişki katsayısının 0,406 olduğu görülmektedir 
(r=0,406). Üç örgütsel bağlılık boyutu ve örgütsel güven, hekimlerin iş doyumu düzeyindeki toplam 
varyansın %17’sini açıkladığı görülmektedir (R2 = 0,172). Durbin Watson katsayısının 2,5’un altında 
olması ve Varyans Şişme Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) katsayılarının 10’dan az olması (Hair 
vd., 1998) (bu modelde bulunan VIF değerleri 1,19 ile 1,329 arasında değişmektedir) bağımsız değiş-
kenler arasında çoklu bağlantının (multicollinearity) olmadığını göstermiştir.

Kurulan regresyon modeli doğrusaldır ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=14,402; 
p<0,01). Uygulanan regresyon modeli, iş doyumu belirleyicilerini kullanılan bağımsız değişkenlere 
göre göstermektedir. Buna göre bu araştırmada iş doyumu düzeylerini devamlılık bağlılığının anlamlı 
olarak belirlediği bulunmuştur. Sonuç olarak “H2. Hekimlerin iş doyumunu örgütsel bağlılık boyutla-
rı ve örgütsel güven anlamlı olarak belirlemektedir” şeklinde kurulan hipotez; devamlılık bağlılığı için 
kabul; örgütsel güven, normatif ve duygusal bağlılık için reddedildiğinden kısmen kabul edilmiştir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven 
ve iş doyum düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel gü-
ven ve iş doyumu arasında güçlü ve pozitif anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel bağlılığın örgütsel 
güven ve iş doyumu tarafından anlamlı olarak belirlendiği bulunmuştur. Ayrıca iş doyumunun örgüt-
sel güven ve örgütsel bağlılık tarafından anlamlı olarak etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma-
nın hastane sektöründe hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişkileri 
açıklamaya yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. 

Araştırmada hekimlerin örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş doyumu düzeyleri 7’li Likert ölçeğinin 
kullanıldığı anketlerle ölmüştür. Buna göre hekimlerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu 
skorlarının 3,87 ile 4,08 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Dolayısı ile bağlılık, geven ve iş do-
yumu düzeylerinin orta seviyede olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada eğitim ve araştırma hastanelerinde-
ki hekimlerin örgütsel bağlılık (normatif, devamlılık ve duygusal), örgütsel güven ve iş doyumu ara-
sında güçlü ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılığın, iş doyumu ve örgütsel güven tarafından 
anlamlı olarak belirlendiği temel sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın bu kısmında araştırma sonuçlarını destekleyen ve sağlık sektöründe hekimler ve diğer sağ-
lık personeli üzerine yapılan bazı bilimsel çalışmalara atıf yapılacaktır. 

Pongsettakul (2008: 45-48), Tayland’da 250 hekime anket uygulamak suretiyle hekimlerin iş doyu-
mu faktörleri (ödül tatmini, verimlilik tatmini, iş iklimi tatmini) ile hastane bağlılığı faktörleri (nor-
matif bağlılık, devamlılık bağlılığı, duygusal bağlılık) arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma so-
nucunda iş doyumu faktörleri ile hastane bağlılığı faktörleri arasında güçlü ve anlamlı ilişkiler bulun-
muştur. Freebom (2001: 16-17), Amerika Birleşik Devleri’nin Nortwest ve Ohio bölgelerinde görev 
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yapan 608 hekime elektronik posta yoluyla anket uygulamak suretiyle, hekimlerde örgütsel bağlılık, iş 
doyumu ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma sonucunda örgütsel bağlı-
lık ile iş doyumu arasında pozitif ve güçlü ilişki (r=0,74; p<0,05) bulunmuştur. Benzer şekilde örgüt-
sel bağlılık ve iş doyumu ile psikolojik iyilik hali arasında da anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmuştur.

Tanner (2007: 101) tarafından bir hastanede 120 çalışan üzerinde yapılan araştırmada iş doyumu, ör-
gütsel bağlılık (normatif, devamlılık, efektif bağlılık) ve örgütsel güven arasındaki ilişki analiz edil-
miştir. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık (normatif ve efektif bağlılık) ile iş doyumu arasında an-
lamlı ilişki bulunmuştur. Tanner (200: 102), araştırmasında efektif bağlılık ile iş doyumu arasında po-
zitif güçlü bir ilişki  (r= 0,62; p<0,001); devamlılık bağlılığı ile iş doyumu arasında önemli olmayan 
negatif bir ilişki (r= -0,11, p= 0,25) ve normatif bağlılık ile iş doyumu arasında orta düzeyde ve po-
zitif yönde anlamlı bir ilişki (r=0,29; p= 0,001) bulmuştur. Mariatou Jallow (2003: 125) tarafından 
Kanada’da 4 eğitim ve araştırma hastanesinde, 1327 hemşire üzerine yapılan bir araştırmada örgütsel 
bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif güçlü bir ilişki (r=0,635; p<0,01) bulunmuş ve örgütsel bağlılık-
taki toplam varyansın %40,3’ünün iş doyumu ile açıklanabileceği belirtilmiştir.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal düzeyde 61 sağlık tesisinde yapılan bir araştır-
mada yüksek örgütsel bağlılık düzeyinin yüksek iş doyumu düzeyi ile güçlü ilişkisinin olduğu bulun-
muştur (Sikorska-Simmons, 2005: 202). 

Tett ve Meyer (1993: 259), 155 çalışma üzerinde yaptıkları meta analizinde örgütsel bağlılık ile iş do-
yumu arasında örgütsel bağlılık ile personel devrine göre daha güçlü ilişkinin olduğunu bulmuşlar-
dır. Ingersoll ve arkadaşları (2002: 250) örgütsel bağlılığın iş doyumu ile güçlü ilişkisini bulmuştur. 

Saygun ve arkadaşları (2004: 219) tarafından yapılan araştırmada Kırıkkale ilinde bir üniversite hasta-
nesi, bir Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi ve bir Sağlık Bakanlığı hastanesi olmak üzere üç hasta-
nede çalışan hekimlerin iş doyum düzeyleri ve iş doyumun etkileyen alt faktörler incelenmiştir. Araş-
tırmada toplam 139 hekime iş doyumunu ölçmek için anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda he-
kimlerin iş doyum düzeylerinin hastane mülkiyet tipine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Ayrıca kuruma bağlılık ve kuruma güvenin hekimlerin iş doyumunu etkileyen en önemli faktörler ara-
sında olduğu bulunmuştur.

Birçok çalışmada hekim ve hemşireler başta olmak üzere hastane personelinin düşük örgütsel bağlı-
lık, örgütsel güven ve iş doyumlarının olabildiğini göstermektedir. Rekabet ortamında hekim ve hem-
şirelerin iş doyumu, örgütsel güveni ve örgütsel bağlılığı ile bunları etkileyen faktörlerin analiz edil-
mesi önem kazanmaktadır. Hastaneler ekonomik ve sosyal amaçları doğrultusunda personelinin iş do-
yumu, örgütsel güveni ve bağlılığını incelemek ve yükseltmek zorundadırlar (Williams, 2005: 203). 

Hastane sektöründe örgütsel güven iş doyumu ve örgütsel bağlılığı birlikte arttırıcı uygulama ve poli-
tikalar geliştirilmelidir. Hastane yönetimleri iş doyumu, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, örgütsel des-
tek gibi yönetim ve organizasyon konularını bir bütün olarak ele almalı ve bunları arttırıcı yönetim, li-
derlik ve kararları uygulamaya almalıdırlar. Bu anlamda hastane personelinin kararlara katılımı, de-
mokratik yönetim anlayışı, hastane yönetimlerinin daha otonom olması, çalışanların teşviki ve ödül-
lendirilmesi, açık ve dürüst yönetim anlayışı, personel ihtiyaçlarına öncelik gibi noktalar önem arz et-
mektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, kamu üniversiteleri ve özel vakıf üniversiteleri ile özel sektör has-
taneleri hekimlerin bağlılık, güven ve iş doyumlarını artıracak politika ve uygulamaları işbirliği dahi-
linde geliştirmek durumundadırlar.



264

Bu araştırma sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimler üze-
rine yapıldığından, bundan sonra konu ile ilgili yapılacak araştırma ve projelerde Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sektör hastane hekimlerinin 
de kapsanması sağlık yönetimi açısından önemli bulgu ve sonuçlar gösterebilecektir. Sağlık ve hasta-
ne yönetimi noktasında yönetim ve organizasyon teması dahilinde örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş 
doyumu, örgüt kültürü, örgütsel destek, örgütsel adalet gibi konular üzerinde kapsamlı araştırmalara 
Türkiye sağlık sektöründe ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için hastane sektöründe başta hekimler olmak 
üzere personele ilişkin örgütsel davranış konularının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULANAN PERFORMANSA GÖRE EK 

ÖDEME SİSTEMİNİN ADALET, PERFORMANS, REKABET VE VERİMLİLİK

 GİBİ FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ

Turgut Şahinöz1, Saime Şahinöz2, Hasan Hüseyin Eker3, Taşkın Kılıç4

Özet

Sağlık Bakanlığı 1989 yılında dar bir alanda başlattığı, performansa göre ücret ödeme yöntemini 2004 
yılında tamamen değiştirerek bireysel ve kurumsal performans ölçüm yöntemleri getirdi. Ödemeler bi-
rer aylık dönemler halinde yapılmaya başlanıldı. Sistemin içine Kurumsal ve Yönetsel kalite kriterleri 
de yerleştirilerek sistem dinamik bir yapıya kavuşturuldu. 

Bu çalışmada konunun kavramsal yönü yurt içi ve yurt dışı literatür taraması yapılarak aktarılmaya 
çalışılmıştır. Konunun uygulama kısmı ise Gümüşhane ilinde görev yapan Sağlık çalışanları üzerine 
anket uygulanarak elde edilen sonuçların SPSS 16.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilme-
si sonucu elde edilmiştir. Araştırmaya 93 çalışan katılmıştır.

Alınan ek ödeme miktarlarına bakıldığında çalışanların %73,2’sinin 1000 TLnin altında ek ödeme al-
dıkları, 4000TL ve üstünde gelir elde edenlerin oranı ise %15,1 olduğu gözükmektedir. Çalışanların 
% 31,2 si yeterli ek ödeme aldığını düşünmektedir. Yeterli ücret almadığını düşünenlerin oranı ise % 
68,8’dir. Yeterli ücret aldığını düşünenlerin %11,8’i Pratisyen hekimlerden oluşmaktadır. Unvanlara 
göre Gelir adaletsizliği olup olmadığına bakıldığında, Çalışanların % 72 si gelir adaletsizliği olduğu-
nu, %28’i ise gelir adaletsizliği olmadığını ifade etmektedirler. Özellikle ücret adaletsizliğinin olma-
dığını söyleyen çalışanlara baktığımızda Pratisyen ve Uzman hekimlerin oranının yüksek olduğu gö-
zükmektedir.

İşgörenlerin %46,2 si gelir adaletsizliğinin performanslarını etkilemediğini düşünmektedirler. İşgö-
renlerin % 23,7’si çalışmak içimden gelmiyor, % 11,8 ise performansım düştü diye belirtmişlerdir. Bi-
reysel performansa göre ücret alanlarla, kurumsal performansa göre ücret alanlar arasında adil bir 
ücret dağılımı yapıldığı konusunda anlamlı fark bulunmuştur. Sistemin başarılı çalışanları ödüllen-
dirdiği görüşü konusunda gelir adaletsizliği var diyenlerle yok diyenler arasında anlamlı bir fark bu-
lunmuştur. Performansa göre ücret ödenmesinin verimlilik, rekabet, motivasyon gibi faktörlere etki-
si gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ek Ödeme, Performans, Verimlilik, Ücret
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THE EFFECTS OF THE PAY FOR PERFORMANCE ADDITIONAL PAYMENT 

SYSTEM USED IN HEALTH SERVICES ON FACTORS LIKE JUSTICE, 

PERFORMANCE, COMPETITIVENESS, AND PRODUCTIVITY: 

GÜMÜŞHANE PROVINCE CASE STUDY
Abstract

The Ministry of Health of Turkey has completely changed the pay for performance method which has 
been applied on a narrow area at 1989; and has adapted personal and institutional performance me-
asurement methods at 2004. Payments have begun to be paid monthly. The system has gained a dyna-
mic structure with the addition of institutional and management quality criteria.

In this study the conceptual relation of the subject has been given by national and international litera-
ture. The practical relation of the subject has been evaluated by applying a questionnaire to the health 
workers in Gümüşhane province and by evaluating the results by SPSS 16.0 statistics program by the 
computer. 93 health workers have been attended to the study.

When we evaluate the additional payment amount, it has been found out that 73.2% of the workers 
take an additional payment lower than 1000 TL. It has been found out that 15.1% of the workers take 
an additional payment of 4000 TL and above. 31.2% of the workers think that they are taking enough 
additional payment. The amount of the workers thinking that they are not taking enough payment was 
68.8%. The amount of the general practitioners among workers who think that they are taking enough 
additional payment was 11.8%. 

When it was argued if there is income injustice according to titles; it has been found out that 72% of 
the workers declare that there is income injustice, 28% declare that there is not income injustice. When 
we look at the workers who say that there is not income injustice we see that the amount of the gene-
ral practitioners and specialist doctors are high. 

46.2% of the workers think that income injustice does not affect their performance. 23.7% of the wor-
kers said that they don’t want to work and 11.8% said that their performance has decreased. A statisti-
cally meaningful difference has been found about thinking that a fair payment distribution among the 
workers who take their salaries was according to personal performance and the workers who take the-
ir salaries according to institutional performance. A statistically meaningful difference has been fo-
und about thinking that the system rewards successful workers, among the workers who take their sa-
laries according to personal performance and the workers who take their salaries according to insti-
tutional performance. No affect of the pay for performance on factors like productivity, competitive-
ness, motivation has been shown.

Key Words: Additional Payment, Performance, Productivity, Payment

1. GİRİŞ

Çalışma hayatında özellikle de sağlık hizmetleri gibi karmaşık organizasyon yapısına sahip sektörler-
de çalışanların ücret politikalarını doğru bir şekilde belirlenebilmesinin; Adalet, performans, verim-
lilik, motivasyon gibi faktörlere doğrudan etkisi olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. 
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Sağlık hizmetleri yapısı gereği içerisinde hem teknik, hem idari hem de tıbbi birimlerden oluşan orga-
nizasyon yapısına sahiptir. Bu birimlerde çalışanlar kendi konumları gereği farklı işleri icra ederek sis-
temin bütününe hizmet etmektedirler. Satın alma biriminde çalışan bir işgören kurumun ihtiyaçlarını 
temin etme uğraşı içindeyken, tıbbi hizmetler veren Doktor ve hemşire ise doğrudan hasta ile muhatap 
olarak hizmet vermeye çalışmaktadır. Hizmet ve ürün yelpazesinin bu denli geniş olduğu sektörde ça-
lışanların alacağı ücret politikalarının adaletli ve etkili bir şekilde belirlenebilmesi, çalışanların verim-
lilik, motivasyon ve işe bağlılıklarını etkileyeceği düşünülmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde 1989 yılından itibaren kademeli olarak temel ücretin yanında performansa göre 
ücret ödenmesi uygulaması başlatılmıştır. 2004 yılına kadar daha çok kurumsal performansa önem ve-
ren sistem 2004 yılından sonra özellikle Doktorlar için bireysel performans kriterlerini getirmiş ve bu 
yöntemle çalışanlara bireysel performansa göre ücret ödemeye başlamıştır. Yardımcı hizmetler, idari 
hizmetler gibi hizmet sınıflarında çalışan işgörenler ise kurumsal performansın bir parçası gibi düşü-
nülerek ve bu gruplara genel ortalamadan ücret ödenmektedir. Performans Sistemi dinamik bir yapıda 
tasarlanmıştır. 2004 yılından itibaren sistem her yıl güncellenerek kapsamını ve yapısını sürekli geliş-
tirmiştir. Sistemin içine kurumsal ve yönetimsel kalite standartları da sokulmuş ve bu kriterler ücretle-
rin belirlenmesinde etkili olmuştur.

Performansa göre ücret ödenmesi çağdaş yönetim uygulamalarından birisidir. Bu ücret sisteminin 
özünde çalışkan ve başarılı kişilerin ödüllendirilmesi vardır. Bu uygulama Ana fikir olarak doğru bir 
uygulama olarak gözükse de Performans ölçüm kriterlerinin objektif bir şekilde dizayn edilememe-
si ya da denetleme mekanizmalarının sistemin içine yerleştirilmemesi hem işgörenleri hem de hizmet 
alanları mutsuz edecektir. Performansa göre ücret ödenmesi olumlu ve olumsuz sonuçlar üretmesine 
rağmen Hem Kamu sektörüne uygulanması açısından hem de başarıyı ödüllendirmesi bakımından de-
ğerlendirilecek olursak iş görenler için diğer ücret sistemlerine göre avantajlı bir ücret politikasıdır.

2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL YÖNÜ

2.1. Performans Kavramı

Performans kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım vardır. Bu tanımları incelediğimizde tanımların 
ortak yönünün Standartların üzerine çıkabilmek, sınırları geçmek, maksimum verimlilik göstermek, 
çaba sarf etmek ve başarmak olduğu görülmektedir.  Aşağıda performans kavramına ilişkin çeşitli ta-
nımlar verilmiştir.

Performans hepimizin ilgisi ve meselesidir. Çocuklarımızın okul test ve sınavlarından iyi performans 
göstermelerini, favori futbol takımımızın gol atması ve kupayı kazanmasını beklemek gibidir (Bagu-
ley, 1994: 3).

Bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da teşebbüsün işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye vara-
bildiğinin anlatımı performansı tanımlar (Kurar, 1996: 5).

Performans, kontrol edilebilen kaynakların kullanımındaki etkinlik derecesidir. Bu kavram, temelde 
risk ve gelir unsurlarının bir fonksiyonudur(Mercanlıoğlu,1999: 158).

Performans kavramı genel anlamda, amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya 
da nitel olarak belirleyen bir kavramdır (Nursoy, 2001: 29).
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Performansı, İşletmede bireysel başarıyı, kişinin kendisi için tanımlanan, özellik ve yeteneklerine uy-
gun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde gerçekleşmesi olarak tanımlamak mümkündür (Yeşiloğ-
lu,1998: 4 ).

Performans, sözlük anlamı ile bir işin üstesinden gelmek, muvaffakiyet veya bir kimsenin kendisine 
düşen görevi etkili bir şekilde tamamlamasıdır (Çakan, 2004:7).

2.2. Motivasyon Kavramı ve Tanımı

Motivasyon kavramının temelinde çalışanların sahip olduğu bilgi ve  yeteneği işine tam olarak verebil-
mesi için, işletme tarafından uygun ortam ve koşulların oluşturulması konusu vardır. Motivasyon kav-
ramının hareket noktası; “personele ne verilmeli ve ne yapılmalı ki işletme için yararlı olacak davranış-
larda bulunsun?” sorusunun cevabının aranmasıdır. Motivasyon bir veya birden çok insanı, belirli bir 
amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Birey davranışları 
genellikle bir nedene dayanır. Bu nedenler ise ihtiyaçlar, istekler, inançlar ve dürtüler gibi konulardan 
oluşur. Motivasyonu kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri doğrultu-
sunda davranmaları şeklinde tanımlamak da mümkündür (Koçel, 2005: 633; Oral, 1999: 145). Moti-
vasyon, insan kaynaklarını belirlenen hedefe veya amaçlara doğru devamlı şekilde harekete geçirmek 
için yapılan çabaların toplamıdır. Daha geniş ifade ile motivasyon, işletmenin ve bireylerin ihtiyaçları-
nı tatminle sonuçlandıracak bir iş ortamı yaratarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve istek-
lendirilmesi süreci olarak da tanımlanabilir (Can, 2005: 233).

Ekonomik motivasyon araçlarının en önemlisi ücrettir. İnsanların çoğu için daha yüksek gelir elde 
etme olanağı, çalışmak ve işbirliği yapmak için tek olmasa bile önemli bir özendirme aracıdır. Ücre-
tin gerçek motivasyonel değeri ve bir motivasyon aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağının saptan-
ması güçtür. Bu nedenle paranın motive edici bir araç olması, kişilerin ihtiyaçlarının gelirleriyle ne öl-
çüde karşılandığına, parasal beklentilerin ve ihtiyaçların büyüklüğüne, elde edilen gelirin adil ve eşit 
olmasına ve primlerin kişinin performansı ile ne ölçüde ilişkilendirildiğine bağlıdır. (DeMato, 2001: 
23-24; Hageman, 1997: 41) 

2.3. Performansa Dayalı Ücretlendirme

Performansa göre ücret sistemi, performans ile ücret arasında ilişki kurularak normal çalışma perfor-
mansının üzerindeki çalışmaları parasal olarak ödüllendirerek işletme verimliliğinin daha fazla artma-
sını sağlayan sistemlerdir. Ayrıca, performansa göre ücretlendirme sistemleri ile, işletmede çalışanla-
rın, çalışma istek ve çabalarını arttırıcı bir motivasyon artışı sağlanarak, normalin üzerindeki ekstra 
üretim artışından adaletli bir pay almaları amaçlanmaktadır (Ünal,1998:3). 

En genel tanımı ile performansa göre ücret sistemleri, ücret ile performans arasında ilişki kurarak 
oluşturulan ücret sistemlerini içerir. Performans değerlemesinin sonuçlarından ücret-maaş yönetimin-
de yararlanılması, performans yönetimi sisteminin en kritik ve en önemli konusunu oluşturur. (Uyar-
gil, 1994: 125):

İşletmeleri performansa göre ücretleşmeye yönelten nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sabuncuoğ-
lu, 2000: 219):
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İşletmede stratejik iş hedefine ulaşmak,

İşletmeye esneklik sağlamak ve insan gücü maliyetlerini düşürmek,

Verimlilik, kalite, karlılık gibi alanlarda işletmenin daha yüksek bir performans düzeyine yö-
nelmesini sağlamak,

Performans düzeyini iyileştirerek çalışanların kazanımlarını genişletebilme yeteneğine sahip ol-
mak,

İş gücü maliyetlerini arttırmadan yüksek performansa sahip çalışanları ödüllendirme,

Yetenekli personel için cazip firma olabilmek.

Örgütte işgörene ödenen ücret ile işgörenin işinde gösterdiği başarı arasında ilişki tam olarak kurula-
mıyorsa, ücret adaletinden söz edilemez. Örgütte nesnel ölçütlere dayalı bir ücret programı uygulan-
mak isteniyorsa titiz bir performans değerlemesi yapılmalıdır. Örgütte işgörenin işinde gösterdiği ba-
şarıya göre ücret ödenmesi politikası izlendiğinde işgücüne şu olumlu katkıları bulunur (Oruç, 2002: 
31):

Ücretin önemi yüksektir,

Ücret işgücünü güdüler,

İşe devamsızlık ve işgücü devri düşüktür.

Ücretin adil olmaması durumu iş memnuniyetsizliğine yol açabilecektir. Ücretten memnun olmama 
durumunda işgörenleri bekleyecek olan durumlar aşağıdaki Şekil 1’de belirtilmiştir.

Şekil 1. Ücret memnuniyetsizliğinin sonuçları modeli

(Oruç, 2002: 31).

Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere işgörenlerin emekleri karşılığında aldıkları ücretten memnun olma-
ma durumu sonrasında giderek ciddiyeti artan işten soğuma ve bunun sonucunda da hem psikolojik 
hem de fiziksel rahatsızlıklar görülebilmektedir. İşgörenlerin amaçlarına ulaşmada işlerini birbirleriy-
le kıyaslayarak örgüt içinde kendi pozisyonlarını belirlemeleri, gösterdikleri performansa bağlı olarak 
alacakları ücretin de değişebileceğini düşünmeleri gerekmektedir. Performansa dayalı ücret sistemle-
ri örgüt içinde adaleti sağlayabilecek ve bunun sonucunda iş memnuniyetsizliğinde önemli bir faktörü 
oluşturan ücret adaletsizliğine bir çözüm getirebilecektir (Kumbul, 2001: 3).
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2.3.1. Performansa Göre Ücret Ödeme Sisteminin Tarihçesi

Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda kişilik özelliklerini kriter olarak alan çeşitli performans değer-
lendirme teknikleri geliştirilmiş, ancak 1950’li yıllardan sonra, kişinin ürettiği iş ya da sonuçlara yöne-
lik kriterleri temel alan teknikler A.B.D.’deki organizasyonlarda daha yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. Performans değerlendirmeyle ilgili olarak ülkemizdeki ilk uygulamalara, devlet memurları-
nın sicilleriyle ilgili yönetmeliklerde (1909–1914) rastlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde oluşturu-
lan devlet memurlarıyla ilgili sicil yönetmeliği (657 sayılı devlet memurları kanunundaki sicil yönet-
meliği) performans değerlendirme uygulamasının esaslarını belirlemektedir (Durna, 2002: 6). Konuya 
özel sektörün ilgisinin artması ve ülkemizde yaygınlaşması, modern yönetim teknikleri uygulamaları 
son on yılda giderek geliştiğini göstermektedir.

2.3.2. Performansa Göre Ücret Uygulamasının Amacı

Çalışanlara verilen ücretleri, onların şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katılımlarına ve yeterlilikle-
rine göre belirleyebilmek,

Şirket kültürünün “sonuç ve performans odaklı” hale gelmesini sağlamak veya kalite, müşteri 
odaklılık gibi şirket için kritik konuların geliştirilmesi,

Yüksek düzeyde performans, yaratıcılık, kalite ve takım çalışmasını destekleyen

Mevcut kültür ve değerlerin güçlendirilmesi (Astarlıoğlu, 1997: 54-55).

2.3.3. Sağlık Hizmetlerinde Performans Ölçütleri

İnsanın Mutluluğunun Sağlanması (Hasta Memnuniyeti)

Daha iyi Bir Sağlık Düzeyine Erişilmesi (Sağlık Çıktıları)

Hizmet Sunum Sürecin Ödüllendirilmesi (Süreç Ölçümü)

Alt yapının ve girdilerin kalitesi (Girdi analizi)

2.4. Türkiye’de Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Tarihçesi

Sağlık çalışanlarına verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti verme sorumluluğunu aşılamak ön şart ol-
makla birlikte bunun tek başına yeterli olamadığını tecrübelerimiz göstermiştir. Bu sorumluluğun de-
vamını sağlayacak ve insanları sürekli bu sorumluluk alanına itecek model arayışlarını sürdüren Sağ-
lık Bakanlığı 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluş-
larda döner sermayeye yönelik iş ve işlemler düzenlenmektedir. 209 sayılı Kanun’un 5 inci madde-
si, 30/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ve Döner Sermaye-
li Kurum ve Kuruluşlarda görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaya başlan-
mıştır.  Yapılan değişiklik doğrultusunda personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarının belirlen-
diği “Ek Ödeme Yönergesi” hazırlanmış ve 30/01/1990 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge-
de; Kişinin ek ödeme hak kazanabilmesi için belirli bir performansı göstermesi gerekmektedir. Perfor-
mans değerlendirmede birtakım değerlendirme kriterleri esas alınmaktadır. Yönergede yer alan “Per-
formans Değerlendirme Tablosu” ve içeriğinde yer alan 15 maddelik değerlendirme kriteri, Birim So-
rumlusu, Birim Amiri ve Kurum Amiri tarafından verilecek puanların ortalaması esas alınarak her soru 
10 puan üzerinden değerlendirmek suretiyle yapılmaktadır.  Personel, görev yaptığı ünitenin optimal 
bir verimin altına düşmemesi ve kişinin belirli bir performansı göstermesi halinde ek ödemeye hak ka-
zanılabilmektedir. 1990 yılı ek ödeme sistemi özetlenecek olursa:
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Personelin hizmete katkısı esas alınmış, hizmete katkısı olmayan personele ek ödeme yapılma-
ması amaçlanmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda verimli çalışmayı teşvik amacıyla performans 
değerlendirme kriterleri uygulamaya konulmuştur.

Çalışanla çalışmayanı ayırt etme ve çalışan personeli teşvik maksadıyla konulan performans de-
ğerlendirme kriterleri, kurum amirlerinin herkese eşit ücret dağıtma yönündeki yanlış uygula-
maları sebebiyle hedeflenen sonuçları gerçekleştirememiştir.

Sağlık personeli Kanunun öngördüğü ölçüde yıllık maaş kalemleri toplamının % 100’ü ve % 50’ 
si oranında ek ödeme alabilmektedir. 

Personele yapılacak ek ödemede tabip ve tabip dışı personel ayrımı yerine yüksek öğrenim gör-
müş personel ve orta öğrenim görmüş personel ayrımı yapılmıştır.

Kurumun ihtiyaçları ön planda tutulmuş, personele yapılacak ek ödeme, kurumun ihtiyaçları gi-
derildikten sonra arta kalan gelir dikkate alınarak yapılmıştır.

Kurum elde ettiği aylık gelirinin en fazla % 50’si personele ek ödeme olarak dağıtılmaktadır.  

209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi 2001 yılında çıkarılan 4618 sayılı Kanun ile yeniden değiştiril-
miştir. Ek ödemede 1990 yılındaki uygulama esas alınarak “Performans Değerlendirme Kriterleri” uy-
gulaması devam etmiştir. 2001 yılı ek ödeme yönergesinde personele yapılacak ek ödemenin usul ve 
esasları bakımından 1989 yılı yönergesine göre önemli bir değişiklik yapılmamış ve temel prensip olan 
fiilen çalışma esasına dayalı ek ödeme uygulaması devam etmiştir. Dikkat çeken en önemli husus sağ-
lık personelinin aldığı ek ödeme tavan oranlarının eşitlenmeye çalışılmasıdır. 2001 yılında yine kurum 
gelirlerinin % 50’sinin personele dağıtılmasına devam edilmiştir. 2002 yılında 1. Basamak sağlık kuru-
luşlarında görev yapan personel için de ek ödeme uygulaması başlatılmıştır. Döner Sermaye Sayman-
lıklarının Maliye Bakanlığına devredilmesi neticesinde Ek Ödeme Yönergesinde yeniden düzenleme-
ler yapma gereği hasıl olmuştur. 2002 Yönergesinde; yine fiili katkı, “Performans Değerlendirme Kri-
terleri” kurum gelirlerinin en fazla % 50’sinin dağıtılması uygulamasına devam edilmiştir. Ek ödeme 
katsayısı olarak yine 209 sayılı Kanunun 5. maddesinde 4168 sayılı Kanun ile değiştirilen “yardım-
cı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için % 80, diğer personel için % 100” oranı 
devam etmiştir. Riskli birimde çalışma, serbest çalışma kriteri dikkate alınmıştır. 1989 yılında başla-
yan ek ödeme uygulaması, 2003 yılında “Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi” ne geçininceye ka-
dar devam etmiştir.

Performansa dayalı ek ödeme, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesislerinde uygulanmakta olan, 
Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan perso-
nelin - Unvanı, Görevi, Çalışma şartları ve süresi, Hizmete katkısı, Performansı, Serbest çalışıp çalış-
maması, Kurumlarda yapılan muayene, Ameliyat, anestezi, Girişimsel işlemler, Özellik arz eden risk-
li bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştiril-
mesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, görevli personele 
döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlendiği bir sistemdir. 
Sistem sadece parasal bir ödeme modeli olmayıp, belirlenen “başarı ölçütlerine” göre personeli ödül-
lendirerek bireysel verimliliği arttırmasının yanında “kurumsal performans kriterleri” ile birlikte tu-
tumluluk, verimlilik ve etkinlik sağlayan bir uygulamadır.
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2003 yılının başında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçirilmesi ile birlikte sistem konusun-
da ilk çalışmalar başlamıştır. 2003 yılının ikinci yarısından itibaren 10 hastane ve 1 il sağlık müdürlü-
ğünde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucu sistem geliştirilmiş ve 2004 yılının başından 
itibaren tüm Sağlık Bakanlığı tesislerinde uygulanmaya başlamıştır. 2004 yılında daha çok bireysel ve 
niceliksel performans ölçütlerinin bulunduğu sisteme, 2005 yılında kurumsal performans ölçütleri ila-
ve edilerek nitelik boyutu getirilmiştir. 2006 yılından sonra ise Finanssal göstergeler ve Yönetim gös-
tergeleri üzerine de kriterler geliştirilerek sistem daha kapsamlı hale getirildi. Performansa dayalı ek 
ödeme sistemi, dinamik bir uygulama olup, uygulamanın başladığı günden bu yana sürekli geliştiril-
mekte ve Sağlık Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine göre yenilenmektedir.

Yönetim bilimi uzmanları, özel sektör kuruluşlarında uzun yıllardır uygulanan performans yönetimi-
nin ilke ve özelliklerinin kamu yönetiminde aynen uygulanamayacağını belirtmektedirler. Bununla 
birlikte kamu performans yönetiminin unsurları performans anlayışının kabulü, kurumsal performan-
sın oluşturulması, bireysel performansın izlenmesi olarak belirtilmektedir. Performans hedeflerinin, 
ölçülebilir performans ölçütlerinin, açıklık, hukukilik ve insanilik ilkelerinin altı çizilmektedir (perfor-
mans.saglik.gov.tr, 2010).

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Araştırmanın Amacı ve Veri Toplama Süreci

Araştırma Gümüşhane İlinde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personellere Performansa göre Ücret 
ödenmesinin adalet, rekabet, verimlilik ve kalite gibi kavramlar üzerine etkisini araştırmak üzere ya-
pılmıştır. Belirlenen hipotezleri test etmek amacıyla örneklemin yapılacağı ana kütle olarak, Gümüş-
hane ilinde bulunan Sağlık sektöründe çalışan Doktor, Hemşire, Teknisyen, Eczacı ve diğer çalışanlar 
belirlenmiştir. Ana kütleyi temsilen Sağlık Sektörü çalışanları arasından 100 kişi tesadüfî örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiştir. Anket soruları 5’li likert tekniği ile hazırlanmış olup, cevaplayıcılarla yüz 
yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Anketi cevaplama oranı %93 tür.

Uygulama sonucu elde edilen bulgular, SPSS 16.0 bilgisayar paket programından yararlanılarak de-
ğerlendirilmiştir. Anket verileri, demografik soruların frekans analizleri ve demografik faktörler ile 
anket sorularına verilen cevaplar arasında Crosstab tablolarından yararlanılarak çapraz ilişkiler analiz 
edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesi amacıyla Ki-Kare testi ve bağımsız t testi yapılmıştır. Verilerin 
analizi % 95 güven aralığında test edilmiştir.

3.2. Araştıma Verilerinin Analizi

3.2.1. Demografik Özellikler

Tablo 1. Demografik Özellikler (Kadın:57 Erkek:36 Toplam:93 Kişi)

YAŞ Kişi (%) EĞİTİM DÜZEYİ Kişi (%)
18-25 Arası 12 12,9 Doktora –Tıpta Uzmanlık 7 7,5
26-35 Arası 52 55,9 Yüksek Lisans- Tıp Fakültesi 15 16,1
36-45 Arası 23 24,7 Lisans 39 41,9
46-55 Arası 6 6,5 Önlisans 11 11,8
56 ve Üzeri - - Lise     21 22,6
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İŞYERİNDEKİ 
POZİSYONU Kişi (%) İŞ DENEYİMİ Kişi (%)

Hemşire-Ebe 27 29,0 1 yıldan az 19 20,4
Teknisyen(Laborat., 
Röntgen vs) 16 17,2 1-5 yıl arası 17 18,3

Sağlık Memuru 10 10,8 6-10 yıl arası 24 25,8
Pratisyen -Aile Hekimi 15 16,1 11-15 yıl arası 15 16,1
Uzman Hekim 7 7,5 16-20 yıl arası 6 6,5
Diş Hekimi 2 2,2 20 yıldan fazla 12 12,9
Memur 5 5,4 ÜCRET ŞEKLİ Kişi %
Hizmetli 1 1,1 Bireysel Performansa Göre 23 24,7

Diğer (şoför, sayman vs) 10 10,8 Kurumsal Performans(Hast.
Ortal) 70 75,3

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Çalışanların yaş aralığına bakıldığında çalışanların % 55,9’u 26-35 
yaş arasında yer almaktadır. Eğitim durumunda ise ilk sırada %41,9 ile Lisans mezunları yer almakta-
dır. Unvanlar arasında ilk sırada  %29 oranla Hemşire-Ebe olarak çalışanlar yer almaktadır. Çalışanla-
rın % 75,3’ü Kurumsal performansa göre(Hastane ortalamasına göre) ücret aldıkları, %24,7 si ise bi-
reysel performansa göre ücret aldıkları görülmektedir.

Tablo 2. Unvana göre ek ödeme miktarı tablosu

Ek ödeme Miktarı TL

Unvan 0-500 501-
1000

1001-
1500

1501-
2000

2001-
2500

2501-
3000

3001-
3500

4001 ve 
uzeri Toplam

Hemşire-Ebe 6 21 0 0 0 0 0 0 27
Teknisyen 7 9 0 0 0 0 0 0 16
Sağlık memuru 3 7 0 0 0 0 0 0 10
Pratisyen- Aile 
hekimi 0 1 0 0 1 0 0 13 15

Uzman hekim 0 0 1 1 0 3 1 1 7
Diş hekimi 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Memur 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Hizmetli 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diğer 1 7 2 0 0 0 0 0 10
Toplam 22 46 5 1 1 3 1 14 93

Tablo 2 Unvanlara göre ek ödeme miktarını göstermektedir. Tablo incelendiğinde 500 TL’nin altında 
ek ödeme alanların oranının %23,7 olduğu, 500-1000TL arasında ek ödeme alanların oranının %49,5 
olduğu, 4000 TL üstünde gelir elde edenlerin oranı ise %15,1 olduğu gözükmektedir. Burada dikkati 
çeken durum 1000TL ve altında ücret alanların oranının %73,2 olduğudur.
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Tablo 3. Unvanlara göre yeterli ücret alıp-almadığı tablosu

Unvan

Yeterli Ücret aldığını Düşünüp-düşünmeme sayısı
Evet Hayır

Sayı % Sayı %
Hemşire-Ebe 5 5,4 22 23,6
Teknisyen 3 3,2 13 13,9
Sağlık Memuru 4 4,3 6 6,4
Pratisyen-Aile Hekimi 11 11,8 4 4,3
Uzman hekim 2 2,1 5 5,4
Diş hekimi 1 1,1 1 1,1
Memur 2 2,1 3 3,2
Hizmetli 0 0 1 1,1
Diğer 1 1,1 9 9,6

Toplam 29 %31,2 64 (%68,8)

Tablo-3 Unvanlara göre Yeterli ücret alınıp-alınmadığını göstermektedir. Çalışanların % 31,2’ si yeter-
li ek ödeme aldığını düşünmektedir. Yeterli ücret almadığını düşünenlerin oranı ise % 68,8’dir.Yeterli 
ücret aldığını düşünenlerin %11,8’i Pratisyen hekimlerdir.

Tablo 4. Unvan gelir adaletsizliği tablosu

 Aynı İşi yapanlar arasında Gelir adaletsizliği var mı?
Unvan Evet Hayır

Sayı % Sayı %
Hemşire-Ebe 23 24,7 4 4,3
Teknisyen 13 13,9 3 3,2
Sağlık Memuru 8 8,6 2 2,1
Pratisyen-Aile Hekimi 6 6,4 9 9,6
Uzman hekim 5 5,4 2 2,1
Diş hekimi 2 2,1 0 0
Memur 3 3,2 2 2,1
Hizmetli 1 1,1 0 0
Diğer 6 6,4 4 4,3

Toplam   67 %72 26 %28

Tablo 4 Unvanlara göre Gelir adaletsizliği olup olmadığını göstermektedir. Çalışanların % 72 si gelir 
adaletsizliği olduğunu söylemektedir. % 28’i ise Gelir adaletsizliği olmadığını söylemektedirler.  Özel-
likle adaletsizlik olmadığını söyleyen çalışanlara baktığımızda Pratisyen ve Uzman hekimlerin sayısı-
nın yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 5. Gelir adaletsizliği performansı nasıl etkiler

 Gelir Adaletsizliği performansınızı nasıl etkiler? Kişi %
Etkilemez 43 46,2

 Çalışmak içimden gelmez 22 23,7
 Performansım düştü 11 11,8
 Daha çok çalışıyorum 1 1,1
 Performansım arttı 2 2,2
 Diğer 14 15,1
 Toplam 93 100,0

Tablo 5 Gelir adaletsizliğinin performansa etkisini göstermektedir. Çalışanların % 46,2 si Gelir ada-
letsizliğinin performanslarını etkilemediğini düşünmektedirler. % 23,7 Çalışmak içimden gelmiyor, % 
11,8 ise performansım düştü diye belirtmişlerdir.

Tablo 6. Anket sorularına verilen cevaplar ve yüzdelik dağılımı tablosu

Performansa Dayalı Ek 
Ödeme Sistemi hakkında 
Anket Sorularına verilen 

cevaplar ve yüzdelik 
oranları Ç

ok
 Y

an
lış

%

Ya
nl
ış

%

K
ar

ar
sı

zı
m

%

D
oğ

ru

%

Ç
ok

 D
oğ

ru

%

PDEOS Başarılı çalışanları 
ödüllendirir 14 15,1 24 25,8 24 25,8 24 25,8 7 7,5

PDEOS Adil bir ücret 
sistemidir 6 6,5 17 18,3 30 32,3 21 22,6 19 20,4

PDEOS Başarılı Çalışanları 
ödüllendirir 14 15,1 24 25,8 24 25,8 24 25,8 7 7,5

PDEOS Etik çalışma 
düzenine zarar verir 0 0 13 14,0 36 38,7 23 24,7 21 22,6

PDEOS Gereksiz harcamayı 
artırır 1 1,1 27 29,0 29 31,2 19 20,4 17 18,3

PDEOS Çalışanlar arası 
rekabeti artırır 7 7,5 12 12,9 23 24,7 39 41,9 12 12,9

PDEOS Motivasyonumu 
artırır 13 14,0 15 16,1 21 22,6 28 30,1 16 17,2

PDEOS işe Bağlılığı artırır 16 17,2 14 15,1 26 28,0 25 26,9 12 12,9
PDEOS Hizmetin kalitesini 
olumlu yönde artırır 13 14,0 14 15,1 26 28,0 31 33,3 9 9,7

PDEOS Hekim- hasta 
ilişkisini olumsuz etkiler 12 12,9 31 33,3 31 33,3 13 14,0 6 6,5
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3.2.2. Araştırma Hipotezlerinin Analizi

“H1:Bireysel performansa göre ücret alanlarla kurumsal performansa göre ücret alanlar arasında Per-
formansa göre ücret sisteminin adaletli bir ücret sistemi olduğu görüşü konusunda anlamlı fark vardır”.

  Value Df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 18,253(a) 4 ,001
Likelihood Ratio 23,579 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association 17,343 1 ,000

N of Valid Cases 93   

Yapılan ki-kare testi sonucunda anlamlılık düzeyinin 0,05’ten küçük olması nedeniyle h1 hipotezi ka-
bul edilir.

“H2: Aynı işi yapanlar arasında Gelir adaletsizliği var diyenlerle, Gelir adaletsizliği yok diyenler ara-
sında PDEÖS’nin başarılı çalışanları ödüllendirdiği görüşüne katılım bakımından anlamlı fark vardır.”

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances
  F Sig. t df Sig. (2-tailed)
  Lower Upper Lower Upper Lower
PDEOS Başarılı 
çalışanları 
ödüllendirir

Equal variances 
assumed 2,546 ,114 -4,731 91 ,000

 Equal variances not 
assumed   -5,138 54,601 ,000

Bağımsız iki grup t testi sonucunda Gelir adaletsizliği var diyen grupla yok diyen grup arasında 
PDEÖS’nin başarılı çalışanları ödüllendirdiği görüşüne katılım konusunda anlamlı bir fark bulunmuş-
tur. H2 hipotezi kabul edilir.

“H3 Bireysel performansa göre ücret alanlarla kurumlar performansa göre ücret alanlar arasında PDE-
ÖS motivasyonu artırdığı yönündeki görüşüne katılım konusunda fark vardır”.

 Value Df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,922(a) 4 ,571
Likelihood Ratio 2,873 4 ,579
Linear-by-Linear 
Association ,634 1 ,426

Anlamlılık düzeyi 0,05’ten büyük olduğu için H3 hipotezi RED edilir.
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Yapılan testler sonucunda bireysel performansa göre ücret alanlarla kurumsal performansa göre ücret 
alanlar arasında verimlilik, motivasyon ve rekabet konusunda anlamlı fark bulunamamıştır.

4. SONUÇ

Araştırmanın demografik yönünü ortaya koyan tablolardan elde edilen sonuçlara göre; alınan ek ödeme 
miktarlarına bakıldığında çalışanların %73,2’sinin 1000 TL’nin altında ek ödeme aldıkları, 4.000TL ve 
üstünde gelir elde edenlerin oranı ise %15,1 olduğu gözükmektedir. Çalışanların % 31,2’si yeterli ek 
ödeme aldığını düşünmektedir. Yeterli ücret almadığını düşünenlerin oranı ise % 68,8 oranındadır. Ye-
terli ücret aldığını düşünenlerin %11,8’i Pratisyen hekimlerden oluşmaktadır.

Unvanlara göre Gelir adaletsizliği olup olmadığına bakıldığında; çalışanların % 72’si gelir adaletsizli-
ği olduğunu söylemektedir.  Özellikle adaletsizlik olmadığını söyleyen çalışanların oranı %28. Bu ora-
nın içindeki en önemli pay ise % 11,7 ile gelir düzeyi yüksek kesim olan Pratisyen ve Uzman hekim-
lere ait. Bu durum bize gelir düzeyi ile adalet algılaması arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu gös-
termektedir.

Çalışanların %46,2 si Gelir adaletsizliğinin performanslarını etkilemediğini düşünmektedirler. % 23,7 
Çalışmak içimden gelmiyor, % 11,8 ise performansım düştü diye belirtmişlerdir. Bireysel performansa 
göre ücret alanlarla, kurumsal performansa göre ücret alanlar arasında adil bir ücret dağılımı yapıldı-
ğı konusunda anlamlı fark bulunmuştur. Sistemin başarılı çalışanları ödüllendirdiği görüşü konusunda 
gelir adaletsizliği var diyenlerle yok diyenler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Performansa göre 
ücret ödenmesinin verimlilik, rekabet, motivasyon gibi faktörlere etkisi gözlenmemiştir.

Bizim çalışmamızda elde edilen bulguların dışında başka İllerde yapılan çalışmalara baktığımızda aşa-
ğıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

Tengilimoğlu, Kısa ve Pay, birlikte Bolu Gerede Devlet Hastanesi’nde yaptıkları Araştırmaya göre 
hastaların hastanede yatış süreleri uzadı, laboratuar tetkikleri, ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri kulla-
nımlarında ciddi artışlar oldu. Hastanede ek ödeme sistemi öncesi 149 hasta faturası ve ek ödeme sis-
temi sonrası 107 hasta faturası incelenen araştırmada şu sonuçlara varıldı:

Önceden hasta başına ortalama 0.13 olan damar yolu açılışı, yeni sistemde 2.14’e tırmandı.

Tam kan (torbada) uygulama oranı yüzde 6’dan yüzde 76’ya çıktı.

Sezaryen ameliyatı yapılan hastalara tedavi süreci boyunca eskiden ortalama 14.52 adet radyo-
loji dışında laboratuar tetkiki yapılırken şimdi tetkik sayısı ortalama 20.41.(karsid.org,2010)

Temur ise 2007 yılında hastane işletmelerinde maliyetleme yaklaşımları ve performansa dayalı ücret 
sistemi adlı yüksek lisans tezinde şu bulguları elde etmiştir. “Performansa dayalı ücret sisteminin ça-
lışanlar arasında huzursuzluğa sebep olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna %90’ının çalışanlar 
arasında huzursuzluğa sebep olduğu; “Performansa dayalı ücret sisteminin suiistimal edildiğini düşü-
nüyor musunuz?” sorusuna %78’inin performansa dayalı ücret sisteminin suiistimal edildiği; “Perfor-
mansa dayalı ücret sisteminin motivasyonunuzu olumu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz?” so-
rusuna %62’sinin çalışanların motivasyonunu kesinlikle olumlu yönde etkilemediği; yönünde sonuç-
lar ortaya çıkmıştır.

Performansa göre ücret ödeyen bir kurumla, Sadece temel ücret ödeyen (performansa göre ücret öde-
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meyen) kurum çalışanlarının birbirleri ile verimlilik (çıktılara bakarak), motivasyon, tükenmişlik gibi 
faktörlere bakarak performansa göre ücret ödenmesinin etkisi ölçülebilir. 
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KONYA İLİNDEKİ SAĞLIK KURUMLARININ PERFORMANS VE KALİTE

 ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Enver Çakıl1, Mehmet Yorulmaz2, Bahattin Akyürek3,

Mehmet Doğrul4, Ali Han Kapcı5

Özet

Bu çalışma ile Konya ilindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinin performans ve kalite 
çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma, Konya ilinde 2008 ve 2009 yıllarında Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı 18 hastanede yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın 02/07/2008 tarih ve 2011 sayılı Sağlık-
ta Performans ve Kalite Yönergesi’ne göre hastanelerin 2008/3. dönem ve 2009/1. dönem kurumsal 
performans ve hizmet kalite standardı bölümleri karşılaştırıldı. Bölüm hizmet kalite katsayıları, en faz-
la bir puan olacak şekilde hesaplandı. Verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi ve Wil-
coxon testi kullanıldı. Araştırmaya dahil edilen hastanelerde kurumsal performans katsayı ortalama-
sı 2008/3. dönem 0,89 iken 2009/1. döneminde 0,94’e yükselmiştir. Hastanelerin hizmet kalite katsa-
yı ortalaması 2008/3. döneminde 0,75 iken 2009/1. döneminde 0,84 olmuştur. Muayene erişim katsa-
yısı, memnuniyet katsayısı, kurum verimlilik katsayısında anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Kurum ve-
rimlilik göstergelerinden toplam giderin toplam gelire oranı, personel gideri destekleme oranı, yatak 
doluluk oranı ve yatan hasta oranı 2009/1. döneminde 2008/3. dönemine göre artmış, ortalama kalış 
gün sayısı ise azalmıştır. Hizmet kalite standartları bölümlerinden poliklinik hizmetleri, klinikler, yo-
ğun bakım üniteleri, acil servis hizmetleri, ambulans hizmetleri, hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal 
hizmet yönetimi ile tesis yönetimi ve güvenlik bölümlerinde; bölüm hizmet kalite katsayı ortalamaları 
2009/1. döneminde 2008/3. dönemine göre artmıştır. 49 ve altı yataklı hastanelerde; kurumsal perfor-
mans katsayısı, memnuniyet katsayısı ve kurum verimlilik katsayısı, 50 ve üzeri yataklı hastanelerden 
yüksektir. 50 ve üzeri yataklı hastanelerde ise hizmet kalite katsayısı daha yüksektir. Hastanelerin per-
formans ve kalite kriterlerine göre değerlendirilmesi, iyileştirme yapılması gereken bölümlerin tespit 
edilmesini ve yapılan çalışmaların izlenmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Performans, Hizmet Kalite Standartları

Abstract

Aim of this study  was to eveluate the performences and quality studies of govern hospitals in Konya 
belongs to Ministry of the Health. Eighteen govern hospitals in Konya belongs to Ministry of Health 
were enrolled in to the study in 2008 and 2009 years. Institutional performance and quality standards 
of the health services section of the institutional performance and health service quality standards of 
the govern hospitals were compared within two periods 2008/3 and 2009/1 acoording to directives 
about performance and quality in health services that published by Ministrty of Health in 02/07/2008, 
1.  Uz. Dr., Konya İl Sağlık Müdürlüğü
2.  Konya İl Sağlık Müdürlüğü / Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi
3.  Dr., Konya İl Sağlık Müdürlüğü
4.  Dr., Konya İl Sağlık Müdürlüğü
5. Kony a İl Sağlık Müdürlüğü
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numbered as 2011. Coefficent of the health services were eveluated and scored as 1 and then total sco-
re calculated. Statistical analysis were performed by using Mann Whitney U and Wilcoxon tests. Whi-
le median value of the instutional performance score belongs to he  hospitals included into the study 
were 0.89 for 2008/3 period, this value raised to 0.94 for 2009/1 period, and also median value of the 
instutional quality of the health services score were 0.75 for 2008/3 period, this value raised to 0.84 
for 2009/1 period. No significant changes were obsoreved about the following criteria:doctor trea-
ting score, patient pleasure score, instutional productivity score. Median values of the secitonal ser-
vice scores of the Of the criteria quality standarts of the health services: outpatient services, clinical 
services, crtical care unit services, emergency services, ambulance services, patient and health wor-
ker confidence,management of instutional service and security departments were founded as higher in 
the period of 2009/1 from the 2008/3 period. Instutional performance scores were foundes as higher 
in hospitals had bed capacity smaller or equal to 50;  from the ones that bed capacity  higher than 50. 
Evaluating the hospitals according to the performance and quality criteria may lead to detect depart-
ments needed imrovement and monitoring conclusions of the performed studies.

Key Words: Instutional Performance, Quality Standarts of The Health Services

1. GİRİŞ

Bir kurumun performansı, belirli bir dönem sonunda, kurumun amacını gerçekleştirme ya da görevi-
ni yerine getirme başarısını tanımlayan bir göstergedir (Akdağ, 2007: 246-250). Performanstan bah-
sedebilmek için hedeflenen bir amaç ve bu amaca ulaşmak için standartlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
performans; amaca yönelik tespit edilmiş standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve hedefe ya-
kınlaşma seviyesi olarak anlaşılmalıdır (Ateş, 2007: 2). Performans, işletme amaçlarının gerçekleşti-
rilmesi için gösterilen tüm çabaların değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir (Pakdil, 2007: 114-149). 
Performans yönetimi, bir kurumun önceden belirlediği amaç ve hedeflere ulaşırken izlediği yol ile bu 
yol sonunda elde ettiği sonuçların birlikte değerlendirildiği bir süreçtir. Performans yönetimi bir taraf-
tan hizmet kullanıcısına kaliteli hizmet sunma amacı taşırken bir yönüyle de kurumsal stratejilerin ne 
yönde geliştirileceğini ve bu nokta çalışanların nasıl davranması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kı-
lıç, 2007: 307-344).

Sağlık performans yönetiminde kullanılması önerilen ana performans göstergeleri; süreç performan-
sı, müşterilerle ilgili performans çalışanlarla ilgili performans, tedarikçilerle ilgili performans, finan-
sal performans ve tıbbi performans alanlarında gruplanmaktadır (Pakdil, 2007). Sistemin hangi nok-
talarda aksadığının bilinmesi, bu aksaklıkları gidermeye yardımcı politikaların geliştirilmesine ola-
nak sağlayacaktır (Tatar, 2007: 170). Sağlık bakımında etkililiği ve kaliteyi artırmak ve daha iyi sağ-
lık çıktısı elde etmek için gittikçe artan oranda performans yönetimine ağırlık verilmektedir (Aydın, 
2007: 252-365).

Sağlık hizmetlerinin kalitesi doğru tıbbi faaliyetlerin en iyi sonucu verecek şekilde yerine getirilmesi-
dir (Çatalca, 2003: 8). Bireylere ve topluma sunulan sağlık hizmetlerini, arzulanan sağlık sonuçlarına 
ulaşma olasılığını artırma ve şimdiki profesyonel bilgiyle tutarlı olma derecesidir. (Kaya, 2005: 15).

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar, geçmişe oranla rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda faaliyet 
göstermektedirler. Bu kurumlarda, gereksinimleri karşılamak, rekabet edebilmek, değişimleri zama-
nında başarmak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla kurumsal performans ölçümü 
ve kalite çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal performans ölçümü ve kalite çalışmalarının içeriği ve ön-
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gördüğü şartlar gerek ulusal ve gerekse uluslar arası nitelikleri taşımaktadırlar (Sağlık Bakanlığı, Per-
formans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2009, 2.)

Bu çalışmada Konya ilindeki Sağlık kurumlarının performans ve kalite çalışmalarının değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma Konya ilindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında 2008/3. ve 2009/1. dönemin-
de yapıldı. 2008/3. dönemi Eylül-Aralık aylarını içeren dört aylık; 2009/1. dönemi ise Ocak-Haziran 
aylarından oluşan altı aylık süreyi kapsamaktadır. 16 Devlet Hastanesi, bir Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi ile bir Doğum ve Çocuk Hastanesi olmak üzere toplam 18 hastane araştırmaya dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 02/07/2008 tarih ve 2011 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nin 11. 
Madde 1. Fıkrası “Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan tüm kurumları (Entegre ilçe hastaneleri ha-
riç) ilgili dönem sonuna kadar Hizmet Kalitesi Standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak 
(0) ile (1) arasında değişen hizmet kalite katsayısını tespit eder.” ve 6. Fıkrası “Hizmet Kalitesi Stan-
dartları değerlendirilmesi Başkanlıkça belirlenecek olan çalışma usul ve esasları ile rehberler çerçeve-
sinde yapılır” hükümleri gereğince, hastaneler; kalite ve performans çalışmalarında deneyimli İl Sağ-
lık Müdürlüğü ve hastane personelinden oluşturulan komisyonlar tarafından, hizmet kalite standartla-
rı ve rehberi çerçevesinde değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 02/07/2008 tarih ve 2011 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’ne göre 
hastanelerde kurumsal performans katsayısı: muayene erişim katsayısı memnuniyet katsayısı, kurum 
verimlilik katsayısı ve hizmet kalite katsayısının hastanenin özelliklerine göre ağırlıklı puanlarının 
toplamından oluşmaktadır.

Değerlendirme sonuçları İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından analiz edildi. Hastane-
lerin, Hizmet Kalitesi Standartlarının hangi bölümlerinde iyileştirme çalışmalarına öncelik vermele-
ri gerektiğini tespit etmek amacıyla hizmet kalite standartları 17 bölüme ayrıldı. Bölümler için “Bö-
lüm Hizmet Kalite Katsayısı” maksimum 1,00 puan olacak şekilde aşağıda verilen formüle göre he-
saplandı.

Bölüm Hizmet Kalite Katsayısı =                  Bölüm Verilen Toplam Puanı
             

(Bölüm Toplam Puanı - Bölüm Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)

Verilerin istatistiksel analizinde bağımsız değişkenler Mann Whitney U testi, bağımlı değişkenler ise 
Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. P≤ 0,05 değeri anlamlı kabul edildi.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Sağlık Bakanlığı tarafından kurumsal performans uygulamasında kullanılan kriterler; Dünya Sağlık 
Örgütü’nün bu alanla ilgili yaklaşım ve öncelikleri ile uluslar arası kabul görmüş hastane kalite ölçüt-
leri ve kendi ihtiyacımıza göre şekillendirilmiştir. Bu kriterlerin değerlendirilmesi sonucu hastanenin 
performansı ölçülebilmektedir. Bu şekilde hastanelerin, karşılaştırılması ve hastanelerin belirlenmiş 
hedeflere ulaşma durumunun ölçümü mümkün olmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, 2007: 75).
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Araştırmaya dahil edilen hastanelerin özellikleri tablo 1’de, Konya ilindeki hastanelerin 2008/3. dö-
nem ve 2009/1. dönem kurumsal performans katsayısının değişimi tablo 2.’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen hastanelerin özellikleri

Özellikler Sayı
  Genel hastane 16
  Doğum ve çocuk hastanesi 1
  Eğitim ve araştırma hastanesi 1
Yatak kapasitesi

  12-49 9
  50+ 9
Hastanenin yerleşim yeri

  İl merkezi 3
  İlçe merkezi 15
ISO 9001 2000 KYS belgesi

  Var 9
  Yok 9
Toplam 18

Tablo 2. Hastanelerde kurumsal performans katsayısının dönemlere göre değişimi

2008/3. dönem 2009/1. dönem

z pOrtalama Standart
sapma Ortalama Standart

sapma

Muayene erişim katsayısı 0,98 0,05 0,98 0,06 0,000 1,000

Memnuniyet katsayısı 0,89 0,09 0,92 0,05 0,193 0,233

Kurum verimlilik katsayısı 0,93 0,09 0,94 0,09 1,643 0,100

Hizmet kalite katsayısı 0,75 0,15 0,84 0,11 3,313 0,001
Kurumsal performans 
katsayısı 0,89 0,04 0,94 0,03 3,293 0,001

Performans belirleme kurumun içinde bulunduğu durumu belirlemede ve geleceğe dair planlarını oluş-
turmasında önemli bir yeri vardır (Kılıç, 2007, 307-344). Kurumsal performans katsayı hastanelerin 
personele dağıtacağı ek ödeme miktarının tespitinde kullanılan bir katsayı olup kurumsal performan-
sın ile bireysel performans arasında bağlantıyı oluşturmaktadır. Konya genelinde kurumsal perfor-
mans katsayısı 2008/3. döneminde 0,89 iken 2009/1. döneminde 0,94’e yükselmiştir. Muayene erişim 
katsayısı, memnuniyet katsayısı, kurum verimlilik katsayısında belirgin bir değişim olmadığı için ku-
rumsal performans katsayısındaki yükselme hizmet kalite katsayısına bağlanabilir. 2007 yılında Tür-
kiye genelinde kurumsal performans ortalaması 0,90, Konya ilinde 0,89 olmuştur. (Sağlık Bakanlığı, 
2008, 75) Konya’da kurumsal performans katsayısı 2007 yılına göre 2008/3. döneminde değişmezken 
2009/1. döneminde yükselmiştir. 
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Sağlık Bakanlığı’nın 02/07/2008 tarih ve 2011 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nde ku-
rum verimlik hesaplanmasında kullanılan göstergelerden bir kısmı 0-49 yataklı hastaneler değerlendir-
me dışı tutulmuştur. Bu nedenle kurum verimlilik göstergelerindeki değişim 50 ve üzeri yatak kapasi-
teli 9 hastanede değerlendirilmiş ve tablo 3.’de sunulmuştur.

Tablo 3. Hastanelerde kurum verimlilik göstergelerin dönemlere göre değişimi

Kurum Verimlilik Göstergeleri
2008 3. Dönem 2009 1. Dönem

Ortalama Standart
sapma Ortalama Standart

sapma z p
Sezaryan Oranı 0,98 0,05 0,91 0,22 1,342 0,180
Günlük Cerrah Başına Düşen 
Ameliyat Puanı 0,98 0,05 0,98 0,07 0,447 0,655

Günlük Ameliyat Masası Başına 
Düşen Ameliyat Puanı 0,89 0,16 0,90 0,15 0,105 0,917

Toplam Giderin Toplam Gelire 
Oranı* 0,81 0,17 1,00 0,00 2,366 0,018

Toplam Borcun Toplam Gelire Oranı 0,82 0,28 0,99 0,04 1,826 0,068

Personel Gideri Destekleme Oranı* 0,82 0,18 0,96 0,08 1,540 0,123

Yatak Doluluk Oranı* 0,68 0,22 0,84 0,13 2,524 0,012

Ortalama Kalış Gün Sayısı* 0,97 0,06 0,93 0,13 2,041 0,041

Yatan Hasta Oranı* 0,66 0,24 0,76 0,21 2,173 0,030

* Değerlendirme dönemlerindeki farkın anlamlı olduğu göstergeler

Tablo 3’de görüldüğü gibi kurum verimlilik göstergelerinden toplam giderin toplam gelire oranı, per-
sonel gideri destekleme oranı, yatak doluluk oranı ve yatan hasta oranında 2008/3. dönemine göre 
2009/1. döneminde istatistiksel olarak anlamlı bir artış ortalama kalış gün sayısında ise azalma olmuş-
tur. Finansal göstergelerde artış olması 2008/3 döneminin yılın son 4 ayını içeren verilerden 2009/1. 
dönemi için ise hesaplarından yılın birinci altı ayını içeren verilerin kullanılmasından kaynaklanabilir. 
Yatak doluluk oranı ve yatan hasta oranında artış olması hastanelerin 2009/1. döneminde daha verim-
li kullanıldığını göstermektedir. 
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Grafik 1. Hastanelerde kurum verimlilik göstergelerin dönemlere göre değişimi

* Değerlendirme dönemlerindeki farkın anlamlı olduğu göstergeler

Hizmet Kalitesi Standartları 17 Bölüme ayrılarak bölümler kendi içinde maksimum 1,00 puan alacak 
şekilde hesaplanmıştır. Bölüm hizmet kalite katsayılarının 2008 3. Dönem ve 2009 1. Dönem ve göre 
karşılaştırılması tablo 3 de verilmiştir. 

Tablo 4. Hastanelerde bölüm hizmet kalite katsayılarının dönemlere göre değişimi

Hizmet Kalitesi 
Standartları Bölümler n

2008/3 dönem 2009/1 dönem

z POrtalama Standart
sapma Ortalama Standart

sapma
Poliklinik Hizmetleri* 18 0,80 0,14 0,88 0,10 2,718 0,007
Laboratuar Hizmetleri 18 0,76 0,26 0,82 0,19 1,217 0,224
Görüntüleme Hizmetleri 18 0,79 0,19 0,88 0,14 1,656 0,098
Ameliyathane Hizmetleri 14 0,63 0,30 0,72 0,21 1,633 0,102
Klinikler* 18 0,48 0,23 0,71 0,14 3,201 0,001
Yoğun Bakım Üniteleri* 7 0,83 0,13 0,96 0,06 1,992 0,046
Diyaliz Hizmetleri 13 0,89 0,20 0,90 0,11 0,059 0,953
Acil Servis Hizmetleri* 18 0,71 0,18 0,83 0,13 2,811 0,005
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Hizmet Kalitesi 
Standartları Bölümler n

2008/3 dönem 2009/1 dönem

z POrtalama Standart
sapma Ortalama Standart

sapma
Ambulans ve Ambulans 
Hizmetleri* 18 0,78 0,17 0,92 0,12 2,538 0,011

Eczane Hizmetleri 18 0,84 0,20 0,90 0,16 1,734 0,083
Enfeksiyonların Kontrolü 
ve önlenmesi 18 0,81 0,27 0,90 0,13 1,326 0,185

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği* 18 0,66 0,24 0,81 0,19 2,630 0,009

Kurumsal Hizmet 
Yönetimi* 18 0,80 0,15 0,86 0,14 2,279 0,023

Hastane Bilgi Sistemi 18 0,96 0,03 0,96 0,09 0,274 0,784
Hasta Kayıtları ve 
Dosyası-Arşiv 18 0,76 0,23 0,79 0,21 0,466 0,642

Tesis Yönetimi Ve 
Güvenlik* 18 0,81 0,15 0,87 0,13 2,831 0,005

Depolar-Mutfak-
Çamaşırhane-Morg 18 0,82 0,16 0,89 0,10 1,791 0,073

Hizmet Kalite Katsayısı* 18 0,75 0,15 0,84 0,11 3,313 0,001

* Bölüm hizmet kalite katsayısına göre iki değerlendirme arasındaki farkın anlamlı olduğu bölümler

Grafik 2. Hastanelerde bölüm hizmet kalite katsayılarının dönemlere göre değişimi
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Araştırmaya dahil edilen hastanelerde hizmet kalite katsayı ortalaması 2008/3. döneminde 0,75 iken 
2009/1. döneminde 0,84’e yükselmiştir (z= 3,313 p=0,001). Poliklinik hizmetleri, klinikler, yoğun ba-
kım üniteleri, acil servis hizmetleri, ambulans hizmetleri, hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal hizmet 
yönetimi ile tesis yönetimi ve güvenlik, bölüm hizmet kalite katsayıları 2009/1. döneminde 2008/3. 
dönemine göre istatistiksel olarak anlamlı artmıştır. Diğer bölümlerin hizmet kalite katsayılarında an-
lamlı bir değişim olmamıştır.

Hastane yatak kapasitesine göre kurumsal performans göstergelerinin karşılaştırılması amacıyla 
2009/1. dönem 12-49 ile 50 ve üzeri yatak kapasiteli hastanelerin kurumsal performans katsayısı orta-
lamaları tablo 5 de verilmiştir.

Tablo 5. Hastanelerin yatak kapasitelerine göre kurumsal performans göstergelerinin dağılımı

Kurumsal performans 
göstergeleri

12-49 yataklı 50 + yataklı

Ortalama Standart
Sapma Ortalama Standart

Sapma z p

Muayene erişim katsayısı 1,00 0,00 0,96 0,08 1,46 0,15

Memnuniyet katsayısı 0,95 0,03 0,89 0,06 2,30 0,02

Kurum verimlilik katsayısı 0,96 0,11 0,92 0,05 2,91 0,00

Hizmet kalite katsayısı 0,77 0,10 0,92 0,06 3,14 0,00
Kurumsal performans 
katsayısı 0,96 0,03 0,92 0,03 2,72 0,01

Grafik 3. Hastanelerin yatak kapasitelerine göre kurumsal performans göstergelerinin dağılımı
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Tablo 5’de görüldüğü gibi 12-49 yataklı hastanelerde; kurumsal performans katsayısı, memnuniyet 
katsayısı ve kurum verimlilik katsayısı, 50 ve üzeri yataklı hastanelerden yüksektir. 02/07/2008 tarih-
li ve 2011 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nde 30/03/2009 tarihinde yapılan değişiklik 
ile 0-49 yataklı kurumlarda kurumsal performans katsayısı Kurumsal performans göstergelerinin arit-
metik ortalaması yerine ağrılıklı ortalamaları alınarak hesaplanmaya başlanmıştır. Bu durum 0-49 ya-
taklı hastanelerde kurumsal performans katsayısının 50 ve üzeri yatak kapasiteli hastanelerden yük-
sek olmasına neden olabilir. 

Araştırmamızda, 50 ve üzeri yataklı hastanelerde hizmet kalite katsayısı ortalaması, 49 ve altı yatak-
lı hastanelerden yüksek bulunmuştur. Araştırmaya dahil edilen 50 ve üzeri yatak kapasiteli hastane-
lerin tümü ISO 9001 2000 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir. Hastanelerde yapılan ISO 9001 
2000 kalite yönetim sistemi çalışmaları, hizmet kalite standartlarından daha yüksek puan alınmasına 
katkıda bulunabilir. 0-49 yatak kapasiteli hastanelerde hizmet kalite katsayısı ortalamasının düşük ol-
ması nedeniyle “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde 30/03/2009 tarihinde yapılan değişiklik 
ile 0-49 yataklı kurumlarda kurumsal performans katsayısı ağrılıklı ortalamaları alınarak hizmet ka-
lite katsayının etkisinin azaltılması 0-49 yataklı kurumların kurumsal performans puanlarını yükselt-
melerini sağlamıştır.

2008/3. dönem dört aylık yılsonu verilerini; 2009/1. dönemi ise yılın ilk altı aylık dönemini kapsadığı 
için özellikle finansal göstergelerin yorumlanmasına dikkat edilmelidir. Yıllık veriler kullanılarak ya-
pılacak değerlendirmeler, kalite performans çalışmalarına daha fazla katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak hastanelerin performans ve kalite kriterlerine göre değerlendirilmesi, iyileştirme yapıl-
ması gereken bölümlerin tespit edilmesini ve yapılan çalışmaların izlenmesini sağlamaktadır. Kurum-
sal performans kalite göstergelerindeki değişimlerin takip edilmesi ile il ve ülke genelinde desteklen-
mesi gereken alanlar tespit edilebilir. 
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KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PİLOT UYGULAMASI KANUN TASARISINDA 

ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN HASTANE PERFORMANSI 

ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Ali Pancar1

Özet

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi yöntemi olarak öngörülen 
“Kamu Hastane Birlikleri” modelinin uygulanmasının hastane performansına muhtemel etkilerini ir-
delemektir. Kamu hastanelerinin kâr amacı gütmeyen idari ve mali özerkliğe sahip özerk sağlık işlet-
melerine dönüştürülmesine yönelik proje “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın önemli bileşenlerinden 
biridir. Kamu hastane yönetiminde köklü bir değişim sürecinin başlangıcı niteliğinde olan bu projenin 
hayata geçirilmesinin hastanelerin performansını önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir.

Hastane hizmetlerine yönelik maliyetlerin yüksek olması ve talebin günden güne artması, buna karşı-
lık kaynak yetersizliği kamu hastanelerinin özerkleştirilmesine yönelik kurumsal reformları hızlandır-
mıştır. Bu reformların başlıca amacının kamu hastanelerinde performansın artırılması olduğunu söy-
lemek mümkündür. Bu reform çalışmaları kapsamında bu amaca yönelik 2007 yılında “Kamu Hasta-
ne Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”nın hazırlanarak TBMM’ne sunulması çok 
önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Tasarıda kamu hastanelerinin performansını etkileye-
cek reform niteliğinde birçok yeni düzenlemeye yer verildiği görülmektedir.

Bildiride, söz konusu kanun tasarısında öngörülen idari ve mali düzenlemeler hastane performans öl-
çütleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede memnuniyet (çalışan ve tüketici tatmi-
ni), kalite (etkililik), verimlilik, etkinlik, ekonomiklik gibi performans ölçütleri kullanılmıştır. Ayrıca 
“Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırması”nın hastane performansı ile ilgili sonuçları dikkate 
alınarak hastane yöneticilerinin görüşlerine de değinilmiştir.

Çalışma, tasarıda yer alan idari ve mali düzenlemeler ile konu yönünden ve Sağlık Bakanlığı’na doğ-
rudan bağlı kamu hastanelerini kapsadığı içinde hastaneler yönünden sınırlıdır.

Sonuç olarak; Kamu Hastane Birlikleri modeli çerçevesinde kamu hastanelerinin özerk sağlık işletme-
lerine dönüştürülmesinin hastanelerin performansını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Hastane, Kamu Hastane Birlikleri, Özerkleştirme, Performans

1.  Refi k Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, ali.pancar@rshm.gov.tr
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POTENTIAL EFFECTS OF PRESCRIBED ARRAGEMENTS IN 

THE DRAFT ABOUT PILOT APPLICATION OF PUBLIC HOSPITALS 

UNIONS ON HOSPITAL PERFORMANCE
Abstract

This work aims to explicate potential effects of the “public hospitals unions” model application which 
is seen to be the method for autonomizing the public hospitals. The Project which aims to transform 
the public hospitals into non-profit enterprises which have administrative and economic autonomy is 
an important component of “Transformation in Health Project”. It is expected that realization of this 
Project which is a start to a revolution in public hospitals administration, will affect the hospitals’ 
performance greatly.

High costs, increasing demand and inadequate resources for the hospital services have increased the 
speed of institutional reforms for the process of autonomizing the public hospitals. It is possible to 
say that the key objective of these reforms is to increase the performance of the public hospitals. It is 
considered as an important step that “The Draft about Pilot application of Public Hospitals Unions” 
was sent to the Grand National Assembly of Turkey in 2007 in this context. It is seen that there are 
many new arrangements which would affect the performance of the public hospitals in the draft bill.

In the statement, administrative and financial regulations stated in the draft law are evaluated tak-
ing into consideration hospital performance criteria. In the evaluation, the criteria of satisfaction 
(for employee and consumer), quality (effectiveness), productivity, efficiency and economy are used. 
Moreover, the opinions of hospital administrators are referred by taking into consideration the related 
results of “Ankara Public Hospitals Autonomy Research”.

The study, since it includes administrative and financial regulations in the draft is limited in terms of 
the subject and also in terms of hospitals; since it only includes the hospitals affiliated with Ministry 
of Health.

As a result in the framework of Public Hospital Councils model, the transformation of public hospitals 
into private autonomous health enterprises is expected to affect hospital performance positively.

Key Words: Hospital, Public Hospitals Unions, Autonomizing, Performance

1. GİRİŞ

Ülkemizde hastane hizmetlerinin büyük bir kısmı doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hasta-
neleri tarafından sunulmaktadır. Tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerin yürütüldüğü kamu hastaneler-
inde hizmet sunumu gerçekleştirilirken önemli ölçüde kaynak kullanılmaktadır.

Hastane hizmetlerine yönelik maliyetlerin yüksek olması ve talebin günden güne artması, buna 
karşılık kaynak yetersizliği kamu hastanelerinin özerkleştirilmesine yönelik reform çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Öte yandan, son yıllarda kamuda Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı doğrultusunda 
ortaya çıkan söylem ve ilkeler de bu hızlanmada önemli rol oynamıştır.

Bu reform çalışmalarının başlıca amacı, kamu hastanelerinin yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde 
idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerine dönüştürmek olduğu söylenebilir. Bu amaca yönelik 



296

2007 yılında  Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması 
Hakkında Kanun Tasarısı” (bundan sonra tasarı olarak anılacaktır) hazırlanarak TBMM’ne sunulmuştur. 
Söz konusu tasarı kapsamında öngörülen düzenlemeler ışığında kamu hastanelerine özerklik tanınarak 
hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması kamu hastane sisteminin performansının artırılması 
bağlamında tartışılmaktadır.

Kamu hastane birlikleri (KHB) modeliyle kamu hastanelerinin yönetim kurulları aracılığıyla merkez 
yerel dengesi esas alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir. Böylece merkezin uhdesinde bulunan bir 
takım yetkilerin bu kurullara devredilmesiyle kamu hastanelerinde daha esnek bir yönetim anlayışının 
sağlanarak kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, çalışan ve hasta memnuniy-
etinin artırılması, özel sektör ilke ve uygulamalarının kamuya aktarılması, Sağlık Bakanlığı’nın di-
rekt hizmet sunumundan çekilerek planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, öncelikle hastane, özerklik, hastane özerkliği, performans ve performans ölçütleri 
gibi kavramlar tanımlanmış ve kamu hastane yöneticilerinin özerkleştirme politikalarına bakışı “An-
kara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırması”2 sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 
özerkleştirme yöntemi olarak seçilen “Kamu Hastane Birlikleri” modeli çerçevesinde öngörülen 
yönetsel düzenlemelerin hastanelerin performansı üzerine olası etkileri memnuniyet, verimlilik, kalite 
(etkililik) ve ekonomiklik gibi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

1.1. Kavramsal Çerçeve

1.1.1. Hastane Tanımı

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde (YTKİY) hastaneler, hasta ve yaralıların, 
hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak 
müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar 
olarak tanımlanmaktadır. (YTKİY, 1983: Md. 4) Öte yandan, hastaneler, müşahede, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa 
süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak bilinmektedir (Mortan ve Tokgöz, 1984: 2).

Hastane, yeterli nitelik ve nicelikte hizmetleri en düşük maliyetle üreten ve bu hizmetleri, rahatlığı 
ve beşeri fonksiyonu sağlanmış kurumlarda, hastaların tedavisinde, acılarının dindirilmesinde ve 
şifalarında kullanarak, onların tekrar ekonomik ve toplumsal hayattaki yerlerini almalarına imkân 
sağlayan kurumlardır (Gök, 1981: 3).

Hastaneler bir veya birden çok ünitesi bulunan kurumlar olup bilimsel ve endüstriyel gelişmelerin 
ürünüdürler (Freidson, 1963: 32’den aktaran Ak, 2001: 854). Hastaneler, kamusal otorite ve toplum-
sal baskı grupları ile karşılıklı etkileşimde bulunan örgütlerdir. Hastanelerde sunulan hizmetler, tüm 
uluslarca anayasal bir hak olarak güvence altına alınan ve tanımlaması oldukça güç bir kavram olan 
sağlıkla ilgili hizmetleri üreten işletmelerdir. Bu özellik ise hastanelerin yönetimi ve işlevlerini daha 
da karmaşık hale getirmektedir (Şahin, http://umitsahin.com).
2.  Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırması: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek 
Lisans Programında yürütülen tez çalışması kapsamında yapılmıştır (Pancar, 2009: 145-234). Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağ-
lı tüm hastanelerde (toplam 32 hastane) başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı kadroların-
da görev yapan 206 hastane yöneticisiyle anket gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşturulan Anket For-
munun birinci bölümünde hastanelerde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sorular yöneltilmiş ve bu bölümün tüm ka-
tılımcılar tarafından doldurulması istenilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise özerkleştirmeyi savunan yöneticilerin nasıl bir model 
önerdiklerini tespit etmek amacıyla oluşturulan sorulara cevap vermeleri istenilmiş ve kamu hastane birlikleri modeline bakış açı-
larının öğrenilmesi amaçlanmıştır.
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Hastaneleri çok değişik yönleriyle ele alıp tanımlamak mümkündür. Hastaneyle ilgilenen kişilerin 
ilgi alanlarına göre hastane tanımları da farklı olabilmektedir. Bu bağlamda, hastanelerin sistem 
yaklaşımıyla da değerlendirilmesi ve tanımlanması mümkündür. Bu yaklaşıma göre hastaneler, din-
amik, değişken bir çevre içinde aldıkları girdileri dönüştürme süreçlerinden geçirerek, çıktılarının 
önemli bir kısmını yine aynı çevreye veren, geri bildirim mekanizmasına sahip sistemlerdir (Seçim, 
1985: 6).

Sağlık alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci ile birlikte hastanelerin değişik yönleri or-
taya çıkmakta ve bu süreç içinde hastane tanımlarında da değişiklikler görülmektedir. Bu çerçevede 
günümüzde modern hastane organizasyonu; “Teşhis, tedavi ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hasta ve 
yaralı insanlara her an hizmet sunabilen, iyi yetişmiş personel tarafından modern tıp, yönetim ve or-
ganizasyon teknik ve ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren, çeşitli bilimsel ve teknolojik araç ve 
gereçleri kullanan, aynı zamanda tüm toplumun sağlığını korumayı, sağlık bilgi ve kültürünü yaymayı 
amaçlayan, tıbbi eğitim, araştırma, teşhis ve tedavi fonksiyonlarını birlikte yürüten karmaşık sosyal 
organizasyondur” şeklinde tanımlanmaktadır.(Özdemir, 1988: 7).

Sonuçta hastaneler, insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan sağlık ihtiyacını karşılamak ve in-
sanlara sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş önemli sosyal organizasyonlardır. Bu kuruluşlar, 
insanın önemli ölçüde duyarlı olduğu sağlık hizmetlerini üretip arz ettiği için diğer organizasyonlara 
göre toplumda ayrı bir yere sahiptir (Özdemir, 2001: 1276).

1.1.2. Özerklik ve Hastane Özerkliği Kavramları

1.1.2.1. 1.1.2.1. Özerklik

Özerklik, kurumların kendi öz sorumlulukları altında ve ülke yararı doğrultusunda, kendi hizmetle-
rini görmesi ve kendileri ile ilgili kararları alabilmesi olarak tanımlanmaktadır.  Kamu kurum ve ku-
ruluşlarına özerklik tanıma, uluslararası topluluk tarafından yerinden yönetimi sağlamada kullanılan 
yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Kablay, 2002: 40). Ayrıca özerklik, üniter ya da fede-
ral devlet sisteminde, bölgelerin ya da kamu kurumlarının belli sınırlar çerçevesinde siyasal ya da yö-
netsel anlamda kendi başına karar alabilme ve uygulayabilme serbestliği olarak da tanımlanmaktadır 
(Ana Britannica: 325) Ancak özerklik, bağımsızlık anlamına gelmez; görev ayrımında genel idarenin 
denetleme hakkıyla donatılması esastır. Muhtariyet (autonomie) sözcüğünün tam karşılığı olarak kul-
lanılan özerklik, bir toplumda demokratik hükümet etmenin gerçekleşmesinde bazı kurumlar için te-
mel bir unsur sayılmaktadır.(Tortop, 1991: 18) Buna karşılık, özerkleştirme kavramı ise genel olarak 
özerk duruma getirmek, özerklik (otonomi) vermek anlamında kullanılmaktadır (Vikisözlük, http://
tr.wiktionary.org).

Kurumsal boyutta özerklik ise “siyasetin, merkeziyetçiliğin ve bürokratizmin” etkilerini azaltmak için 
düşünülmüş bir yönetim şeklidir. Kamu yönetimi söz konusu olduğunda “bazı kamu hizmetlerinin 
özerk kurumlar tarafından yerine getirilmesi, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin işleyebilmesi ba-
kımından önem taşımaktadır” ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır. Bir toplumda demokratik hü-
kümet etmenin sağlanmasında, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında “özerklik” ilkesi, bazı ku-
rumlar için temel bir unsur sayılmakta ve kimi hizmetlerin bu tür özerk kurumlar tarafından yürütül-
mesinde ülke çıkarları açısından yarar görülmektedir (Pektaş, 1999: 50).
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1.1.2.2. Hastane Özerkliği

Hastane özerkliği ise, hastanede çalışan değişik meslek grup temsilcileri tarafından, belirli kurallar 
içinde ve grup baskısına meydan vermeyecek şekilde kurulmuş organlar eliyle yönetilmesi, hastanenin 
kendi kaynaklarına sahip olması ve kendi kaynaklarını serbestçe kullanabilmesi olarak tanımlanabil-
mekte ve hastaneyi daha dinamik ve yapıcı bir örgüt iklimine girdirme ve bu yolla hasta bakım ve te-
davi hizmetlerini etkili kılacak bir yönetim modeli olarak değerlendirilmektedir (Kaplan, 1997: 5-18).

Yine hastanelerdeki özerklik, hastanelerin kamu tüzel kişiliğini sürdürerek yönetilmesi, ancak bu yö-
netimin bütün unsurlarının hastane bünyesinde toplanması (Türkiye’de Sağlık Reformu, 1992: 2-4) 
ve hastanelerin kendi kaynakları hakkında karar veren işletmeler haline getirilmesi olarak da tanım-
lanmakta (Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı, 1992: 49) ve özerkleştirilme sonucunda yürütme 
otoritesinin merkezden hastanelere devredileceği öngörülmektedir.

Özerkleştirme ile hastanelerin tüzel kişiliğe haiz sağlık işletmesi haline getirilerek kendi kendine ye-
ter hale gelmesi, gelir ve gider dengesini kendinin kurması, maliyetlerin karşılıyor olması ve gerek-
tiğinde sektörde rekabet edebilmesi beklenilmektedir (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni, 1996: 27).

1.1.3. Performans Tanımı ve Kamuda Performans Ölçütleri

1.1.3.1. Performans Tanımı

Performans kavramı, literatürde farklı tanımlarla ifade edilmektedir. 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; diğer bir ifadeyle, belirlenmiş bir hedefe ulaşma 
derecesinin ölçümü (Halis ve Tekinkuş, 2003: 174) şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Köken olarak 
İngilizce performance kelimesinden gelen performans kavramının Türkçe karşılığı olarak “iş başarı-
mı” ve “herhangi bir işte gösterilen başarı derecesi” (Bozkurt vd., 1998: 203) şeklinde ifade edilmek-
tedir. Bu tanımlar ışığında performans genel olarak, amaçlı ve planlı bir faaliyet sonucunda elde edile-
ni ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Bilgin, 2004: 13).

1.1.3.2. Kamu Performans Ölçütleri ve Hastane Kurumsal Performans Göstergeleri

1.1.3.2.1. Kamu Perfomans Ölçütleri

Kamu performans yönetiminde kurumsal performans ölçütlerinin belirlenmesinde temel ölçütler ola-
rak genellikle etkililik (kalite), verimlilik ve ekonomiklik kullanılmaktadır. Ancak kamu yönetimi ilke 
ve esasları açısından bakıldığında, başka ölçütlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin hastanelerin per-
formans ölçümü söz konusu olduğunda bu ölçütlere etkililiğin doğal bir sonucu olan hasta ve çalışan 
memnuniyetini, hastane hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı ve organizasyonu da eklemek bir zo-
runluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, kamu performans yönetiminde hedef kitleye yö-
nelik hukukilik, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi başka ölçütlerinde geliştirilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır (Bilgin, 2004: 34-35).

Kamu performans yönetiminde temel ölçütler olarak tanımlanan verimlilik, etkililik ve ekonomik-
lik ölçütleri şu şekilde açıklayabiliriz: Kısaca işleri doğru yapmak olarak tanımlanan (Şahin, 2008) 
verimlilik, üretim süreci sonunda elde edilen mal ve hizmet ürünlerinin, bu ürünleri üretmek için 
tüketilen kaynaklar arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Verimlilik ölçütü ise perfomans ölçmede 



299

kaynakların kullanımı ile ilgili sürece yönelik dinamik bir ölçüt olup ekonomik anlamda rasyonel 
bir yolun izlenmesini ifade eder (Özdemir, 1991: 169). Verimlilik ölçütü, genel olarak girdi ile çıktı 
arasındaki ilişkiyi ifade eden bir ölçü, bir başka tanımla da üretkenlik ölçüsüdür. Birim maliyet, birim 
zaman cinsinden ifade edilir. Örneğin çıktı/girdi; mezun olan öğrenci sayısına karşılık toplam öğrenci 
sayısı, birim zamanda harcanan maliyet gibi (Öncül, 2010).

Verimlilik ölçütü, hastane özerkliği yönünden değerendirildiğinde literatürde hem teknik hem de da-
ğıtım (ekonomik) verimliliği kavramları karşımıza çıkmaktadır.(Top ve Gider, 2003: 3) Teknik verim-
lilik, belirli bir çıktıyı üretme maliyetinin minimize edildiği ya da belirli bir maliyetle çıktının maksi-
mize edildiği durumdur. Bir başka ifade ile teknik verimlilik girdi ve çıktı arasındaki rakamsal ilişki-
dir. Kaynak veya ekonomik verimlilik ise müşteri tatminini maksimize etmek için kaynakların nasıl 
olacağını gösteren bir kavramdır. (Jacops, 1997: 44-45) Örneğin işgücünün veya sermayenin verimli-
liği gibi (Şahin, 2008).

Etkililik ya da diğer bir ifadeyle kalite ölçütü ise kamu performans yönetiminde verimlilik ölçütünden 
daha uygun bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Zira etkililik, bir kuruluşun belirlediği politika, pro-
je ve aldığı önlemlerle, önceden belirlenmiş amaçlara, ne ölçüde ulaştığını ve bu amaçlarının ne kada-
rını gerçekleştirdiğini tespit etmesi anlamına gelmektedir. (Bilgin, 2004: 36) Diğer bir ifadeyle, doğ-
ru işleri yapmak olarak tanımlanan (Şahin, 2008) etkililik, hizmeti ya da ürünü alan müşterinin, dolay-
lı/dolaysız etkilenen paydaşların ihtiyaçlarını karşılama derecesidir. Örneğin, kurumun hedefi okurya-
zarlığı arttırmak ise kurumun sınırları kapsamında okuryazar oranındaki artış yüzdesi bir çeşit etkili-
lik ölçütü olarak düşünülebilir.

Ekonomiklik ölçütü ise performans yönetiminde önemini daima koruyan başlıca ölçütlerden biri ola-
rak kabul edilmekte ve diğer performans ölçütlerinde olduğu gibi kuruluş için bir amaç değil bir araç 
olarak görülmektedir. (Bilgin, 2004: 37) Zira ekonomiklik ölçütü, kuruluşların amaçları da göz önünde 
bulundurularak, sahip olunan üretim kaynaklarının uygun miktar ve kalitede, uygun zamanda ve yer-
de, en uygun maliyetle elde edilmesi anlamına gelmektedir (Kubalı, 1998: 33).

1.1.3.2.2. Hastane Kurumsal Performans Göstergeleri

Performans ölçütlerine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda hastanelerde performans gösterge-
leri düzey ve kullanım alanlarına göre göstergeler, performans boyutlarına göre göstergeler, finansal 
göstergeler ve kaynaklara ilişkin göstergeler olmak üzere 4 kategoride açıklamak mümkündür. Bunlar 
aşağıda yer almaktadır (Şahin, 2008).

Düzey ve kullanım alanlarına göre

İşlevler (bölümler) düzeyinde göstergeler 

Örgütsel düzeylere göre göstergeler

Performans boyutlarına göre;

Etkililik göstergeleri

Verimlilik göstergeleri

Kalite göstergeleri
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Yenilik göstergeleri

Çalışma yaşamının kalitesi ile ilgili göstergeler

Bütçeye uygunluk göstergeleri 

Mali göstergeler

Bütçe göstergeleri

Finansal oranlara ilişkin göstergeler 

Maliyet göstergeleri

Üretim kaynaklarına ilişkin göstergeler

İşgücüverimliliği ve iş ölçümü

Kapasite kullanımı göstergeleri

Teorik Kapasite

Pratik Kapasite

Fiili Kapasite

Atıl Kapasite

Optimal Kapasite

Performans göstergeleri ile hastanelerin amaçları arasında açık ilişki kurulmalı ve kolay olan değil, 
önemli olan ölçülmelidir. Ayrıca kullanılacak göstergelerin seçiminde danışmanlardan ve diğer hasta-
nelerde kullanılan göstergelerden de yararlanılabilir (Şahin, 2008).

2. KAMU HASTANE BİRLİKLERİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELERİN HASTANE PERFORMANSINA OLASI ETKİLERİ

Kamu hastaneleri için özerkleştirme yöntemi olarak kamu hastane birlikleri modeli seçilmiştir. Söz 
konusu modelin genel çerçevesini “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 
Tasarısı”nda öngörülen düzenlemeler oluşturmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde tasarı kapsamında 
öngörülen düzenlemelerin kamu hastanelerinin kurumsal performansına olası etkileri 4 başlık altın-
da incelenmiştir.

2.1. Genel Bilgi

Kamu hastane birlikleri modelinin uygulamaya konulmasıyla doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlı has-
taneler idari ve mali özerkliğe, sahip kamu tüzel kilişiliğine haiz kurumlara dönüştürülecektir. Mode-
le geçiş amacıyla hazırlanan tasarı incelendiğinde, kamu hastanelerinin hem birliğe dönüştürülmeden 
önce hem birlik çerçevesinde performansını etkileyecek çok önemli düzenlemelere yer verildiği görül-
mektedir. Tasarıda hastanelerin birlik çatısı altında özerklik kazanmaları için hizmet altyapısı, organi-
zasyon, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda performans değerlendirilmesine tabi tu-
tulacakları ve ayrıca performansı belli bir düzeyin altına düşen hastanelerin özerklik statüsünün kaldı-
rılarak yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilecekleri belirtilmektedir. (KHB Kanun Tasarısı Ge-
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nel Gerekçesi, 2007) Bu düzenlemeden dolayı özerkleştirme öncesi kamu hastanelerinin özerkliğe ge-
çebilmek amacıyla yukarıda belirtilen kriterleri en üst düzeye çıkartmak isteyecekler ve birliğe bağ-
lı özerk hastaneler ise mevcut performanslarını belli bir seviyede tutmak isteyecekleri dikkate alınır-
sa bununda kamu hastanelerinde performansın artışına yol açması veya performans artışını beraberin-
de getirmesi beklenmektedir.

Ayrıca tasarıyla kamu hastanelerinin yeni kamu işletmeciliği uygulamaları çerçevesinde son yıllarda 
ağırlık kazanan stratejik planlama çalışmaları kapsamında oluşturulacak performans programları doğ-
rultusunda açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik anlayışı içinde yönetilmesi hedeflenmektedir. Hiç kuş-
kusuz bu anlayışı esas alan özerk hastane yönetimlerinin kamu hastane hizmetlerini etkin, kaliteli ve 
verimli sunumunu sağlaması ve özel hastanelerle rekabet edecek bir düzeye çıkarması beklenmektedir.

Öte yandan, özerk işletme altında birlik oluşturan hastanelerin mülkiyeti yine kamuya ait olması, an-
cak özerk (otonom) bir yönetim yapısına kavuşarak hastanelere ilişkin kamu gözetim ve denetiminin 
devam etmesi ve işletimde özel sektör esnekliği kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hasta-
ne yönetimlerinin, hastanelerin girdilerini optimize edebilmek için planlama yapması, gerekirse birlik 
içindeki uygun alanlara veya uygun hastanelere kaynak aktarımını sağlaması beklenmektedir. Bununla 
birlikte diğer birimlerin ihtiyacı olan hizmetler de buralardan verilebilecektir. Ayrıca tasarının öngör-
düğü modelde hastane yönetimlerinin de daha bağımsız ve esnek davranmaları istenmektedir. Özerk 
yönetim birimlerinin yetkileriyle birlikte sorumluluğu da artacak, bu yönetimler kaynaklarını, perso-
nel yatırımlarını, işletme giderlerini, bütçe ve hedeflerini bulundukları sorumluluk alanındaki iş yükü-
nü dikkate alarak stratejik planlamaya sistem tarafından zorlanacaktır. Bu sorumlu otonom (özerk) yö-
netimin, kaynak kullanımında verimliliği ve ekonomikliği esas alan daha akılcı yönetimi ve özellikle 
bütçenin ölçülü kullanımını beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu durumun öncelikle atıl yapıla-
rın ve atıl birimlerin küçültülmesi, kliniklerin ve uzmanlıkların birleştirilmesi vb. sonuçları doğurması 
kaçınılmazdır. Böylece kamu hastanelerinde verimlilik artışı ve maliyetlerin düşmesi sonucu kurum-
sal performansın artması beklenmektedir. Benzer uygulamalardan elde edilen tecrübeler bazı hastane-
lerde kaynak durumlarının gözden geçirildiği, teknolojik yatırımların ve hasta yataklarının daha etkili 
kullanılacak alanlara kaydırıldığını göstermektedir (Aydın, 2009).

Bununla birlikte kamu hastanelerinin hali hazırda karşılaşılan hukuki sorunlara ilişkin örneğin tıbbi 
hataların yargılama sürecinde, tıbbi hata yapılan hastanenin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle bu 
durumlarda Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılmak zorunda kalındığından önemli sorunlar yaşandı-
ğı bilinmektedir. Dolayısıyla böyle durumlarda Bakanlık haklı olarak durumu hastaneye sorduğundan 
hem yargılama sürecinin yavaş işlemesine neden olduğundan süreç çok uzamakta ve işlem maliyetle-
rini artırmaktadır. Ayrıca zaman aşımı gibi bazı hallerde kamu zararı dahi ortaya çıkabilmetedir. Ancak 
tasarının yürürlüğe girmesiyle bu gibi nedenlerden kaynaklanan davalar birliklerin taraf ehliyeti oldu-
ğundan, doğrudan kamu tüzel kişiliğini haiz birliklere karşı açılabilecek, yargılama süreci daha hızlı 
işleyecek, hakkaniyete uygun kararlar daha kısa sürede verilebilecektir (Savaş, 2010).

2.1.1. Hastane Yöneticilerinin Hastanelerin Özerkleştirilmesi Hakkında Görüşleri

Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırmasında, kamu hastanelerinde yaşanılan yönetsel sorunlar 
ve çözüm önerileri ile kamu hastane birliklerinin kurulmasına yönelik sonuçlar aşağıda açıklanmıştır:

Araştırmada hastane yöneticilerinin, kamu hastanelerinde yaşanılan en önemli sorunlar olarak sırasıy-
la profesyonel yönetici eksikliği, aşırı merkezileşme, çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetilememe ve 
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uzman personel eksikliği ile yöneticilerin yardımcılarını seçememesi (ekip halinde çalışma sisteminin 
olmaması) gibi sorunları gösterdikleri görülmüştür.

Hastane yöneticilerinin, “Hastanenizde yaşanan sorunların çözümü için en çok neyi önerirsiniz?” so-
rusuna yüzde 40,8’inin mevcut durumun iyileştirilmesini, yüzde 51,9’unun özerkleştirmeyi ve yüzde 
3,9’unun ise özelleştirmeyi önerdikleri görülmüştür. Öte yandan, eğitim ve araştırma hastanelerinde 
görev yapan hastane yöneticilerinin devlet hastanelerinde görev yapanlara göre özerkleştirmeyi daha 
çok önermişlerdir.

Ayrıca özerkleştirmeyi öneren hastane yöneticilerinin, özerkleştirme sürecinde kamu hastanelerinin 
performans yönünden değerlendirilmesine yüzde 94,7, değerlendirme sonrası hastanelerin perfor-
mans esasına göre sınıflandırılmasını yüzde 83,5, sınıflandırma sonrası hastane grupları (birliktelik-
leri) oluşturulmasını yüzde 67,9, gerektiğinde birden fazla ili kapsayacak şekilde hastane grubu oluş-
turulmasını yüzde 57 ve performansı belli bir düzeye ulaşan hastane gruplarının özerkleştirilmesi dü-
şüncesini ise yüzde 76 oranında katılım gösterdikleri tespit edilmiştir.3 Öte yandan kamu hastaneleri-
nin tamamen işletmecilik anlayışıyla yönetilmesi gerektiği düşüncesine yüzde 73 ve performansı belli 
bir düzeyin altına düşen hastanelerin yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmesine ise yüzde 65,2 
oranında olumlu görüş bildirmeleri dikkat çekici sonuçlar arasında değerlendirilmektedir.

Bu sonuçların yanı sıra özerkleştirme modeli olarak öngörülen “Kamu Hastane Birlikleri”nin kurul-
ması düşüncesine özerkleştirmeyi destekleyen hastane yöneticilerinin yüzde 55,7’sinin olumlu, yüz-
de 25,2’sinin olumsuz cevap verdiği ve yüzde 19,1’inin ise kararsız olduğu görülürken birliklerin ku-
rulmasını en çok destekleyenlerin yüzde 75 ile başhekimler ve en az destekleyenlerin ise yüzde 37,1 
ile başhekim yardımcıları olması araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer almıştır. Bunun yanı sıra 
devlet hastanelerinde görev yapanların eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan hastane yöne-
ticilerine göre kamu hastanelerinin birlik modeliyle özerkleştirilmesi düşüncesine daha çok katıldık-
ları görülmüştür. Öte yandan devlet hastanelerinde görev yapan yöneticilerin kamu hastane birlikle-
ri modelini eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapanlara göre daha çok destekledikleri anlaşıl-
mıştır. Ayrıca araştırmanın dikkat çekici bir başka sonucuda hastane yöneticilerinin tasarıyla ilgili bil-
gi seviyeleri ve eğitim düzeyleri artıkça kamu hastane birliklerinin kurulmasına yönelik destek oranı-
nın da artması olmuştur.

Araştırma sonucunda, “kamu hastanelerinde özerkleştirmenin hastanelerin özelleştirilmesine zemin 
hazırlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna hastane yöneticilerinin yüzde 28,6’sının, “özerkleştir-
me sonrası kamu hastane sektöründe devletin kontrolünde bir rekabet ortamının oluşturulması hizmet 
kalitesi ve verimliliğini artıracak mıdır?” sorusuna yüzde 67,5’inin, “özerkleştirmenin kamu hastane-
lerinde bireysel ve kurumsal performansı artıracağını düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 73,1’inin 
ve “kamu hastanelerinin özerkleştirilmesinden sonra kamu ve özel sektör hastaneleri için düzenleyici 
ve denetleyici bir kurumun (üst kurul-bağımsız idari otorite) kurulmasına gerek var mı?” sorusuna ise 
yüzde 74,3’ünün “Evet” şeklinde cevap verdiği görülmüştür.

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, hastane yöneticilerinin yarıdan fazlasının özerkleştirme-
yi önerdikleri ve geçiş sürecine yönelik tasarıda yer alan düzenlemeleride yüksek oranlarda destek-
ledikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra özerkleştirme yöntemi olarak öngülen kamu hastane birliklik-
lerinin kurulmasınada önemli oranda katılım sağladıkları dikkat çekmiştir. Ayrıca hastane yöneticile-
rinin tasarı hakkındaki bilgi seviyeleri ile öğrenim durumlarının kamu hastane birliklerinin kurulma-

3.  Olumlu yüzde oranlarının tespitinde kararsızlar % 50 esasına göre eşit olarak dağıtılmıştır.
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sı düşüncesine katılımına etkisine yönelik sonuçlar incelendiğinde hastane yöneticilerinin söz konusu 
modele ilişkin bilgi seviyeleri ve öğrenim durumları artıkça destek oranın da arttığı dikkat çekmiştir. 
Bu ilişki dikkate alındığında modelin daha fazla destek görmesi için Bakanlık tarafından bilgilendir-
me çalışmalarına ve yöneticilerin öğrenim düzeylerini yükseltmeye yönelik teşvik edici uygulamalara 
ağırlık verilmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Sonuçlar eğitim ve araştırma hastaneleri ile dev-
let hastaneleri yönünden değerlendirildiğinde ise özerkleştirme eğitim ve araştırma hastanelerinde gö-
rev yapan yöneticiler tarafından devlet hastanelerinde görev yapan yöneticilere göre daha çok önerilir-
ken kamu hastane birliklerinin kurulması düşüncesinde ise tersi bir sonucun ortaya çıktığı görülmekte-
dir. Özerkleştirme önerisinin eğitim ve araştırma hastanelerininde daha fazla olmasının nedenleri ara-
sında bu statüye sahip olan hastanelerin gelir düzeylerinin diğer hastanelere göre nispeten daha yük-
sek olması ve bundan yola çıkarak merkezden daha bağımsız hareket etme ve esnek bir yönetim anla-
yışına kavuşma isteğinin yüksek olması sayılabilir. Ancak gelir düzeyleri daha düşük olan devlet has-
tanelerinde ise tersi bir durumun ortaya çıktığı ve bu sınıftaki hastanelerin kendilerini merkeze daha 
bağımlı hissetmelerinin araştırma sonuçlarına önemli oranda yansıdığı söylenebilir. Zira kamu hasta-
ne birliklerinin kurulmasında ise tersi sonuçların elde edilmesi de yukarıda açıklanan faktörleri des-
tekler niteliktedir. Çünkü burada eğitim hastaneleri gelir seviyeleri yüksek olması nedeniyle diğer has-
tanelerle bir birlik içinde yer alam düşüncesine çok sıcak bakmamakta devlet hastanelerinde ise yine 
gelir yapılarından dolayı eğer özerkleştirme olacaksa birlik yönetimi modeliyle olması düşüncesinin 
hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca hastane yöneticilerinin kamuoyunda kısmen varolan özerkleştirmenin kamu hastanelerini özel-
leştiriceği yönündeki endişe ve kaygıları da önemli oradan taşımadıkları anlaşılmış ancak çok düşük 
düzeyde de olsa bu söylemlerin etkisi altında kaldıkları anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra özerkleştirme-
yi destekleyen her dört yöneticiden üçünün kamu hastane sektöründe rekabetin hizmet kalitesi ve ve-
rimliğini arttıracağı ve özerkleştirmenin hastanelerin performansını olumlu yönde etkileyeceği düşün-
cesinde oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca bu sonuçlardan belki de en dikkat çekenlerinden biri de özerk-
leştirme sonrasında kamu ve özel hastaneler için düzenleyici ve denetleyici bir üst kurulun kurulması-
nı önemli oranda desteklemeleri olmuştur. Zira özerkleştirme sürecinin tamamlanmasından sonra özel 
hastanelerle rekabet eder bir düzeye gelecek veya gelmesi beklenen kamu hastaneleri ve özel hasta-
neler için Sağlık Bakanlığı dışında bir üst kurulun kurulması ve Sağlık Bakanlığı tarafından rekabe-
te ilişkin düzenleme ve denetleme yetkilerinin bu kurula devredilmesinin bir zorunluluk olarak orta-
ya çıkacağı düşünülmektedir.

2.2. Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemeler

2.2.1.  Yönetim Kurulu Oluşturulması ve Üyelerinin Nitelikleri

Tasarıyla birliğin en üst karar organı olarak yönetim kurulu oluşturulmuştur. Yönetim kurulu, ilk iki 
üye İl genel meclisi tarafından (biri hukukçu, diğeri yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir), üçüncüsü Vali tarafından (işletme, iktisat veya maliye alanında en az dört yıllık yüksek 
öğrenim gören), dört ve beşincisi Bakanlık tarafından (biri tıp hekimi, diğeri sağlık sektöründe tecrübe 
sahibi ve alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim gören), altıncısı Ticaret ve Sanayi Odası veya bun-
ların ayrı kurulmuş olması halinde Ticaret Odası tarafından (en az dört yıllık yüksek öğrenim gören), 
yedincisi İl Sağlık Müdürü veya aynı ilde birden fazla birlik bulunması halinde Bakanlıkça belirlene-
cek İl Sağlık Müdür Yardımcılarından birisi olmak üzere yedi üyeden oluşacaktır.
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Tasarıda yönetim kurulunda görev alabilmek için kamu veya özel sektörde alanında en az 8 yıl iş de-
neyimine sahip olma şartı aranmakta ve yönetim kurulu üyelerine kamu iktisadi teşebbüslerinde yöne-
tim kurulu başkan ve üyeleri için ödenen tutarda aylık huzur ücreti ödeneceği hükmü yer almaktadır.

2.2.2. Yönetim Kurulunun Yetkileri

Öte yandan tasarının 3. maddesinde yönetim kurulunun yetkileri düzenlenmiştir. Buna gore birlik yö-
netim kuruluna birliğin en üst yöneticisi ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan genel sekreter ile sözleşme 
imzalamak, hastane hizmetlerinin verimli ve halkın ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütül-
mesini sağlamak, stratejik plan ve yıllık performans programlarını hazırlamak, hastane ve ünitelerinin 
kurulması,  niteliğinin değiştirilmesi, birleştirilmesi ve kapatılması gibi konularda bakanlığa öneriler-
de bulunmak, yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, personel planlaması ve birlik içinde personel ha-
reketlerini sağlamak, birlik adına tapuda kayıtlı taşınmazları gerektiğinde satmak, kiraya vermek veya 
devir işlemlerini yürütmek, hazineye kayıtlı birliğe tahsisli taşınmazları kiraya vermek, işletmek veya 
işlettirmek, ihtiyaç halinde tıbbi uzmanlık ve avukatlık hizmetleri satın alınmasını sağlamak, gerekti-
ğinde bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın almak, sermayesini finans kuruluşlarında değer-
lendirmek ve sağlık alanında konferans, kurs ve seminer gibi programlar düzenlemek gibi çok önem-
li yetkilerin devredildiği görülmektedir.

2.2.3. Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Performansa Olası Etkilerinin Değerlendiril-
mesi

Tasarı’daki yönetim kurullarına ilişkin düzenlemeler dikkate alındığında kamu hastane birliklerinde 
en önemli organın yönetim kurulu olduğu söylenebilir. Çünkü yönetim kurullarının sahip olduğu yet-
kiler ve bu yetkiler çerçevesinde alacakları kararlar birliğe bağlı tüm hastanelerdeki hizmetleri doğru-
dan veya dolaylı olarak etkileyecektir. Örneğin bağımsız denetim kuruluşalarından hizmet satın alın-
ması hastane hizmetlerinin kalitesini artıracak, yapılacak planlamalar çerçevesinde kaynaklar kaynak 
ihtiyacı olan birimlere kaydırılacak ve atıl durumda bulunan yapı/tesisler elden çıkarılacak veya kiraya 
verme/işletme sonucunda kaynak israfı önlenecektir. Bununla birlikte ihtiyaç halinde tıbbi uzmanlık 
hizmeti satın alınması da hastanelerde oluşan uzun kuyrukları sonlandırarak vatandaş ve çalışan mem-
nuniyetinin artmasını sağlayacaktır.  Birlik yönetim kurullarına merkezi bir takım yetkilerin devredil-
mesiyle yukarıda sayılan amaçlara ulaşılabilmesi ve böylece hastanelerde kaynakların etkin ve verim-
li kullanımının sağlanması, memnuniyet ve hizmet kalitesinin artırılması için birlik yönetim kurulları-
nın katılımcılığı esas alan yönetişim anlayışı doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlam-
da hastanelerin performansını etkileyecek en önemli organlardan biri olan yönetim kurulunun oluştu-
rulmasında kamu hastane yöneticilerinin görüşleri ve kamuoyundaki eleştirilerde dikkate alınarak aşa-
ğıdaki öneriler sunulabilir:

 Yönetim kurulu ile ilgili olarak en az bir üyenin profesyonel sağlık yönetimi almış olma şar-
tı getirilmesi,

 Hastaları ve hastane çalışanlarını temsilen görev yapacak üyelere yer verilmesi,

 Maliye Bakanlığı ile YÖK veya üniversiteler tarafından belirlenecek alanında uzman temsil-
cilerin bulunmasının sağlanması,

 Kamuoyunda yönetim kurulu ile ilgili varolan eleştirileri de dikkate alarak tasarıda yönetim 
kurulu üye sayısı olarak belirlenen kontenjanın artırılmasının (toplam üye sayısı 9 veya 11 
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olarak belirlenmesi) yada kanunla doğrudan bir yönetim kurulu oluşturulması yerine ilgili ta-
raflardan oluşan en az 20-30 üyeli geniş katılımlı bir birlik meclisi/genel kurul teşkil ettirilme-
si ve yönetim kurulunun da belli bir dönem için bu organ tarafından oluşturulması,

 Yönetim kurulunun karar ve faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla yine bu birlik meclisi/ge-
nel kurul tarafından bir denetleme kurulunun oluşturulması,

 Hastane ve ünitelerinin kurulması,  niteliğinin değiştirilmesi, birleştirilmesi ve kapatılması 
gibi konularda bakanlığa öneri sunma yerine yönetim kurullarının doğrudan yetkili kılınması,

 Yönetim kurullarına Birliğe bağlı hastanelerde sunulan hizmetlerin maliyet hesaplamalarını 
yaparak rekabete dayalı fiyat tarifesi belirleme yetkisinin tanınması önerilmektedir.

2.2.4. Hastane Yöneticilerinin Yönetim Kuruluna İlişkin Görüşleri

Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırmasının yönetim kurulunun oluşturulması ve yetkilerine 
ilişkin dikkat çeken sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgulara rastlanılmıştır:

Hastane yöneticilerinin yönetim kurulunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek profesyonel sağ-
lık yönetimi eğitimine sahip en az lisans mezunu bir üyenin yer almasını yüzde 89,3, Vali tarafından 
belirlenecek profesyonel sağlık yönetimi eğitimine sahip en az lisans mezunu bir üyenin bulunmasını 
yüzde 59,1, Maliye Bakanlığı tarafından mali konularda uzman bir üyenin görev almasını yüzde 82,5, 
YÖK veya üniversiteler tarafından belirlenecek sağlık yönetimi alanında uzman bir öğretim üyesinin 
yer almasını yüzde 56,1, hekim dışı sağlık meslek örgütlerini temsilen bir üyenin yer almasını yüzde 
53,4, sağlık hizmetleri sınıfını temsilen bir üyenin yer almasını yüzde 81, yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfını temsilen bir üyenin yer almasını yüzde 80,4, sendikaları temsilen bir üyenin yer almasını yüz-
de 61,8  ve hasta hakları ile ilgili dernek temsilcilerini temsilen bir üyenin yer almasını ise yüzde 64 
gibi önemli oranlarda destekledikleri anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra hastane yöneticileri, yönetim kurulunda özel sektör deneyimi olanlarında üye olabil-
mesine yüzde 51,2 ve yönetim kurulu üyeliğinin gönüllük esasına dayanması ve toplantı ücreti dışında 
herhangi bir ücret ödenmemesi düşüncesine ise yüzde 48,6 oranında katılım göstermişlerdir.

Ayrıca hastane yöneticilerinin, yönetim kurullarına devredilmesi öngörülen yetkilere ilişkin olarak ta-
puda birlik adına kayıtlı taşınmazları satma yetkisinin tanınmasını yüzde 43,7, Hazineye ait taşınmaz-
ları kiraya verme veya işlettirme yetkisinin tanınmasını yüzde 72,2, hastanelerin kurulmasına karar 
verme yetkisinin tanınmasını yüzde 72 oranında desteklerken kapatılmasına karar verme yetkisinin ta-
nınmasını ise 56,7 oranında daha düşük bir oranda destekledikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra katı-
lımcıların yönetim kurullarına gerektiğinde idari birimler (müdürlük vb.) oluşturma yetkisinin tanın-
masını yüzde 91,4, tıbbi uzmanlık hizmeti satın alma yetkisinin tanınmasını yüzde 89,8, diğer birlik-
lerle birlikte toplu olarak mal ve hizmet satın alma yetkisinin tanınmasını yüzde 92,9, bağımsız dene-
tim kuruluşlarından hizmet satın alma yetkisinin tanınmasını yüzde 89,9, sağlık alanında kurs, semi-
ner, konferans, yayın ve danışmanlık yapma/düzenleme veya yaptırma yetkisinin tanınmasını yüzde 
95,1, sermayesini finans kuruluşlarında değerlendirme yetkisinin tanınmasını yüzde 80,2 ve ürettik-
leri hizmetlere ilişkin fiyat tarifesi belirleme yetkisinin tanınmasını ise yüzde 71,3 oranında destekle-
dikleri anlaşılmıştır.

Yönetim kuruluna ilişkin araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde hastane yöneticileri-
nin yönetim kurulunda profesyonel sağlık yönetimi eğitimi alan üyelerin yer almasını sağlayacak dü-
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zenlemelerin yapılmasını önerdikleri, YÖK ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek alanında uz-
man üyelerin de yer almasını önemli oranda destekledikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca sağlık çalışanla-
rının ve hasta hakları dernekleri ile sendikalarında yönetim kurulunda temsil edilmesini önemli oran-
da önerdikleri dikkat çekmektedir. Dolayısıyla yönetim kurulunun oluşturulmasına ilişkin bu sonuç-
lar dikkate alındığında hastane yöneticilerinin özerk kamu hastanlerinin yönetiminde yönetişim anla-
yışı esas alınarak geniş katılımlı bir karar organının oluşturulması düşüncesini desteklediklerini söy-
lemek mümkündür.

Yönetim kurulunun yetkilerine ilişkin ise hastane yöneticilerinin yönetim kurullarına tapuda kayıtlı ta-
şınmazları satma yetkisinin tanınması düşüncesine en az oranda katılım göstermeleri dikkat çekmek-
tedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında kamuoyunda yer alan söylemlerin ve özerkliğin olmazsa olmaz 
koşulu mal edinme ve gerektiğinde bu malı elden çıkarma yetkisinin olduğu konusunda hastane yöne-
ticilerinin bilgi eksikliğinin önemli oranda etkili olduğu söylenebilir. Aynı şekilde tasarıda hastane ve 
üniteleriyle ilgili olarak tasarrufta bulunma yetkisinin yönetim kurullarına tanınmadığı bu konuda sa-
dece öneride bulunma hakkı tanındığı dikkat çekmektedir. Ancak özerklik seviyesini azaltma ve kamu 
hastane performansını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip bu düzenlemeye hastane yönetici-
lerinin katılmadığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan hastanelerin performansını önemli oranda arttırması 
beklenen tıbbi uzmanlık hizmeti ve bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alma ile toplu ola-
rak mal ve hizmet satın alma yetkilerinin yönetim kurullarına devredilmesini ise çok yüksek oranlar-
da destekledikleri görülmüştür. Ayrıca tasarıa mali özerklik düzeyi ile yakından ilgili olan hastaneler-
de üretilen hizmetlerin fiyatlarını sebestçe belirleme yetkisinin yönetim kurullarına tanınmaması yö-
nündeki düzenlemeye ise hastane yöneticilerinin katılmadıkları anlaşılmıştır.

2.3. Fonksiyonel Birimler ve Personele İlişkin Düzenlemeler

2.3.1. Örgüt Yapısı ve Personelin Özlük Hakları

Tasarıda fonksiyonel birimlerin oluşturulması ve personelin özlük hakları ile ilgili olarak birliğe bağ-
lı hastanelerin performansını etkileyebilecek çok önemli düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 
Bunların başında en üst yürütme organı olarak genel sekreterlik ve her hastanedeki tüm hizmetlerin 
yönetiminden sorumlu hastane yöneticiliği gibi iki önemli fonsiyonel birimin kurulması gelmektedir. 
Birlik bünyesinde yönetilecek hastanelerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlayacak olan genel sek-
reterliğe bağlı olarak idari, mali ve tıbbi hizmetler başkanlıkları şeklinde alt birimlerin kurulması ön-
görülmektedir. Ayrıca özel bir meslek bilgisi ve ihtisas gerektiren hizmetlerin sunumunda uzman per-
sonel (satın alma uzmanı, muhasebe uzmanı gibi) çalıştırılmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş-
tir. Bunun yanı sıra genel sekreterin belirli süreli sözleşmeli statüde çalıştırılması, yönetim kurulu ta-
rafından sözleşmesinin yapılması, hastane yöneticileri ile hizmet başkanlarını yönetim kuruluna öner-
me ve uzman personel seçiminde ise tamamen yetkili kılınması gibi diğer düzenlemelere yer verildi-
ği görülmektedir.

Öte yandan birliğe bağlı her hastanede hastane yöneticiliğinin kurulması öngörülürken hastane yöneti-
cilerinin genel sekretere karşı sorumlu oldukları belirtilmiştir. Hastane yöneticiliğine bağlı başhekim-
lik, idari ve mali işler müdürlüğü ve sağlık bakım hizmetleri müdürlüğünün kurulması öngörülmüş 
ve gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla müdürlüklerin sayısının artırılabilmesine imkân tanınmıştır.

Tasarıdaki personel özlük haklarına ilişkin diğer düzenlemeler incelendiğinde ise genel sekreter ve 
hastane yöneticiliği pozisyolarında görev alabilmek için tasarıda sayılan alanlarda en az lisans öğreni-
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mi ile kamu ya da özel sektör de en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olma yeterli görülmektedir. Bunun-
la birlikte birlik ve birlik kapsamındaki tüm hastanelerde yönetim kademelerinde görev alacak perso-
nelin sözleşmeli statüde çalıştırılması esas alınmaktadır. Öte yandan birlikte görev yapacak yöneticile-
re yardımcılarını / astlarını seçme önerme hakkı tanınarak ekip halinde çalışma sisteminin getirilmek-
tedir. Diğer taraftan bu düzenlemenin bir gereği olarak genel sekreterin gerekçesiz (doğrudan) diğer 
yöneticilerin ise gerekçeli olarak her zaman görevden alanabileceği ve herhangi bir yöneticinin göre-
vinin son bulması durumunda ona bağlı diğer yönetici veya yöneticilerin de görevlerinin kendiliğin-
den son bulacağı hükümlerine yer verildiği görülmektedir.

Tasarıda birlik ve birliğe bağlı hastanelerde görev yapacak yöneticilerin sözleşme ücretlerinin ilgili 
mevzuatça belirlenen üst limitler doğrultusunda bireysel performans dikkate alınarak yönetim kurulu 
kararıyla belirleneceği ve yöneticilere döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

2.3.2. Örgütsel Düzenlemeler ile Personele Yönelik Düzenlemelerin Performansa Olası Etkileri-
nin Değerlendirilmesi

Genel sekreterlik ile hastane yöneticiliklerinin kurulması ve genel sekreterlik birimlerinde uzman per-
sonel çalıştırılmasına yönelik düzenlemelerin hastanelerin performansını etkinlik, verimlilik, kalite ve 
çalışan memnuniyeti yönünden genel olarak olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ancak genel sekreter-
lik ve hastane yöneticiliği düzeyinde insan kaynakları yönetimi ile kalite ve performans yönetimine 
ilişkin birimler ile genel sekretere bağlı hukuk müşavirliğinin kurulmaması, uzman personel seçiminin 
tamamen genel sekreterin inisiyatifine bırakılması, hastanelerin idari ve mali hizmet birimlerinde uz-
man personel çalıştırılmasına imkân tanınmaması tasarının bu alandaki çok önemli eksiklikleri olarak 
değerlendirilmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi ve bunun sonucu olarak hastanelerin performansı-
nın artırılması amacıyla genel sekreterlik ve hastane yöneticiliğine bağlı birimler ile uzman personel 
çalıştırılmasına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

 Genel sekreterlik bünyesinde kurulması öngörülen idari hizmetler başkanlığı ile mali hizmet-
ler başkanlığının tek bir başkanlık altında birleştirilmesinin,

 Hastane düzeyinde kurulması öngörülen sağlık bakım hizmetleri ile ilgili birimin genel sekre-
terlik düzeyinde de bir başkanlık olarak kurulmasının,

 Genel sekreterlik düzeyinde insan kaynakları ile kalite ve performans yönetimi alanında hiz-
met verecek birimlerin oluşturulmasının,

 Hukuki sorunlara ilişkin hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla genel sekreterlik 
bünyesinde hukuk müşavirliğinin kurulmasının,

 Genel sekreterlik bünyesinde çalıştırılması öngörülen uzman personelin hastanelerin idari ve 
mali hizmet birimlerinde de çalıştırılmasına imkân tanınmasının,

 Uzman personel seçiminde genel sekretere sadece önerilerde bulunma yetkisinin tanınması ve 
uzman personel sözleşmelerinin yönetim kurulu tarafından yapılmasının,

 Hastane yöneticisine bağlı kurulması düşünülen başhekimlik biriminin adının tıbbi hizmetler 
müdürlüğü olarak değiştirilmesinin,

 Hastane düzeyinde insan kaynakları müdürlüğü ile kalite ve performans yönetimi ile ilgili bi-
rim kurulmasının,
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 Uzman personel ve yöneticilerin seçiminde kariyer ve liyakat esaslı yeterli objektif kriterler 
belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Tasarıda genel sekreter ve hastane yöneticiliği kadrolarına atanmada tıp mezunu olma şartının aranma-
ması genellikle yönetim eğitimine sahip olmayan hastane yöneticilerinin yıllardır hastaneleri yönet-
meleri veya yönetme çabaları dikkate alındığında devrim niteliğinde bir düzenleme olarak kabul edi-
lebilir. Bu düzenleme ile kamu hastanelerinin yönetiminde yönetim losyonuna sahip deneyimli yöneti-
cilerin görev almasına imkân tanınmıştır. Bunun doğal sunucu olarak hastanelerin performansının çok 
olumlu yönde etkilenmesi beklenebilir. Ancak genel sekreter ve hastane yöneticiliği için en az lisans 
mezunu olma şartının yeterli görülmesi ve sağlık yönetimi yada işletme alanında lisansüstü öğrenime 
sahip olanlara yönelik bir öncelik hakkı tanınmaması tasarının olumsuz yönleri olarak değerlendirile-
bilir. Tasarıyla amaçlanan hedeflere ulaşılmak isteniyorsa yukarıda sayılan düzenlemelerin aşağıdaki 
açıklamalar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.

 Sağlık kurumları yönetimi ve işletme yönetimi alanında lisans veya lisansüstü öğrenime sa-
hip olanlara hastane yöneticisi pozisyonunda görev alabilmelerinde öncelik hakkı tanınması,

 Genel sekreterlik kadrosunda görev alacaklara ilişkin seçim kriterlerinin artırılması örneğin 
hastanelerin uluslar arası düzeyde hizmet verme ve akreditasyona yönelik çalışmalar dikkate 
alındığında en az bir yabancı dil bilme şartı getirilmesi veya sağlık yönetimi/idaresi yada iş-
letme yönetimi alanında lisasnüstü öğrenime sahip olma gibi şartların getirilmesi,

 Ekip halinde çalışma sisteminin bir gereği olan bazı durumlarda yöneticilerin görevlerinin 
kendiliğinden son bulmasına yönelik hükümler birlik bünyesinde çok sık yönetici değişimine 
neden olacağı dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.

Öte yandan, özel sektör deneyimine sahip olanlarında birlik bünyesinde yönetici kadrolarında gö-
rev alabilmesine imkân tanınmasına yönelik düzenlemenin özel sektör ilke ve uygulamalarının kamu-
ya aktarılması ve esnek istihdam modeline geçilmesi yönünden dikkate alındığında performans yö-
nünden çok olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Ancak genel sekreterin doğrudan ve gerekçesiz 
her zaman görevden alınabilmesine imkân tanıyan düzenlemenin iş hukuku hükümleri doğrultusunda 
(Koç,2007) yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca yönetici ücretlerinin yönetim kurulu ta-
rafından performans esasına göre belirlenmesi ve yöneticilere ek ödeme yapılmasına yönelik düzenle-
meler dikkate alındığında birlik bünyesinde görev alacak yöneticilere ilişkin performans değerlendir-
me kriterlerinin geliştirileceği ve yöneticilerinin gelir seviyelerinin yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Bu 
yöndeki düzenlemeler birlik bünyesinde deneyimli ve kalifiyeli yöneticilerin görev almasını sağlaya-
cak ve sonuçta hastanelerin performansı olumlu yönde etkilenecektir.

2.3.3. Hastane Yöneticilerinin Fonksiyonel Düzenlemeler ile Personel Özlük Haklarına İlişkin 
Görüşleri

Araştırmada sonuçları incelendiğinde, hastane yöneticilerinin, özerk kamu hastanelerinin yönetimin-
de hastanelerin idari ve mali iş yükünün azaltılması amacıyla koordinasyon birimi ve yürütme organı 
olarak “genel sekreterlik” biriminin kurulması düşüncesine yüzde 82,6 ve birliğe bağlı her hastanede 
“hastane yöneticiliği”nin kurulması düşüncesine ise yüzde 82,8 oranında katılım gösterdikleri anlaşıl-
mıştır. Ayrıca genel sekreterlik ve hastane yöneticiliği kadrolarında görev alacak personelin seçiminde 
en çok sağlık kurumları yönetimi alanında eğitim alanların tercih edilmesi gerektiği düşüncesi dikkat 
çekmiştir. Diğer taraftan, genel sekreterin öğrenim durumuyla ilgili olarak lisansüstü öğrenime sahip 
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olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 70,5 iken hastane yöneticisinin en az lisans mezunu olma-
sını yeterli görenlerin oranı ise yüzde 62,6 olarak tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra hastane yöneticilerinin, genel sekreterliğe bağlı birimlerde uzman personel çalıştırıl-
ması düşüncesine yüzde 87,4 ve hastanelerin idari ve mali hizmet birimlerinde uzman personel çalış-
tırılmasına ise yüzde 95,3 gibi çok yüksek oranlarda olumlu cevap vermişlerdir. Bununla birlikte, uz-
man personelin sözleşmeli statüde çalıştırılması düşüncesi yüzde 81,8 ve genel sekreterin teklifi üze-
rine yönetim kurulu kararıyla atanması düşüncesi ise yüzde 85,4 oranında desteklendiği görülmüştür.

Hastane yöneticilerinin, genel sekreterliğe bağlı olarak idari hizmetler başkanlığının kurulmasını yüz-
de 76,6, mali hizmetler başkanlığının kurulmasını yüzde 69,2, tıbbi hizmetler başakanlığının kurulma-
sını yüzde 59,8, insan kaynakları yönetimi başkanlığının kurulmasını yüzde 56,1, sağlık bakım hiz-
metleri başaknlığının kurulmasını yüzde 41,1, kalite ve performans yönetimiyle ilgili bir başkanlık ku-
rulmasını yüzde 60,7 ve hukuk müşavirliğinin kurulmasını ise yüzde 48,6 oranında önermişlerdir. Öte 
yandan, hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik biriminin devam etmesini yüzde 63,6, idari ve 
mali işler müdürlüğünün kurulmasını yüzde 85, sağlık bakım hizmetleri müdürlüğünün kurulmasını 
yüzde 64,5, insan kaynakları yönetimi müdürlüğünün kurulmasını yüzde 62,6, teknik hizmetler mü-
dürlüğünün kurulmasını yüzde 63,6 ve kalite ve performans yönetimiyle ilgili bir birimin oluşturulma-
sını ise yüzde 62,6 oranında destekledikleri anlaşılmıştır.

Bu sonuçların yanı sıra, özerkleştirmeyi savunan hastane yöneticilerinin, özerk hastanelerde görev ya-
pacak yöneticilere yardımcılarını seçme/önerme hakkı tanınarak ekip halinde çalışma sisteminin ge-
tirilmesini yüzde 87,6, tüm yöneticilerin sözleşmeli statüde çalıştırılmasını yüzde 68,5 ve özel sektör 
deneyimi olanlarında özerk hastanelerin yönetiminde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabil-
mesini yüzde 69,9, özerk hastane yöneticileri için performans kriterlerinin geliştirilerek yönetici per-
formansının ölçülmesini yüzde 91,6, yöneticilerin yönetim kurulu tarafından gerekçesiz doğrudan gö-
revlerine son verilmemesini yüzde 89,4, yöneticinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması duru-
munda seçtiği/önerdiği yardımcılarının da görevinin son bulmasını ise yüzde 61,4 oranında destekle-
dikleri ortaya çıkmıştır.

Hastane yöneticilerinin, özerk kamu hastanelerinde fonksiyonel birimlerin yapılandırılması ve yöne-
tim kademelerinde görev alacak personelin özlük haklarına ilişkin görüşleri genel olarak değerledi-
rildiğinde, kamu hastane birlikleri modelinde bu yöndeki düzenlemelere çoğunlukla katıldıkları tes-
pit edilmiştir. Ancak bu alandaki düzenlemeleri, genel olarak kabul etmekle birlikte, uzman personel 
atanmasında yönetim kuruluna da yetki tanınması ve genel sekreterlik ile hastane yöneticiliğine bağlı 
olarak oluşturulması öngörülen birimlerin yanı sıra insan kaynakları, kalite, performans ile ilgili birim-
lerinde oluşturulması ve hastane yöneticilerinin gerekçesiz kesinlikle görevden alınmaması gibi bazı 
önerileri de destekledikleri görülmüştür. 

2.4. Mali Düzenlemeler ile Birliklerin Denetimi ve Yasal Çerçevesine İlişkin Düzenlemeler

2.4.1. Birliklerin Mali Yapısı

Tasarı da birliklerin özel bütçeye sahip olacakları ve birlik sermayesi; devredilen sermaye, birlik 
kârları, bağış ve yardımlar ile gerektiğinde Devletçe yapılacak yardımdan oluşacağı belirtilerek devre-
dilen sermayenin, birliğe dönüştürülen hastanelerin devir bilançolarında görülen ödenmiş sermayele-
ri olduğu açıklanmıştır. Ayrıca tasarıda birlik sermayesinin artırılması ile ilgili işlemlerin yönetim ku-
rulunca yürütüleceği belirtilmiştir.
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Bu düzenlemelerin yanı sıra tasarıda birliklerin tıbbi cihaz ve sarf malzemesi, ilaç ve büro malzeme-
leri gibi merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları, bedelleri her birliğin 
kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla yönetim kurulu kararlarına istinaden Bakanlıkça veya Bakan-
lık tarafından yetkilendirilen birlik tarafından toplu olarak yapılabilmesine yönelik düzenlemeler de 
yer almaktadır.

Ayrıca tasarı kapsamında birliklerin mali durumu elverişli olanların mali durumu yetersiz olanlarına 
kaşılıksız veya borç olarak kaynak aktarma hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ve bir-
liklerin Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Birimine pay aktarmaya devam etmesine yönelik 
mali düzenlemere yer verildiği görülmektedir. 

2.4.2. Birliklerin Yasal Çerçevesi ve Denetimi

Tasarıda birliklerin muhasebesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulacağı hüküm 
altına alınmıştır. Bunun yanı sıra birliklerin kamu ihale mevzuatı ile kamu mali yönetimi ve kontrolü-
ne ilişkin mevzuata ve birlik personelinin de Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümle-
rine tabi olacağı belirtilmiştir.

Birliklerin idari ve teknik denetiminin Bakanlıkça, mali denetiminin Maliye Bakanlığınca, dış deneti-
minin ise Sayıştayca yapılacağı ve ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça yetkilendirilen bağımsız de-
netim kuruluşlarından hizmet satın alınabileceği düzenlenmiştir.

2.4.3. Birliklerin Mali Yapısı ile Yasal Çerçevesi ve Denetimine Yönelik Düzenlemelerin Perfor-
mansa Olası Etkilerinin Değerlendirmesi

Birliklerin bütçesi, gelirleri ve sermayesiyle ilgili düzenlemelerden en fazla dikkat çekeni hiç kuşku-
suz birliklerin finansmanı için hazine katkısının öngörülmemesidir. Tasarı, birliklerin yerine getirece-
ği hizmetlerin finansman yolu olarak birliğin ürettiği hizmetler karşılığında elde edilecek gelirleri gör-
mektedir. Bu gelirler de, hizmetler karşılığında genel sağlık sigortası ve özel sigorta şirketlerinden alı-
nacak ücretlerle hastalardan alınacak kişisel ödemeler olacaktır. Birliklerin finansmanı için doğrudan 
hazine katkısı öngörülmezken tasarının 6. maddesinde “gerektiğinde” devletin de “yardım” yapabil-
mesine olanak tanınmakta ve özerkleştirme sürecinde birlikler tamamen kendi kaderlerine terkedilme-
mektedir. Bu düzenlemelerle birlikler kendi gelir kaynakları oluşturarak kendi kendine yeter kurumlar 
haline getirilmek istenmekte ayrıca özerkleştirmenin başarıya ulaşması için gerektiğinde devlet deste-
ğinin de yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan brliklere toplu olarak mal ve hizmet satın alma yetkisinin tanınması birliğe bağlı hastanele-
rin hizmet maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi sonucu ekonomiklik ölçütü açısından önemli bir per-
formans artışı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca birlikler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı esas 
birlikler arası kaynak aktarımına yönelik düzenmelerinde özellikle kriz dönemlerinde birliklerin finans 
yapıları üzerine çok olumlu etkiler yapması beklenmektedir.

Birliklerin muhasebe işlemlerinin tek düzen muhasebe sistemi yerine Vergi Usul Kanunu hükümleri-
ne göre tutulacak olması birliklerin muhasebe işlemlerinde profesyonellik sağlayacak ve finansal hiz-
metlerin kalitesini arttıracaktır. Ayrıca birliklerin gerek kamu ihale mevzuatı gerekse kamu mali yönet-
mi ve kontrolü hükümlerine tabi olması birliklerin özerkliğini olumsuz yönde etkilemesi beklenmekte-
dir. Çünkü sağlık hizmetlerinin sunumunda bağlı bulunan mevzuatın gereğinden çok olması durumun-
da hizmet sunumunda bazı zorluklarla kaşı karşıya kalınmaktadır. Örenğin bir acil bir satın alma işle-
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minde ihale sürecinin uzaması ve ihale iptali sonucu ortaya çıkacak gecikmeler sağlık hizmet sunumu-
nu önemli ölçüde olumsuz etkileyecektir. Bu itibarla birliklerin yukarıda açıklanan mevzuat hüküm-
lerine tabi olma konusunda hastane hizmetlerinin nitelikleri dikkate alınarak bazı istisnalara yer veril-
melidir. Öte yandan, birlik personelinin nakil ve yer değiştirmelerde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil 
Yönmetmeliği hükümlerine tabi olacağına dair düzenlemenin de birliklerde personel planlaması konu-
sunda bazı sorunlara yol açacağı ve buna bağlı olarak özellikle hizmet sunumunda olumsuzluklara ne-
den olacağı düşünülmektedir.

Tasarıda birliklerin denetimine ilişkin düzenmeler dikkate alındığında ise birliklerin özerklik derecesi-
ni azaltacak sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olacakları anlaşılmaktadır. Bu durum birliklere iliş-
kin amaçlanan esnek yönetim anlayışının uygulanması ilkesine ters düşmektedir. Bu nedenle hastane-
lerin performansını olumsuz yönde etkileme olasılığı yüksek bu sıkı denetim mekanizmasının özerk-
leştirme ile amaçlanan hedeflere uygun olmaması ve sağlık hizmetlerinin özellikleri dikkate alınarak 
yumuşatılması veya en azından birlikler için bazı istisnaların getirilmesi önerilmektedir.

4. SONUÇ

İdari, mali, tıbbi ve teknik hizmetlerin yürütüldüğü hastaneler birçok meslek grubundan kişilerin ekip 
hizmeti anlayışı içerisinde çalışmak durumunda olduğu sağlık kurumlarıdır. Tedavi edici ve tıbbi ba-
kım işlevlerinin yanı sıra nitelikli sağlık insan gücü yetiştiren eğitim kurumu ve aynı zamanda bilimsel 
çalışmaların yürütüldüğü bir araştırma birimi olan hastaneler dinamik bir sistem özelliği taşımakta ve 
hizmet karmaşıklığı nedeniyle yönetilmesi en zor kurumlar arasında gösterilmektedir.

Hastaneler, sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla sunulan sağlık hizmetleri içerisinde çok önem-
li bir konuma sahiptir ve genellikle bir sistem içinde ele alınırlar. Hastane sistemi olarak tanımlanan 
bu sistem, sağlık sistemi altında yer alan tedavi edici hizmetlerden oluşan sistemin bir alt sistemi ola-
rak görülmektedir. Hastaneler sağlık bütçesinin önemli bir kısmını tüketmeleri, tedavi, eğitim ve araş-
tırma, büyük bir istihdam alanı olması, ileri teknolojinin kullanılması gibi yönlerden sağlık sisteminin 
en önemli ana unsuru olup sağlık sistemindeki değişim sürecinin de merkezi konumunda yer almakta-
dır. Açık ve dinamik bir sistem özelliği gösteren hastaneler içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çevre-
de içten ve dıştan gelen değişim talepleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kısaca belirtmek gerekirse, 
teknolojik gelişmeler, değişen toplumsal algılamalar ve beklentiler, demografik değişimler, nüfusun ve 
hastalıkların yapısında meydana gelen gelişmeler, politik ve toplumsal değişimler (finansman, ulusla-
rarası ortam ve kuruluşlar) hastanelerin karşı karşıya olduğu temel değişim ve güçlük alanları olarak 
belirtilebilir. Hastaneler varlıklarını sürdürebilmek için de bu değişim taleplerine bir biçimde cevap 
vermek durumundadır (Yıldırım, 2004: 28).

Ülkemizde hastane hizmetlerinin büyük bir kısmı doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen 
kamu hastaneleri tarafından sunulmaktadır. Bilindiği üzere kamu hastanelerinde gerek organizasyon-
dan gerekse geleneksel yönetim anlayışından kaynaklanan önemli sorunların hizmet sunumunda ak-
saklıklara neden olması ve talep artışına paralel olarak hizmet maliyetlerinin giderek artması bu ku-
rumlara yönelik özellikle 1980 sonrası yoğunlaşan ve yeni yönetim akımlarının etkisiyle şekillenen re-
form çalışmalarını gerekli kılmıştır. Sağlık hizmeti sunumundaki değişim ve gelişmelere paralel ola-
rak kamu hastanelerinde verilmekte olan hizmetlerin modern çağın gerekleri ile ülkemiz koşullarına 
ve gerçeklerine uygun, süratli, ekonomik, kaliteli, verimli ve rasyonel bir biçimde sunumunu sağlamak 
amacıyla yürütülen reform çalışmalarından en önemlisi hiç kuşkusuz yerinden yönetim anlayışı çer-
çevesinde kamu hastanelerinin idari ve mali özerkliğe sahip kar amacı taşımayan sosyal sağlık işlet-
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melerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalardır. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü şimdiye kadar he-
deflenen amaçların gerçekeleştirilmesi için yürütülen bu çalışmalarda yeterince başarı sağlanamadığı 
görülmektedir. Ancak 2000’li yıllarda iktidar değişimiyel birlikte yürütülen kararlı ve azimli çalışma-
lar sonucunda Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hazırlanan ve 2007 yılında TBMM’ne sunu-
lan “KHB Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı” ile özerkleştirmeye yönelik yıllardır yürütülen 
çalışmalarda çok önemli bir noktaya gelinmiştir. Bu tasarı ile kamu hastaneleri, kendi gelir kaynakla-
rı ile giderlerini gerçekleştirebilen ve siyasetten ayrı olarak sorumluluk alarak kendi yöneticilerini be-
lirleyebilen kurumlar haline dönüştürülmek istenmektedir. Ayrıca tasarıyla Sağlık Bakanlığı’nın kont-
rol ve denetiminde yürütülen kamu hastane hizmetlerinin iyi organize edilmesi, toplumun tüm kesim-
lerini kapsaması, ulaşılabilir olması, hakkaniyeti sağlaması ve aynı zamanda yüksek kaliteli ve verimli 
olması diğer bir ifadeyle istenilen performans düzeyinde sunumu amaçlanmaktadır. Böylece merkez-
den yönetimin sakıncalarını minimize ederek Sağlık Bakanlığı’nın doğrudan hizmet sunan değil plan-
layıcı, kontrol edici ve düzenleyici bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleş-
mesi durumunda -doğal bir sonuç olarak- Sağlık Bakanlığı’nda da performans artışı ortaya çıkacak ve 
performansı yüksek bir Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerinin performansı üzerinde de olumlu et-
kiler meydana getirecektir.

Öte yandan kamu hastanelerinin performansının artırılması amacıyla seçilen kamu hastane birlikleri 
modelinin ülkemizde hastanelerin gelir kaynaklarında ve bölgesel kalkınmışlık düzeylerinde önemli 
farklılıkların varlığı dikkate alındığında en uygun model olduğu düşünülmektedir. Böylece birlik çatısı 
altında özerkleştirilen hastaneler arasında kaynak aktarımında kolaylık sağlanacak ve kamu hastanele-
rinin yönetiminde yaşanan kaynak teminine ilişkin sorunların minimize edilmesi gerçekleştirilecektir.

Kamu hastane birlikleri modelinin çerçevesini çizen KHB Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarı-
sında hedeflenen amaçlar doğrultusunda kamu hastanelerinin performansını artırıcı reform niteliğinde 
birçok düzenlemeye yer verildiği görülmektedir. Kamu hastanelerinin özerkleştirilmesini perfomansın 
esas alınarak birlik yönteminin tercih edilmesi,  gerçekleştirilmesi, işletmecilik anlayışının hakim ol-
ması, karar alma süreçlerinde tek kişi yerine kurul sisteminin getirilmesi ve kurul üyerine yönelik sa-
dece kamu deneyimi şartının aranmaması, yönetim kurullarına tıbbi uzmanlık eğitimi almak ve birilik 
kaynaklarını değerlendirmek gibi çok önmeli merkezi yetkilerin devredilmesi, birliklerde yürütme ora-
nı olarak genel sekreterlik kurulması ve bu birimlerde uzman personel çalıştırılması, hastane yönetici-
liğinin kurularak başhekimlik biriminin sadece tıbbi hizmetlerden sorumlu bir yapıya kavuşturulma-
sı, hastaen yöneticiliğine hekim dışı meslek mensupların da atama yapma imkânı getirilmesi, sözleş-
meli statüde yönetici istihdamı, ekip halinde çalışma sisteminin getirilmesi gibi birçok yeni düzenleme 
buna örnek olarak gösterilebilir. Bu düzenlemelerin kamu hastane hizmetlerinin kalitesini, verimliliği-
ni ve etkinliğini önemli oranda artırması ve bunun sonucu önemli bir performans göstergesi olarak ka-
bul edilen hasta ve çalışan memnuniyet oranlarının artması beklenmektedir. Bunun sonucu olarak sağ-
lıklı bireylerden oluşan bir toplumun gelişmiş medeniyetler arasında yer alması kaçınılmaz olacaktır.

Ancak tasarıda kamu hastanlerinin performanısını olumsuz etkileme potansiyeline sahip ve tasarıdaki 
sorunlu düzenlemeler olarak değerlendirilebilecek bazı hususlarında varlığı dikkat çekmektedir. Buna 
örnek olarak yönetim kurulunun oluşturulmasında profesyonel sağlık yönetimi eğitimine sahip üye-
lerin belli oranda yer almasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmemesi, ayrıca yönetim kurulunun 
oluşturulmasında ilgili tüm tarafların katılımını sağlayacak ve kamuoyunda bu konudaki eleştirileri en 
aza indirgeyecek genel kurul veya birlik meclisi yönteminin tercih edilmemesi, uzman personein se-
çiminde ve atanmasında yönetim kurulu yerine genel sekreterin tam yetkili kılınması, genel sekreter-
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lik ve hastane yöneticiliğine atanmada öğrenim durumuyla ilgili en az lisans mezunu olma şartının ye-
terli görülmesi ve sağlık yönetimi alanında eğitim alanlara öncelik hakkı tanınmaması, genel sekre-
terlik ve hastane yöneticiliğine bağlı insan kaynakları, kalite ve performans ile ilgili birimlerin kurul-
maması, genel sekreterlik biriminde uzman personel çalıştırılması öngörülürken hastanelerin idari ve 
mali hizmet birimlerinde uzman personel çalıştırılmasına yönelik düzenlemeye yer verilmemesi, ge-
nel sekterin gerekçesiz görevden alınabilmesine imkân tanınması ve herhangi bir nedenle bir yöneti-
cinin görevden ayrılması durumunda seçtiği/önerdiği yöneticilerinde görevinin kendiliğinden son bul-
ması gibi hususlar gösterilebilir.

Öte yandan, Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırmasına ilişkin sorunlar genel olarak değer-
lendirildiğinde, kamu hastane yöneticilerinin kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi düşüncesine ve 
özerkleştirme yöntemi olarak seçilen kamu hastane birlikleri modeli çerçevesinde öngörülen reform 
niteliğindeki düzenlemelere çoğunlukla katıldıkları ancak kamuoyunda özerkleştirme ve özerkleştime 
modeline ilişkin yer alan bazı önerileri de kısmen de olsa destekledikleri ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak kamu hastanelerinde yaşanan yönetsel sorunların çözümü için özerkleştirmeye daya-
lı yürütülen politika ve uygulamaların dünya genelinde yaşanan değişim süreci de dikkate alındığın-
da doğru bir tercih ve yaklaşım olduğu söylenebilir. Kamuya ait hastanelere özerklik tanınması sonucu 
kamu hastane hizmetlerinin sunumunda kaynakların etkin ve verimli kullanımı, hasta ve çalışan mem-
nuniyeti oranlarında artış sağlayacağı dikkate alınırsa bu olumlu sonuçların yansıması olarak önemli 
ölçüde bir performans artışının ortaya çıkması beklenmektedir. Ancak hem ülke deneyimleri hem de 
yerinden yönetimin birtakım sakıncaları da göz önüne alındığında özerkleştirme ile her zaman amaçla-
nan sonuçlara ulaşılamayabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kamu hastanelerine merkeze ait olan 
birtakım yönetsel yetkilerin devredilmesinde özellikle geçiş sürecinde kontrollü yerel uygulamalar-
la birlikte izleme ve değerlendirme çalışmalarının çok etkin bir şekilde yürütülmesi ve süreç içerinde 
elde edilen sonuçlar dikkate alınarak sonraki adımların atılması son derece önemlidir. Öte yandan, ül-
kemiz hastanelerinin yapısı dikkate alınarak özerkleştirme yöntemi olarak “Kamu Hastane Birlikle-
ri” modelinin seçilmesi ve hastaneleri performansına göre sınıflandırarak tedricen pilot uygulamalar-
la özerkleştirmeye gidilmesi -yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere- doğru bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmektedir. Bu itibarla, kamu hastanelerini çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapı-
landırılmasını amaçlayan “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı” kap-
samında yer alan düzenlemelerin hastanelerin performansı üzerinde genel olarak olumlu sonuçlar do-
ğurması beklenmektedir. Ancak tasarıda yer alan ve kamu hastanelerinde performansı olumsuz yönde 
etkileme potansiyeline sahip yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan   -özellikle yönetim kurulunun teşkili/
yetkileri ve fonksiyonel birimler ile yönetici niteliklerine ilişkin- bazı düzenlemelerin uygulama dene-
yimi olan hastane yöneticilerinin görüşleri ve pilot uygulama sürecindeki sonuçlar da dikkate alınarak 
yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN SAĞLIK 

HİZMETLERİNDE VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Burçay Erus1, Ozan Hatipoğlu2

Özet

Bu çalışmada kapsamlı bir panel veri seti kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2004 
senesinde kamu hastanelerinde çalışan doktorlara yönelik uygulamaya koyduğu performansa dayalı 
ek ödeme sisteminin doktorların verimliliğine etkisi ölçülmektedir. Verimlilik artışının incelenmesinde 
bir üretim fonksiyonu tanımlanarak, verilen sağlık hizmetlerinin boyutu Sağlık Bakanlığı Yataklı Teda-
vi Hizmetleri Yıllıklarında (2002-2007) bulunan hastane bazındaki poliklinik ve yatan hasta sayıları 
ile ve talebi yansıtmak üzere sigortalı sayıları ile ölçülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ödeme, Üretkenlik, Eşzamanlı Denklemler Tahmini

Abstract

Starting in 2004 hospitals operated by the Ministry of Health switched to a Performance Based Sup-
plementary Payment System (PBPS). Under the new regulation physicians working in public hospitals 
are paid according to the number of patients they take care of and the effort the operations require. 
This study aims to investigate the impact of the new system on efficiency in healthcare services. The 
change in productivity is estimated with a production function where the output is measured as the 
number of outpatient and inpatient obtained from Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Hizmetleri Yıllıkları 
(2002-2007). The number of insurees is also added in the model to control variation in demand during 
the period.

Key Words: Performance Based Payment, Productivity, Simultaneous Equations Estimation

1. GİRİŞ

2003 yılında uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağ-
lık Bakanlığı’na (TCSB) bağlı hastanelerde 2004 yılından başlayarak performansa dayalı ek ödeme 
sistemine geçilmiş, bu sistem çerçevesinde hastanelerde görev yapan doktorların tedavi ettikleri hasta, 
tetkik ve muayene sayısına göre ek ödeme alması sağlanmıştır.

Performansa dayalı ek ödeme sisteminin (PDEÖS) amacı TCSB tarafından ‘sağlık personeline üretti-
ği sağlık hizmetiyle döner sermaye gelirine yaptığı katkı kadar ek ödeme yapılması ile hem personelin 
teşviki, hem de hizmet sunumundaki kalite ve verimin arttırılması’ olarak tanımlanmıştır.

PDEÖS’nin doktorların verimliliği üzerine etkisinin ölçülmesi bu sistemin başarısının belirlenmesi 
açısından önemlidir. Türkiye’nin sağlık harcamalarının toplam GSYİH içindeki payı son yıllarda gös-

1.  Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, burcay.erus@boun.edu.tr
2.  Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, ozan.hatipoglu@boun.edu.tr
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terdiği hızlı artış ile 2007 de % 6.0 ile OECD ortalamasına (% 8.7) yaklaşmıştır.3 Bu harcamaların için-
deki kamu payı 1999’da % 61.0 iken 2007’de % 67.8’ e çıkmış, özel sektörün payı ise 1999’ da  %38.9 
iken 2007 yılında % 32.2 ye inmiştir.4 Cepten yapılan sağlık harcamaları ise yine aynı dönemde %29.1 
den %21.8 e düşmüştür. Kişi başı toplam sağlık harcamalarının aynı dönem 220$ dan 553$ a, %121’lik 
bir artış gösterdiği dikkate alınırsa sağlık harcamalarındaki yükselişin büyük oranda kamu sağlık har-
camalarındaki artıştan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Kamu sağlık harcamalarındaki artış, OECD 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında Güney Kore hariç Türkiye’ye has bir durumdur, bir yandan sağlık har-
camalarının artması olumlu bir gelişme olarak düşünülebilirse de kamu kaynaklarının etkin kullanımı 
açısından soru işaretleri oluşturmaktadır.

PDEÖS halihazırda Türkiye sağlık sisteminin en az %90’ında uygulanmaktadır.5 Ek ödeme sistemi, 
sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline çalıştıkları kurumda vermiş oldukları hizmetin kalitesi, 
yoğunluğu ve riski gibi değişik faktörlere göre katsayı puanlaması esasında döner sermayeden ek öde-
me yapılmasıdır. Bu ödeme yapılırken sadece kurum içindeki sağlık personelinin bireysel performans-
ları değil çalıştıkları kurumun performansı da yapılacak ek ödemenin ve dolayısıyla döner sermaye ye 
aktarılan kaynakların miktarını belirlemektedir. Yukarıdaki faktörlere ek olarak kadro derecesi, ünvan, 
aktif çalışma gün sayısı katsayıların hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca doktorları kamuda ça-
lışmaya teşvik etmek amacı ile ek ödeme sistemi performanstan bağımsız olarak serbest çalışan dok-
torlar ile tam zamanlı kamu doktorları arasında önemli bir katsayı farkı öngörmektedir6.

Bu makalede PDEÖS’nin doktorların verimliliğine etkisi diğer faktörlerin etkisinden arındırılarak tah-
min edilmektedir. Doktor verimliliğinin ölçülmesinde literatürde en sık kullanılan kriterlerden biri 
doktorların belli bir zaman diliminde baktıkları hasta sayısıdır. Bu kriterin tercih edilmesinin sebebi 
az hata ile ölçülebilir ve ekonometrik analize uygun olmasıdır.  Bu makalede de bu kriter ana perfor-
mans kriteri olarak tanımlanmıştır.

Bu kriter kullanılırken karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi doktorların belli bir zaman dili-
minde baktıkları hasta sayılarını açıklamak için kullanılan değişkenlerin ve doktorların bu ödeme sis-
teme dahil olup olmama (yarı zamanlı – tam zamanlı) kararlarının ek ödeme sisteminin niteliğine ba-
ğımlı olmasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere ödemede kullanılan farklı katsayılar Türkiye verisi için 
de aynı sorunun var olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka sorun ise bu sayının ek ödeme sistemin-
den bağımsız olarak talep kaynaklı olarak değişebilmesidir. Özellikle sağlık hizmetine erişim ile ilgi-
li sınırlamaların azalması bu etkinin verimlik belirleyicilerinin tahmininde istatistiki sapmalara yol aç-
ması muhtemeldir.

Çalışmamız, maddi teşviklerin doktorların verimliliği üzerine etkisi üzerine yapılan çalışmalar ile ör-
tüşmektedir. Bu konuda özellikle de gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili geniş bir literatür bu-
lunmaktadır. Empirik bulgular çoğunlukla hizmet başına ödeme sistemlerinin doktorların tedavi sa-
yısını arttırdığı yönünde ise de aksi yönde bulgular da mevcuttur (Detaylı bir literatür özeti Devlin 
ve Sarma (2008)’den bulunabilir). Her ne kadar maddi etkenler doktorların karar mekanizmalarında 
önemli bir yer tutsa da maddi olmayan doktorluk etiği, organizasyonel yapı gibi başka etmenlerin de 
doktorların performansı üzerinde etkisi olduğu ve bunların maddi teşviklerin etkisini arttırabileceği ya 
da azaltabileceği ileri sürülmüştür.
3.  OECD Health Data (2009)
4.  TÜİK Sağlık Harcama İstatistikleri, 2004-2007 Yılı Sonuçları.
5.  TCSB verilerine göre 2005 yılı itibari ile 310.000 personel ve 827 hastaneyi kapsamaktadır.
6.  2007’de tam zamanlı çalışan doktorlar için 1, serbest çalışan doktorlar için 0.3
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Daha da önemlisi gelişmekte olan ülkeler üzerine kapsamlı çalışmalar oldukça azdır. Bu ülkelerde sis-
temin gelişmiş ülkelerdeki şekliyle uygulanması yerel koşullar nedeniyle çoğunlukla mümkün olma-
mıştır. Örneğin Chernichovsky ve Bayulken (1995) Endonezya’da, sistemin tasarımında doktorun har-
cadığı çaba ve zamanın göz önüne alınmaması nedeniyle istenen sonuçların elde edilemediğini bildir-
mektedir. Pannarunothai vd. (1997) ise Tayland’da hizmet başına ödeme sisteminin sadece fazla me-
sai ödemelerinde uygulandığını belirtmiş ve kısıtlı bir örneklem ve özet istatistikler ile bazı uzmanlık 
alanlarında doktorların ameliyat sayılarının arttığını gözlemlemiştir. Bu tip uygulamaların bulunmadı-
ğı ülkeler için ise özel ve kamu sektöründeki verimlilikleri karşılaştıran çalışmalar olmuştur (örneğin 
Makedonya için Nordyke, 2002).

Türkiye’de performans yönetiminin etkileri ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Ateş vd. (2007) der-
lemelerinde konuyu teorik olarak ele alan bir dizi çalışmaya yer vermiş, Türkiye’deki uygulamayı da 
özet istatistikler ile ele almıştır. Araştırmacıların haberdar olduğu ve doktor verimliliğine etkileri ince-
leyen benzer ölçekte bir çalışma bulunmamaktadır.

Şahin (2009), TCSB ye devredilen Sosyal Sigorta Kurumu hastanelerinin teknik etkinliği ve toplam 
faktör verimliliğini veri zarflama analizi ve Malmquist TFV endeksi yöntemlerini kullanarak ölçmek-
tedir. Bu çalışmaya göre verimlilik artışı etkinlik değişiminden çok teknolojik ilerlemeden kaynaklan-
maktadır. Bizim çalışmamız Şahin (2009)’dan temel olarak iki alanda ayrışmaktadır. Birincisi bu ça-
lışmada spesifik bir politika değişikliğinin (ek ödeme sistemine geçiş) doktor verimliliği üzerine etki-
si ölçülmektedir. İkincisi metot olarak veri zarflama veya rastsal sınır analizi benzer yöntemler yerine 
ekonometrik yöntemler kullanılmaktadır.

Literatürde son zamanlarda etkin olarak kullanılmış olan veri zarflama, rastsal sınır analizi gibi benze-
ri metodolojiler incelenmiş ve bunların bu makalede konu edilen çalışmaya uygun olmadığı belirlen-
miştir. Bu metotlar elde bulunan veriden faydalanarak, lineer optimizasyon yöntemi ile en verimli gir-
di çıktı çiftlerini arayarak bir verimlilik ön sınırı bulmaktadır. Örnek olarak, bu çalışma dahilinde tüm 
hastanelerin verimliliği bu ön sınır değeri ile karşılaştırılarak ortaya çıkarılmaktadır.

Bu metotların çalışmamıza uygun bulunmasının önemli bir sebebi analiz sonuçlarının, ölçüm yanlış-
larına çok hassas olmasıdır. Her iki modelde de elde bulunan veriden verimlilik ön sınırı belirlenmek-
te ve diğer tüm verimlilik değerleri de bu ön sınır değeri ile karşılaştırılmaktadır. Eldeki verilerin az 
da olsa ölçüm yanlışı içermesi verimlilik ön sınırının istatistiki olarak yanlış hesaplanmasına yol aç-
ması mümkündür.

Diğer bir sorun da bu modellerin göreceli verimliliği ölçmesi ancak mutlak verim hakkında bir bilgi 
sunmamasıdır. Hatırlanacağı üzere bu çalışmanın amacı hastanelerin göreceli performansını değil, top-
lam verimliliğin zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkarmaktır. Bu anlamda yukarıda adı geçen tek-
nikler çalışmanın amacına uygun düşmemektedir. Son olarak, veri zarflama analizi kullanılarak yapı-
lan verimlilik ölçümlerinin, girdiler ve çıktıların seçimine göre değişiklik göstermesi bir başka prob-
lem teşkil etmektedir. Bu yöntem hangi girdi çıktı ikililerinin seçiminin doğru olduğu konusunda şüp-
he uyandırmakta ve sonuçların sağlamlığını sağlamak için neler yapılması gerektiğine dair de bir ipu-
cu vermemektedir. Bu çalışmada kullanılan ekonometrik modelin amacı ise verimlilik analizi sonuç-
larının kullanılan değişik girdi ve çıktı kullanımlarına göre sonuçların tutarlılığının sağlanmasıdır.
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2. VERİLER

Türkiye 2004 yılında Dünya Bankası’nın desteğiyle hizmet başına ödeme sistemine geçmiş ve sistemi 
önce pilot illerde, bir yıl sonra ise tüm devlet hastanelerinde uygulamıştır. Elde bulunan veri seti ge-
lişmekte olan ülkeler ile ilgili daha önceki çalışmalardan daha kapsamlı bir çalışma yapılmasını müm-
kün kılmaktadır.

Araştırmada tedavi hizmetleri, poliklinik hasta sayısı ve ameliyat sayıları ile ayrı ayrı ölçülecektir. Ay-
rıca ameliyatlar kendi içinde ‘büyük’, ‘orta’ ve ‘küçük’ olarak da sınıflandırılmıştır. Söz konusu veri-
ler Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Yıllıkları’nda mevcuttur.

2005 yılından itibaren SSK hastanelerinin devri sebebiyle SSK hastaneleri ildeki bir devlet hastanesiy-
le birleşmiş ya da adı tamamen değişmiş ve devlet hastanesi olmuştur. Adı değişen hastaneler için 2004 
yılındaki kod 2005 ve 2006’da da devam ettirilmiş ve hastanenin önceden SSK olduğunu belirtecek bir 
değişken yaratılmıştır. Birleşen hastaneler için ise devlet hastanesinin kodu 2005 ve 2006 yılları için 
kullanılmış, birleştiği SSK hastanesi göstermek için SSK hastanesinin kodunu gösteren bir değişken 
yaratılmıştır. Aynı kaynakta hastanelerde görev yapan uzman ve pratisyen doktor sayıları da mevcut-
tur. Araştırmada kullanılacak hastane özellikleri de bu kaynaktan elde edilmiştir.

Hastanelerin sahiplerinin hangi kurum olduğuna ve hastanelerin uzmanlık alanlarının ne olduğuna 
dair iki değişken yaratılmıştır. Hastane sahibi olarak devlet, SSK, üniversite, özel ve diğer seçenek-
leri bulunmaktadır. Uzmanlık alanı olarak ise 18 farklı alan bulunmaktadır. Çalışmanın konusu genel 
SSK ve Devlet hastaneleri olmakla birlikte diğer hastaneler ile ilgili veriler de kontrol değişkeni ola-
rak kullanılacaktır.

SSK ve devlet hastanelerinin il merkezinde olup olmamasına göre merkezde olma değişkeni yaratıl-
mıştır. Bu değişken yaratılırken büyükşehir statüsü taşıyan illerde büyükşehir sınırları merkez olarak 
kabul edilmiştir.

Bağımsız değişkenler içerisinde yer alan ve tedavi hizmetlerine talebi etkilemesi beklenen demografik 
özellikler (65 yaş üstü ve 15 yaş altı nüfus, kırsal/kentsel nüfus gibi) TÜİK’ten, sigorta statüsüne göre 
nüfusun dağılımı ise Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecektir.

3. EKONOMETRİK YÖNTEM

Bu çalışmada hekim verimliliği sağlık hizmetlerine olan talep ile birlikte ölçülmektir. Bunun sebebi 
hekim üretkenliğinin belirleyicilerinden birisi olan tam zamanlı-yarı zamanlı çalışmanın hekim tara-
fından seçilmesidir. Bu konuda literatürde de tartışıldığı üzere (yakın tarihli bir örneği için bkz. Sır-
ma vd. 2010), bir içsellik (endogeneity) sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla çalışmada tahmin edilecek 
modelin bir üretim bir de talep ayağı bulunmaktadır.

Üretim ayağı şu şekilde tanımlanabilir:

ln(PAT) = f(FT, PT, NB, AP, D, FX)

PAT: hasta sayısı

FT: tam zamanlı doktor sayısı,

PT: yarı zamanlı doktor sayısı



320

NB: yatak sayısı

AP: yardımcı personel sayısı

D: reform sonrası kukla değişkeni

FX: sabit etkiler

Bir de talep ayağı bulunmaktadır:

RPT= g(INS, GC, PBED, D, SOC, FX)

RPT: yarı zamanlı doktor oranı

INS: sigortalı sayısı

GC: yeşil kartlı sayısı

PBED: özel hastane yatak sayısı

D: reformlar sonrası kukla değişkeni

SOC: diğer sosyo-ekonomik değişkenler

FX: sabit etkiler

Ekte bu iki denklemin birlikte tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir. Aşağıda sunulan sonuçlar-
da önce özet istatistikler değerlendirilecek ardından indirgenmiş form tahminleri verilecektir.

4. TAHMİN SONUÇLARI

Hastane verileri ile ilgili öncü analizler 2004 sonrası yaşanan değişimi göstermektedir. Şekil 1’de uz-
man hekim, poliklinik hasta ve yatan gün sayıları bulunmaktadır. Poliklinik hasta sayıları 2003-2006 
döneminde 50%’nin üzerinde artış göstermiş, yatılan gün sayısı ise bu oranda olmamakla birlikte kay-
da değer şekilde yükselmiştir. Aynı şekilde görüldüğü üzere uzman hekim sayılarındaki artış 2003 ön-
cesi eğilim doğrultusunda ve yatılan gün sayısına yakın ancak poliklinik hasta sayısından çok daha dü-
şük oranda artmıştır.

Şekil 2 ameliyat ve doğum sayılarının yıllara göre değişimini göstermektedir. Büyük ve küçük ameli-
yat sayıları uzman hekim sayısına göre daha büyük bir artış gösterirken, orta ameliyat ve doğum sayı-
larında uzman hekim sayısına oranla önemli bir değişiklik olmamıştır.
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Grafik 1. Devlet ve SSK hastaneleri toplam uzman hekim, poliklinik 
hasta ve yatan gün sayıları

Grafik 2. Devlet ve SSK hastaneleri toplam uzman hekim, büyük-orta-küçük 
ameliyat ve doğum sayıları
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Öncül analizlerdeki bulgularla ikinci aşama olarak, elimizde bulunan veriler ile indirgenmiş üretken-
lik tahmini yapılmıştır. Bunun için toplam hasta sayısı toplam doktor sayısının yanı sıra talep değişke-
ni olarak düşündüğümüz sigortalı sayılarına panel yöntemleri ile regres edilmiştir. 2002-2006 verile-
ri ile yapılan tahminlerde hastane büyüklüğü ve sabit etkiler kontrol edildiğinde reformlar sonrasında 
hekim başına poliklinik hasta sayısının yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir. Buna ek olarak hekim 
sayısından bağımsız olarak yaklaşık 20%’lik bir artış da gözlenmektedir. Yatan hasta sayısı da hekim 
başına iki katından daha fazla artmıştır. Son olarak, küçük ve büyük ameliyat sayıları artarken, orta öl-
çekli ameliyatlarda daha düşük bir artış gerçekleşmiştir. Bekleneceği üzere doğum sayılarında belirgin 
bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Bu sonuçlar sadece indirgenmiş denklemlere dayanıyor olup, içsellik hatasına tabi olması mümkün-
dür. Sadece üretim fonksiyonunun tahmin edildiği öncül tahminler hekimlerin baktıkları poliklinik ve 
yataklı hasta sayısında 2004 sonrasında çok önemli bir değişim yaşandığını göstermiştir. Bu değişi-
min nedenlerinin detaylandırılması ve tam zamanlı yarı zamanlı seçimiyle ilişkilendirilmesi çalışma-
sı sürmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada PDEÖS ile ortaya çıkması beklenen verimlilik artışı ele alınmıştır. Ağırlıklı olarak Sağ-
lık Bakanlığı verileri kullanılarak 2002-2006 yılları arasındaki değişiklikler incelendiğinde, doktor ba-
şına düşen hasta sayısında önemli bir artış görülmüştür. Tam zamanlı yarı zamanlı doktor sayıları he-
nüz elde edilemediğinden şu aşamada indirgenmiş denklemler kullanılmış ve bu denklemlerle doktor 
başına düşen hasta sayısının neredeyse 3 katına çıktığı bulunmuştur.

Söz konusu bulgular indirgenmiş denklemlere dayandığı için dikkatli kullanılması gerekmektedir. So-
nuçların ne kadarının yarı zamanlı çalışan doktorların tam zamana geçmesinden kaynaklandığı bilin-
memektedir.

Sonuçlar konusundaki bir diğer uyarı ise verinin güvenilirliği ile ilgilidir. PDEÖS öncesi kayıtların 
düzgün tutulmadığı iddiası doğru ise artışın bir kısmının sebebi bu veri hatası olabilir.
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Şahin, İsmet (2009) Sağlık Bakanlığı’na Devredilen SSK Hastanelerinin Teknik Etkinliği ve Toplam Faktör Ve-
rimliliği Analizi 

Ek 1
Bu ara t rmada, tedavi say lar n n, part-time ve full-time doktor say s , sigortal  ve sigortas z 
hasta say s  ve hastane özellikleri ile ili kisi üzerinden, sa l k hizmetlerinin verimlili inin 
tahmini ve zaman içindeki geli iminin gözlenmesi amaçlanm t r. 
 
Ancak doktor say s  ve hasta say s  de i kenlerinin ayn  anda ba ml  de i ken olmas  nedeniyle 
tek denklemli modelleri içeren tahmin yöntemleri yetersiz kalmaktad r. Diyelim ki yi,t  i 
hastanesinde t periyodundaki tedavi say s n  , x i,t  part time doktor say s , full time doktor say s , 
yatak say s , di er personel say s , hastane özellikleri, sigortal  say s  ve sigorta türünü gösteren 
bir vektör olsun. Bu durumda tahmin edilecek panel veri modeli u ekilde ortaya ç kmaktad r. 
 

titiiti xy ,,, εβα ++=  
 
i,  gözlemlenemeyen hastane spesifik faktörleri, i,t  ise her dönem ortaya ç kan 

gözlemlenemeyen de i kenleri ifade etmektedir. E er doktor say s na olan talebin, demografik 
özellikler, bölgenin gelir durumu, sigortal  say s  ve sigortal  türü,  eri im ile ilgili yasalardaki 
de i ikler ile birlikte tedavi say s n  etkileyen gözlemlenemeyen de i kenlerden etkilendi ini 
varsayarsak yukar daki modelde x i,t  ve ti,ε  de i kenleri birbirlerine ba ml  olacakt r (Hsiao, 
1986).  Bu durum parametre tahminlerinde istatistiksel verimsizli e yol açacakt r. 
 
Yukar daki sorunun üstesinden gelebilmek için bu ara t rmada ayn  anl  denklemler tahmin 
yöntemi panel verisi modeline uyarlan larak kullan lacakt r.  Ayn  anl  denklemler modeli u 
ekilde verilmi  olsun. 

 
yi,t x i,t i,t  

 
  ve  ,  KxK ve NxK boyutlar ndaki katsay  matrisleri,  yi,t   Kx1 boyutundaki gözlemlenmi  

ba ml  de i ken vektörü,  x i,t  , Kx1 boyutundaki ba ms z de i ken vektörü,    sabit katsay  
vektörü ,  i,t   ise Kx1 boyutundaki rastsal ok vektörü olsun. Rastsal oklar n dinami i ise 
 
i,t i t uit  

 
eklinde verilsin. Burada  i, t,uit  de i kenlerinin her biri Kx1 boyutunda rastsal oklardan 

olu an ve birbirinden ba ms z vektörler olsun. Her iki taraf n i,t
1  ile çarp m yla elimize geçen 

denklemi u ekilde yazabiliriz. 
 
yi,t x i,t i,t  
 
Burada 1  olarak verilmi tir. Detaylar n  burada vermedi imiz ancak okurlar n Hsiao 
(86) ve Woolridge (2002) de bulabilecekleri üzere bu denklemin parametreleri genelle tirilmi  en 
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az kareler metodu ile a a  ekilde bulunabilir. 
 

IK 1
NT eNT y X  

X V
1
X 1 X V

1
y  

 
Burada IK  KxK boyutunda özde  matris N kesit gözlem say s  T zaman gözlem say s , eNT  NTx1 
boyutunda birler matrisi, X  NTxK boyutunda aç klay c  de i kenler matrisidir. Daire içindeki 
çarp m i areti Kroenecker çarp m n  ifade etmektedir. 
 
V matrisi ise rastsal oklar n kovaryans matrisinin bir alt matrisidir. çeri i spesifik olarak 

gözlemlenebilen de i kenler ile yer de i tirildi inde V  eklinde ifade edilen matrisin tersi ve tüm 
modeli çözen ba nt lar u ekilde verilebilir. 
 

V
1

V1
1
T A

1
NT J V2

1
N D

1
NT J u Q  

V1 u
2 T 2 ,    V2 u

2 N 2 ,V4 u
2 T 2 N 2  

A IN eTeT  
D eNeN IT  
J eNTeNT  

u
2    E uu  
2 E  
2 E  

 
Yukar daki ba nt larda E beklenti operatörü olup, V1 ,V2  ve V3  ayn  zamanda V matrisinin 
karakteristik kökleridir. 
 
Hasta say s  veya doktor performans  (tedavi say s ) gibi ba ml  de i kenleri etkileyen faktörler, 
bölgeler aras , hastaneler aras  veya zaman içinde farkl l k gösterebilir. Panel verisi kullan larak 
yap lan ekonometrik tahminlerde, bu sorun, genel olarak,  etkiler bireysel birimlere (bölge veya 
hastane) veya zaman dilimlerine spesifik olarak ayr t r larak çözümlenebilmektedir. Kukla 
de i kenler kullan larak tahmin edilen tek denklemli rastgele etkiler ve sabit etkiler modelleri bu 
tip ekonometrik analizlere örnek te kil etmektedir.   
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KLİNİK KİMYA VE HEMATOLOJİ ANALİZLERİNE İLİŞKİN KRİTİK 

DEĞERLERİN BİLDİRİLME SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Sedef Yenice1, Coşkun Maden2, Sibel Gündoğan3

Özet

Kritik laboratuar değerleri (KLD), önemli düzeyde normal sınırların dışında kalan ve rutin testler 
olmalarına rağmen yaşamı tehdit eden değerleri gösteren test sonuçlarıdır. Bu hususta, T.C. Sağlık 
Bakanlığı’mızın “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Ko-
runmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği”’nde ve Joint Commission tarafından Ulusal 
Hasta Güvenliği Hedefleri’nde tanımlanan en son kılavuz bilgilerde KLD bildirilmesi konusuna bü-
yük önem verilerek kurallar belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, klinik kimya ve hematoloji analizle-
rine ilişkin KLD bildirimi ile ilgili uygulamaları kavramak, pekiştirmek ve sürecin iyileştirilmesi ama-
cıyla fırsatları tanımlamaktır.

Bu çalışma kapsamında, laboratuarımızda 12 aylık bir sürede elde edilen 882 KLD ile ilgili veriler 
analiz edildi. KLD bildirme süreci, analitlere, klinik bölümlere, hasta tipine, günün saatlerine, görev 
alan personele, ve bildirme sürelerine (BS) göre değerlendirildi. KLD ölçülen testlerin sayısı, toplam 
test sayısının % 0.28’ini oluşturdu. Çoğunlukla klinik kimya analizlerinde KLD elde edildi (% 46.94). 
En sık bildirilen KLD, yenidoğan bilirubin (% 25.06) ve lökosit sayımı (% 15.53) olarak saptandı. 
KLD tanımlandıktan itibaren sonuç bildirilinceye kadar geçen medyan süre 5 dakika, ve laboratuarda 
hasta materyeli kabul edildikten itibaren KLD bildirilinceye kadar geçen medyan süre ise 28 dakika 
olarak ölçüldü. Ayrıca, KLD için önceliklerine göre üç farklı BS’ni belirleyen bir gruplandırma (kır-
mızı, turuncu, sarı) tanımlandı. 

Anahtar Kelimeler : Kritik Laboratuar Değerleri, Panik Değerler, Raporlama Süresi, Test Sonuçla-
rının Bildirilme Süresi

Abstract

A critical laboratory value (CLV) is described as a pathophysiologicial state at such variance with 
normal as to be life-threatening. In this regard, reporting of CLV has become an issue of national at-
tention as illustrated by recent guidelines described in the National  Patient  Safety Goals  of  the  Jo-
int  Commission as well as in the official statement on“Sustained Patient and Employee Safety in He-
althcare Organizations by Turkish Ministry of Health”. The objective of this study is to understand the 
scope of CLV reporting for clinical chemistry and hematology analyses and identify opportunities for 
process improvement.

In the present study, 882 individual CLV measured in 12 months period of time were analyzed. CLV re-
porting process were assessed by analyte, clinical speciality, patient type, clinical care area, time of 
day, personnel involved, and turnaround times. CLV represented 0.28% of the total test results repor-

1.  Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, sedef.yenice@fl orence.com.tr
2.  Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
3.  Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
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ted. The majority of critical callbacks (46.94%) resulted from clinical chemistry analyses. The analytes 
most commonly called back were neonatal bilirubin (25.06%) and WBC (15.53%), respectively. Me-
dian time from when the lab first knew the CLV to the time when a caregiver accepted the result was 5 
minutes. Median time from specimen admission to the time when a caregiver accepted the result was 
28 minutes. In addition, explicit time frames were established in three categories (red, orange, yellow) 
according to urgency for communicating CLV.

Key Words : Critical Laboratory Values, Panic Values, Reporting Time, Turnaround Time

1. GİRİŞ

“Kritik ya da Panik Değerler” olarak da bilinen “Kritik Sonuçlar”, gerekli müdahaleler hemen yapıl-
madıkça yaşamı tehdit eden ve düzeltici bazı işlemlerin mutlaka yapılmasının zorunlu olduğu normal-
den sapma gösteren patofizyolojik durumları ifade eder (Howanitz vd., 2002:663; Lundberg, 2007:20; 
Valenstein vd., 2008: 1862). Kritik değerler kavramı ilk kez Lundberg tarafından 1972 yılında tanım-
landı (Lundberg,1972:47). Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) laboratuarlarda kritik değerlerin 
derhal bildirilmesi konusunda uygulanması gereken prosedürler 1988 yılında Klinik Laboratuar İyi-
leştirme Yasası (CLIA) ile belirlendi (Federal Register, 2003:3640).  CLIA ile uyumlu olarak Ameri-
kan Patoloji Uzmanları Birliği (CAP) ve Joint Commission (JC), kritik test sonuçlarının sözlü ola-
rak bildirilmesi ile birlikte, yazılı olarak raporlanmasını ve bilginin doğru olarak iletildiğini kesin-
leştirmek amacıyla geri okuma yapılmasını zorunlu kılmaktadır (Commission on Laboratory Accre-
ditaton. Laboratory General Accreditation Checklist, 2007; Joint Commission On Accreditation Of 
Healthcare Organizations, 2008). Ayrıca, “Kritik/Panik Değer” 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağ-
lık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3.maddesinin e ve f bentlerine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayı-
lı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43.madde-
sine,1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne da-
yanılarak hazırlanan “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve 
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği”nde yer almaktadır.  Buna göre,  iletişim gü-
venliğinin geliştirilmesi ile ilgili 8.madde’ye uygun olarak, doğrudan hastanın sorumlu hekimi, sorum-
lu hemşiresi ya da diğer servis ya da kat hemşiresine bekletmeden derhal telefonla bildirilmelidir.  Te-
lefon ile bildirilen test sonucu, hastanın sorumlu hekimi ya da sorumlu hemşiresi tarafından geri oku-
narak mutlaka doğrulama yapılması ve kesinleştirilmesi sağlanmalıdır (saglik.gov.tr, 2010).  

Bu uygulamaların yanısıra, JC kritik testlerin ve değerlerin belirli bir zaman aralığında tanımlanmasını 
ve iletilmesini, bu süreçlerin düzenli ölçülmesini ve değerlendirme yapılmasını klinik laboratuar stan-
dardlarına ekledi.  Gerektiği takdirde sorumlu uzman sağlık görevlileri tarafından KLD’ni tanımlama 
ve bildirim süresini iyileştirmek amacıyla önlemler alınmasını da bu standardlara dahil etti (jointcom-
mission.org, 2010). Ancak, her KLD’nin aynı acil sürede bildirilmesi gerekmeyebilir. Massachusetts 
Tıbbi Hataların Önlenmesi Koalisyonu tarafından, kritik test sonuçlarının ulaştırıldığından ve tedavi-
nin belirlenen uygun zaman aralığı içinde başlatıldığından emin olmak amacıyla, uzman sağlık görev-
lilerine sonucun bildirilmesi için kırmızı, turuncu, sarı olmak üzere üç farklı zaman aralığı grubu ge-
liştirildi (Hanna vd., 2005:68). Grupların tanımları şöyledir: 

Kırmızı - Derhal tedaviye başlanmadığı sürece hastada ölüm tehlikesi oluşturan ya da ciddi bir advers 
olayın gelişmesine neden olan klinik açıdan aciliyet gerektiren tüm test sonuçlarını ifade eder. 1saat 
içinde bildirilmelidir.
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Turuncu - Bu test değerleri derhal yerine süratle bildirilmesi gereken önemli anormallikleri işaret eder. 
Ciddi advers sonuçları önlemek amacıyla süratle hastanın tedavisinin planlanmasını gerektirir. 6 – 8 
saat içinde bildirilmelidir. 

Sarı - Önemli anormallikleri gösteren fakat yaşamı hemen tehdit edecek bir durum oluşturmayan test 
sonuçlarını ifade eder. 3 gün içinde bildirilmelidir.

Bu çalışmada, biyokimya laboratuarında KLD bildirme süreci ile ilgili şu soruların yanıtları araştırıl-
dı ve istatistik değerlendirmeler yapıldı:

Kritik test sonuçları kimlere bildirilmektedir?

Test isteğini yapan sorumlu uzman hekime ulaşılamadığı koşullarda kritik test sonuçları kimle-
re bildirilmektedir?

En sık hangi testlerde kritik değerler ölçülmektedir?

Kritik test sonuçlarının bildirilme süreleri nedir?

Kırmızı grupta bulunan testlerin kritik sonuçlarının sorumlu uzmana bildirildiği süreler nedir?

2. YÖNTEMLER

Poliklinik, acil ve yatan hastalarda 12 aylık sürede biyokimya laboratuarında ölçülen 882 kritik test 
sonucu ve KLD ile ilgili elde edilen veriler analiz edildi. Analitler klinik kimya, hematoloji ve koagü-
lasyon testleri olmak üzere  3 grupta toplandı. Tablo 1’de kritik değerleri ölçülen testlerin bir listesi ile 
birlikte yaş gruplarına göre kritik alt ve üst eşik değerler görülmektedir (Burtis vd., 2006:2303; Wagar 
vd., 2007:46; Don-Wauchope vd.,2009:1659; mghlabtest.partners.org, 2010; stanfordlab.com, 2010; 
mayomedicallaboratories.com, 2010). KLD bildirme süreci ile ilgili şu veriler kayıt edildi: (1) kritik 
sonuç elde edilen analit ve değeri; (2) sonucun bildirildiği uzman sağlık görevlisinin kimliği, görevi 
pozisyonu ve görev yeri; (3) sonucu bildiren laboratuar görevlisine geri okuma yapıldı mı;  (4) hasta-
dan materyelin alındığı ve laboratuara kabul edildiği tarih ve saat; (5) laboratuar görevlisi tarafından 
kritik test sonucunun tanımlandığı tarih ve saat; ve (6) kritik test sonucunun uzman sağlık görevlisine 
bildirildiği tarih ve saat ve iletişim yöntemi. Ölçülmek üzere dört kalite endikatörü tanımlandı: (1) la-
boratuarda KLD tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen medyan 
süre; (2) laboratuarda hasta materyeli kabul edildikten itibaren KLD’nin uzman sağlık görevlisine bil-
dirilmesine kadar geçen medyan süre; (3) laboratuarda hasta materyeli kabul edildikten itibaren KLD 
tanımlanıncaya kadar geçen medyan süre ve (4) kırmızı ve turuncu grupta yer alan kritik test sonuçla-
rının laboratuarda tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen med-
yan süre. İstatistik analizler yapılarak KLD süreci değerlendirildi. 
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Tablo 1. Çalışma süresinde biyokimya laboratuarında kritik değerleri ölçülen testlerin listesi
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3. BULGULAR

Çalışma süresinde, KLD ölçülen testlerin sayısı toplam test sayısının (n=882) % 0.28’ini oluşturdu. 
Çoğunlukla klinik kimya analizlerinde KLD elde edildi (% 46.94). Klinik kimya (n=414, % 46.94), 
hematoloji (n=230, % 26.08) ve koagülasyon (n=238, % 26.98) analiz grupları içinde değerlendirme 
yapıldığında, en sık bildirilen KLD, sırasıyla yenidoğan bilirubin (n=221, % 53.38), lökosit sayımı 
(WBC) (n=137, % 59.57) ve protrombin zamanı-INR (n= 108, % 45.38) olarak saptandı.  Şekil 1’de 
biyokimya laboratuarında kritik değer ölçülen tüm testlerin dağılımı gösterilmektedir.  Gündüz mesai 
saatleri içinde en fazla sayıda (% 62.59) KLD bildirildiği belirlendi. En fazla poliklinik hastaları ile il-
gili KLD bildirildi (% 34.92). KLD en sık sorumlu hemşirelere iletildi (% 67.12) (Şekil 2). Testler kır-
mızı ve turuncu olarak sınıflandırıldı, alt ve üst eşik değerlerin dışında kalan kritik sonuçlar gruplan-
dırılarak ortalama ve medyan değerler saptandı (Tablo 2). Klinik kimya grubunda lökosit, potasyum 
ve iyonize kalsiyum testleri  için alt ve üst eşik değerler dışında ölçülen sonuçların dağılımı Şekil 3, 4 
ve 5’te sırasıyla izlenmektedir.

Grafik 1. Biyokimya laboratuarında kritik değer ölçülen testlerin dağılımı (n=882)
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Grafik 2. Çalışma süresinde biyokimya laboratuarında kritik değer bildirilen kişilerin dağılımı

Tablo 2. Kritik laboratuar değerlerinin gruplandırılması



331

Grafik 3. Lökosit testi için ölçülen krtik değerlerin dağılımı

Grafik 4. Potasyum testi için ölçülen kritik değerlerin dağılımı
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Grafik 5. İyonize kalsiyum testi için ölçülen kritik değerlerin dağılımı

Hastadan alınan materyel laboratuarda kabul edildikten itibaren KLD tanımlanıncaya kadar geçen 
medyan süre 22 dakika, biyokimya laboratuarında KLD tanımlandıktan itibaren sorumlu uzman sağ-
lık görevlisine sonuç bildirilinceye kadar geçen medyan süre 5 dakika, ve hastadan alınan materyel la-
boratuarda kabul edildikten itibaren sorumlu uzman sağlık görevlisine KLD bildirilinceye kadar ge-
çen medyan süre ise 28 dakika olarak ölçüldü (Tablo 3). Kırmızı ve turuncu gruplarda yer alan klinik 
kimya (Şekil 6-9), kırmızı grupta bulunan hematoloji (Şekil 10 ve 11) ve koagülasyon (Şekil 12 ve 13) 
testleri için laboratuarda kritik test sonucu tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildiril-
mesine kadar geçen medyan süreler saptandı.

Tablo 3. Süreçlere göre medyan bildirme süreleri

BİLDİRME SÜRECİ
Dakika

10. 25. Persentil 50. 
(Medyan) 75. 90.

Hastadan alınan materyel laboratuarda kabul edildikten 
itibaren KLD tanımlanıncaya kadar geçen süre 10 15 22 31 47

Biyokimya laboratuarında KLD tanımlandıktan itibaren 
sorumlu uzman sağlık görevlisine sonuç bildirilinceye kadar 
geçen süre

2 3 5 8 11

Hastadan alınan materyel laboratuarda kabul edildikten 
itibaren sorumlu uzman sağlık görevlisine KLD bildirilinceye 
kadar geçen süre

17 21 28 37 53
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Grafik 6. Kırmızı grup – klinik kimya testleri için laboratuarda kritik test sonucu tanımlandık-
tan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri

Grafik 7. Kırmızı grup – ölçülen herbir klinik kimya testi için laboratuarda kritik test sonucu 
tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri-

nin dağılımı
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Grafik 8. Kırmızı grup – hematoloji testleri için laboratuarda kritik test sonucu tanımlandık-
tan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri

Grafik 9. Kırmızı grup – ölçülen herbir hematoloji testi için laboratuarda kritik test sonucu ta-
nımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri-

nin dağılımı
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Grafik 10. Kırmızı grup – koagülasyon testleri için laboratuarda kritik test sonucu tanımlan-
dıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri

Grafik 11. Kırmızı grup – ölçülen herbir koagülasyon testi için laboratuarda kritik test sonu-
cu tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süre-

lerinin dağılımı
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Grafik 12. Turuncu grup – klinik kimya testleri için laboratuarda kritik test sonucu tanımlan-
dıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süreleri

Grafik 13. Turuncu grup – ölçülen herbir klinik kimya testi için laboratuarda kritik test sonu-
cu tanımlandıktan itibaren uzman sağlık görevlisine bildirilmesine kadar geçen bildirme süre-

lerinin dağılımı
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4. SONUÇ

Kritik laboratuar değerlerinin tanımlanması ve bildirilmesi laboratuarda başlar (Wagar, 2009).  Labo-
ratuar personeli kritik aralıkların kesin anlamsal yorumuyla bir kritik değeri tanımlamalıdır (Lochrid-
ge, 2006:121; Wagar vd., 2007:1769). Laboratuarlarda hasta bakımını güçlendirmek amacıyla bir kri-
tik değer bildirme sürecinin gerçek zaman aralıklarında başlatılması ve tamamlanması net ve açıkça 
belirli olmalıdır (Pennsylvania Patient Safety Advisory , 2009:93).

Kurumumuzda Kritik/Panik Değerler, laboratuarda sonuç elde edildikten itibaren en geç 40 dakika 
içinde sorumlu uzman hekime ulaştırılmış olmalıdır. 40 dakikalık bildirme ya da raporlama süresi şu 
ayrıntıları kapsamaktadır:

Laboratuarın bildirme süresi en geç 30 dakikadır. Bu süre, test sonucunun kritik olarak tanım-
lanması ve emin olunmasından itibaren sorumlu uzman hekim ya da sorumlu hemşireye tele-
fonla bildirilmesine kadar geçen süredir.

Kritik/Panik Değerin bildirildiği birimde işleyen süre 10 dakikayı geçemez.  Bu süre, birimdeki 
yetkili ya da nöbetçi uzman hekim ya da sorumlu hemşire tarafından alınan kritik test sonucu-
nun sorumlu uzman hekime ulaşılarak bildirilmesine kadar geçen süredir.

Laboratuar görevlisi kurum içinde 30 dakika kapsamında görevli ya da yetkili sorumlu uzman 
hekim ya da nöbetçi uzman hekim ya da sorumlu hemşireye telefonla ulaşamaz ise, Kritik/Pa-
nik Değeri supervisor hemşireye bildirir.  Bildirimi alan sorumlu uzman sağlık görevlisi tara-
fından Kritik/Panik Değer hemen geri okunarak sonucun doğrulaması yapılır ve kesinleştirilir. 
Sonucun bildirildiği kişinin adı-soyadı, iletişim telefon bilgileri, bildirilen tarih ve saat eksik-
siz olarak “Biyokimya Laboratuarı Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik/Panik Test Değer-
leri Formu”na kaydedilir.

Ayrıca, kritik test sonuçlarının nasıl iletilmesi gerektiği, “Kırmızı” gruptaki kritik test sonuçları ile il-
gili nasıl davranılması gerektiği, klinik acil durumlar için iletişim ve ekip çalışması ilkeleri konuların-
da sürekli eğitim sağlanmaktadır.

Sürecin standardize edilmesi ile hastaların uygun şekilde ve süratle tedavi edilmesi hızlandırabilir (Ku-
perman, 1998:112). Kritik test sonucu nedeniyle hastaya tedavi başlatıldığı zaman süreç tamamlanmış 
olur (Dighe vd., 2006:758; Dighe vd., 2008:1666).  Ancak, hastanın tedaviye verdiği yanıt ve tedavisi 
ile ilişkili daha sonraki laboratuar testlerinin sonuçları izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edilme-
lidir (Bersch vd., 2009:18). Sonuç olarak, kritik laboratuar değerlerinin bildirilmesinin zamanlanması, 
doğru ve sorumlu uzman sağlık görevlisine bildirilmesi oldukça önemlidir. 
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LABORATUAR YÖNETİMİ VE HASTANE VERİMLİLİĞİNE KATKISI

Seracettin Günaydın1, Murat Kıyılar2

Özet

Laboratuar ihtisası branş eğitimine yönelik yapıldığında yönetimsel yaklaşım açısından eksik kal-
maktadır. Laboratuarlarda eğitimin yanı sıra satın alma, maliyet analizleri, verimlilik hesaplamaları, 
doğru ve zamanında tetkik üretiminin yapılması ve yorumlanması gibi sağlık hizmetleri gerçekleştiri-
lir. Laboratuarlardaki etkin bir yönetim hastane idaresinin verimli ve iyi yönetilmesini sağlayacaktır. 

Performans ve Kaliteyi Geliştirme Daire Başkanlığı hizmet kalitesini sağlamak ve daha ileri düzeyle-
re götürebilmek amacıyla Hizmet Kalitesi Standartları ve Rehberi, Laboratuar Performans Kriterleri 
ve Uygulama Kılavuzu yayınlamıştır. Verimlilik çalışmaları sadece standardın bizden istemiş olduğu 
reaktif (kit) verimliliği seviyesinde olmamalıdır. Laboratuarlarda kullanılan reaktiflerin, sarf malze-
melerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi,  personelin iyi eğitilmesi ve uygun çalışma bölümlerin-
de görevlendirilmeleri ile olabilir. Teknolojik açıdan gelişmiş, en az maliyet gerektiren ve iş verimlili-
ğini artıran cihazlar seçilmelidir. Hastanelerdeki ve özellikle laboratuarlardaki alt yapı sorunları gi-
derilmelidir. Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörler ile elektrik kesilmeleri engellenerek çalışma ve-
rimliliği artırılmalıdır, su kayıpları engellenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Laboratuar, Yönetim

LABORATORY MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON

 HOSPITAL EFFICIENCY

Abstract

Since specialization in laboratory is nowadays directed at training in the relevant specialty, it is de-
ficient in management approach. In laboratories besides specialty training, healthcare services such 
as purchasing, cost analyses, efficiency estimations, accurate, and timely test productivity, and its in-
terpretation can be realized. An effective laboratory management will ensure efficient, and better hos-
pital management. 

Directorate of Department of Performance and Quality Improvement has issued a Guideline and Stan-
dards  for Quality of Service, and Laboratory Performance Criteria and Practice Guideline to main-
tain and improve a standard quality of service. Productivity trials should not be conducted at the re-
quired efficiency level of the reactant (kit). Efficient use of reactants, and disposable material in the 
laboratory might only be achieved through improved training of the laboratory personnel, and their 
employment in appropriate working stations. Technologically sophisticated devices with utmost cost-
effectiveness and productivity should be selected. Problems relating to the infrastructure of the hospi-
tals, and laboratories should be relieved. Power cuts should be prevented by using  uninterrupted po-
wer units   and generators, and excessive  utilization of water  supply should be avoided.

Key Words: Productivity, Laboratory, Management
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1. GİRİŞ

1.1. Laboratuar Yönetimi

Laboratuar yönetimi birçok görevin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Bu görevler; eğitim, satın 
alma, maliyet analizleri, verimlilik hesaplamaları, doğru ve zamanında tetkik üretiminin yapılması ve 
yorumlanması gibi sağlık hizmet sunumu olarak özetlenebilir.

Laboratuar uzmanlarının mesleki gerekliliklerini yerine getirirken temel düşünceleri işleri en doğru 
şekli ile gerçekleştirmek ve dolayısıyla hastane yönetiminin verimliliğini artırmaktır. Verimliliği kısa-
ca açıklamamız gerekecek olur ise; eldeki kaynakların en etkin şekilde kullanılmasıdır diyebiliriz. Bu 
tanımlama da eksik olan birçok durum söz konusu. Çünkü etkinlik de aslında verimliliğe katkısı olan 
ve performansa yansıması olan başka bir kalite kavramıdır.

Sağlık hizmetinin sunumunda hem çalışanların hem de hizmet alanların memnuniyetini sağlamak has-
tane yönetimlerinin temel amaçlarındandır. Hastane yönetimleri Performans ve Kaliteyi Geliştirme 
Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan Hizmet Kalitesi Standartlarını takip etmekte ve stan-
dardın istediği değişiklik ve gereklilikleri uygulamaya çalışmaktadırlar. Performans ve Kaliteyi Geliş-
tirme Daire Başkanlığı dünyada uygulanmakta olan kalite geliştirme sistemlerinden yararlandığı gibi 
ülkemizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yeni standartlar da belirleyerek Hizmet Kalitesi 
Standartları’nı geliştirmiştir. Oluşturulmuş olan Hizmet Kalitesi Standartlarının yönetimsel standartla-
rı ve verimliliğe yönelik olan, özellikle laboratuar verimliliğine yönelik olan standartları biz laboratu-
ar uzmanlarına çalışmalarımızda rehberlik etmiştir. 

Laboratuarlarda verimliliğe yönelik çalışmalarımızda temel yaklaşımımız, standardın bizden istemiş 
olduğu reaktif (kit) verimliliği seviyesini gerçekleştirmektir. Burada amaçlanan, ihaleler yolu ile alın-
mış olan reaktiflerin en fazla oranda kullanılmasıdır.

2. PERFORMANS VE PERFORMANS YÖNETİMİ

2.1.Performansın Tanımı

Performans kelimesi bir işi ya da olayı yapmak, yerine getirmek gibi anlamlara gelmektedir. Akdemir’e 
göre performans yönetimi “önceden belirlenen yada sonradan revize edilen amaçlara ulaşmak için 
planlama, organize etme, kadro kurma, yöneltme denetlemeye ilişkin teori, model, yaklaşım ve ilkele-
rin maharetle uygulamaya geçirilme sürecidir” (Akdemir, 2004: 10).

Hastane yönetiminin performansı aynı zamanda yönetimsel başarısını da tanımlamaktadır. Baruçugil’in 
Hume’dan aktardığına göre Performans yönetimi bir kuruluştaki insan kaynağının maksimum potansi-
yelini gerçekleştirmeye yönelik olarak motive edilmesini sağlayan performans kullanımı, amaç, ölçüt, 
geri besleme ve tanınmaya yönelik olarak insan yönetimi için geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır 
(Barutçugil, 2002: 47; Hume, 1998: 35).

2.2. Performansı Etkileyen Temel Unsurlar

Sağlıklı bir iletişim süreci, bütünsel olarak lider yöneticilik kapsamında ve çalışanlar tarafından sürekli 
geliştirilmesi gereken önemli bir unsurdur. Liderliğin, katılımcılığın ve iletişimin performansa etkisi-
ni belirleyen en önemli ölçüt bireylerin motivasyon düzeyi olarak belirtilebilir. Motivasyon günümüz-
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de kuruluşların başarısı açısından büyük öneme sahiptir. Motivasyonun önemini teknoloji ile de ilişki-
lendirerek aşağıdaki gibi ortaya koymaktadır (Akdemir, 2004: 10):

“Bir kurumda verimlilik düzeyinin yükseltilmesine işletmenin sahip olduğu teknoloji, istihdam edilen 
iş görenler ve yönetim kültürü etki eder. Burada etkili olan değişkenlerin başında ise işletmede çalışan 
iş görenler yer alır. Sahip olunan teknoloji ne kadar yeni ve modern olursa olsun bu teknolojinin en ve-
rimli şekilde kullanılması çalışanların performansına bağlıdır.”

2.3. Niçin Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Yönetimi

Modern bir yönetim tekniği olan toplam kalite yönetimi, kurumdaki tüm çalışanların faaliyetlerinin, 
süreçlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla memnuniyet hedefine odakla-
nan bir yönetim tekniği ve felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde TKY, 
verimlilik artışına giden en düşük maliyetli ve en az sermaye gerektiren yollardan birisi olarak kabul 
edilmektedir ve hastane yönetimlerine katkısı oldukça önemlidir (Özgener, 2005: 1-81).

2.4. Performans Göstergeleri

Performans yönetiminin başlıca unsurları performans ölçümü, performansın izlenmesi, performansın 
raporlanması, performansın değerlendirilmesi, performansın denetlenmesi, performans sonuçlarının 
karar alma süreçlerinde kullanılmasından oluşmaktadır (Yenice 2007: 61).

Performans göstergelerini girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkililik ve kalite göstergeleri olmak üzere altı 
grupta inceleyebiliriz:

Girdi göstergeleri, üretilen ürün ve hizmetlerin hangi kaynaklar kullanılarak üretildiğine iliş-
kin bilgi veren araçlardır.

Çıktı göstergeleri ise kurumun ürettiği nihai mal ve hizmet miktarına ilişkin bilgi sağlar. Çıktı 
göstergeleri belirlenirken ara çıktılar değil, sadece nihai çıktılar göz önüne alınır. Sağlık kurum-
larından örneklersek, yapılan tetkiklerin sayısı bir çıktı göstergesi olarak ele alınabilir.

 Sonuç göstergeleri, üretilen her türlü ürün veya hizmetin bireyler ve toplum üzerinde meyda-
na getirdiği değişimin ölçülmesini sağlayan parametrelerdir. Kamu hastanelerinden örnek ve-
recek olursak, laboratuarda yapılan tetkiklerin ikinci kez yapılmasındaki sayısal azalma sonuç 
göstergesi olarak ele alınabilir. Sonuç göstergeleri uzun vadede elde edildiklerinden ve dışsal 
faktörlerden önemli ölçüde etkilendiklerinden dolayı, ölçülmesi çıktı göstergeleri ile karşılaştı-
rıldığında daha zordur. Ancak sonuç göstergeleri ile stratejik amaç ve hedefler arasında doğru-
dan ilgi kurmak mümkündür.

Verimlilik Göstergeleri, belirli bir girdi düzeyi ile en yüksek çıktının elde edilip edilmediği-
ne ilişkin bilgi sağlar. Verimlilikte artış gerçekleştirilmeye çalışılırken hizmet kalitesinin düş-
mesi tehlikesi vardır. Kamu hastanesi laboratuarında bir günde gerçekleştirilen tetkik sayısı-
nın artmış olması verimliliği artırırken sunulan hizmetin kalitesinin düşmesine neden olabilir. 
Özellikle sağlık alanında bu konu, işin içinde hayati tehlike olabileceğinden en önemli unsur-
lardan biridir. Bu nedenle verimlilik göstergelerinin kalite göstergeleri ile dengelenerek kulla-
nılması gerekmektedir.
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Etkililik Göstergeleri: Çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığı etkililik göstergeleri ile 
ölçülür. Belirli bir çıktı toplumda istenen sonuçlara yol açacak şekilde kullanılıyorsa bu çıktıla-
rın etkili olarak kullanıldığı sonucuna varılır.

Kalite Göstergeleri: Kalite göstergeleri üretilen mal ve hizmetlerin hatasız, vaktinde, belirli 
standartlara uygun ve kullanıcıların isteklerini karşılayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı-
nı ölçer. Kalite göstergeleri ile bir hizmetin ne kadar iyi yerine getirildiği ölçülebilmesine kar-
şın, bu hizmetlerin toplumda ne gibi sonuçlar meydana getirdiği ölçülememektedir. Bu yüz-
den kalite göstergelerinin tek başına kullanılmaması, sonuç göstergeleri ile dengelenmesi gere-
kir (Yenice, 2007: 61).

2.5. Verimlilik

2.5.1.Verimlilik Tanımı

Verimlilik, üretim sürecinde kullanılan çeşitli faktörler (girdiler) ile bu sürecin sonunda elde edilen 
ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu anlayışı formüle etmeye çalıştığımızda; “üre-
tilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasında-
ki oran” olarak ifade edebileceğimiz çıktı/girdi formülü oluşmaktadır. Formülün payında gerçekleştiri-
len test, muayene edilen hasta sayısı, ameliyat edilen hasta sayısı, işlenilen parça, üretilen mamul veya 
yarı mamul, ödenen kâr payları gibi unsurlar yer alabilirken paydasında test üretimi için harcanan re-
aktif, işgücü, hammadde, teçhizat ve makineler, yardımcı madde ve enerji gibi faktörlerin miktarları 
veya bunlara ait parasal değerler kullanılabilmektedir.

Çıktı
   Verimlilik= 

Girdi

Hastanelerde verimlilik, toplam performansın boyutlarından sadece biridir. Hastanelerde performan-
sın diğer boyutları etkinlik, yenilikçilik, ekonomiklik, karlılık, bütçeye uygunluk ve kalite olarak ifa-
de edilebilir. Doğan’ın yönetim düşünürlerinden Peter F. Drucker’ den yapmış olduğu alıntıya göre et-
kinlik işlerin doğru yapılması şeklinde tanımlanmaktadır. Etkinlik, sonuçlarla (çıktılarla) ilişkiliyken; 
verimlilik, bu sonuçlara nasıl ulaşılacağını gösteren bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, işlet-
mede etkin çalışma koşullarının olmaması, verimliliği olumsuz biçimde etkileyebilmektedir (Genç, 
1998: 28).

2.5.2.Verimlilik Türleri

Verimlilik ölçümleri; tek bir girdi (kısmi verimlilik), birden fazla girdi (çoklu faktör verimliliği) veya 
bütün girdiler (toplam verimlilik) için yapılabilmektedir. Bu verimlilik ölçümlerinden hangisinin kul-
lanılacağı esas itibariyle ölçümün sebebine bağlıdır. Eğer sebep işgücü verimliliğindeki gelişmeleri iz-
lemekse, girdi ölçüsü olarak işgücü kullanılır. Kısmi verimlilik hesabıyla faktörlerin her birine ne de-
rece müdahale etmek gerektiği belirlenebilir. İşletmeler tarafından işgücü verimliliği (çıktı/işgücü) ve 
makine verimliliği (çıktı/makine) gibi kısmi verimlilik ölçümleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte, bir hastanenin genel performansını ölçmede kullanılacak ölçüt, tüm girdi ve çıktıları dikkate 
alan toplam verimlilik değeri olmalıdır.



343

Tablo 1. Verimlilik türleri tablosu

VERİMLİLİK TÜRÜ FORMÜL ÖRNEK
Kısmi Verimlilik Çıktı/

Tek bir girdi
Çıktı / İşgücü
Laboratuar Tetkik Sayısı /  Alınan reaktif sayısı

Çoklu Faktör
Verimliliği

Çıktı/
Birden fazla girdi

Çıktı/
İşgücü+Makine

Toplam
Verimlilik

Çıktı/
Tüm girdiler

Çıktı/
İşgücü+Makine+Sermaye+
Hammadde+Enerji

2.5.3. Verimliliği Artıran Faktörler

Verimlilik artışı yalnızca işleri daha iyi yapmak değil doğru işleri daha iyi yapmaktır. Bir işletmede ve-
rimlilik artışı, yönetim etkenliğinin bir fonksiyonu ve sonucudur, iyi yönetimle eş anlamlıdır. Verimli-
liği artırmak ve bu artışı sürdürmek, yönetimin temel amacı ve sorumluluğudur. Gerçekte, daha yük-
sek performans için gerekli koşulların yaratılması yani verimliliği artırmak yönetiminin özüdür. Ve-
rimlilik artışı, aynı zamanda bir değişim sürecidir. Bu nedenle hastanelerdeki verimlilik artışı için de-
ğişimi yönetmek gerekir, bu ise değişimin güdülenmesi, yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi demektir.

Verimlilik artışına etki edebilecek faktörler iki temel gruba ayrılır:

Dış (denetlenemeyen) faktörler

İç (denetlenebilen) faktörler

Dış faktörler bir işletmenin denetimi dışında, iç faktörler ise işletmenin denetiminde olan faktörlerdir.

Alan Lawlor’ a göre, herhangi bir verimlilik artırma sürecinin dört aşaması vardır:

Kabul etme: Değişme ve gelişme ihtiyacını kabul etmeliyiz,

Karar verme: Gelişimin gerekli olduğunu kabul ettikten sonra, harekete geçme kararı almalıyız,

Olanak tanıma: Kararların uygulanabilmesi için olanaklar mevcut olmalıdır,

Harekete geçme: Son hedef olarak verimlilik artışı sağlayacak planları uygulamalıyız.

İyi bir hastane yönetimi tüm yasal mevzuatlara uyarak hızla ilerlemekte olan gelişmelere uygun pro-
fesyonel bir yönetim anlayışı sürdürmelidir. Ülkemizde kurumların verimliliğini artırmak amacıyla 
yoğun çalışmalar devam etmekle birlikte resmi kuruluşumuz olan Milli Prodüktivite Merkezi çalışma-
larını sektörler bazında yürütmekte ve internet sitesi aracılığı ile ülke genelinin yararlanabileceği şe-
kilde sunmaktadır.

Verimliliğin ulusal kalkınma ve firma yaşamı için önemli olduğu bir gerçektir. Hayat standardı, bir 
ülke ekonomisinin birim başına düşen mal ve hizmet üretim değeri ile ölçülen verimlilik ile tespit edi-
lir, verimliliğin arkasından rekabetçilik gelir. Başarılı firmalar, verimliliği iş stratejisinin bir parçası sa-
yıp, değişen ortama uyum sağlamak için dinamik bir unsur olarak ele almakta ve sürekli gözden ge-
çirmektedirler. Hastane yönetimleri değişen dış ortam ve yeni problemler nedeniyle farklı zamanlarda 
farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyarlar. Yönetimler verimliliklerini etkileyen temel faktörleri ve stratejile-
ri tanımalı ve kendi problemine ve çevresine göre kendi stratejisini ve hareket planını uygulamalıdır.
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2.6. Laboratuar ve Hastanelerde Verimlilik

2.6.1. Laboratuar ve hastanelerde verimliliği etkileyen faktörler

Sanayi kuruluşlarında verimlilik analizlerinin yapılması oldukça kolaydır. Çünkü bu işletmelerin elde 
ettikleri çıktı ile kullandıkları girdilerin miktar ve parasal olarak değerlerinin ölçülmesi oldukça kolay-
dır. Fakat hizmet kuruluşlarında verilen hizmetlerin fiziksel boyutu olmadığı gibi belirli standartlarla 
ölçülmesi güçtür. Bu hizmet kuruluşlarından biri olan laboratuar ve hastanelerde de çıktının ölçümlen-
mesinde aynı güçlükler yaşanmaktadır. Laboratuar ve hastanelerin asıl çıktısının ne olduğu konusun-
da araştırmacılarla bilim adamları arasında görüş birliği yoktur. Kimi araştırmacılar ve bilim adamla-
rı laboratuar ve hastanenin asıl çıktısının “sağlık” veya “tıbbi bakım”, kimileri de asıl çıktının sağlığın 
üretilmesinde kullanılan “ara mallar” olduğunu kabul etmektedir. 

Laboratuar ve hastaneler tarafından ortaya konulan çıktının tanımı amaçlara bağlı olarak da farklılık 
göstermektedir. Laboratuar ve hastane yönetimi açısından asıl amaç, en düşük giderle maksimum ka-
litede hizmet sunmaktır. Çıktı ise, üretilen tetkik (test) raporu, hizmet verilen hasta sayısı veya hiz-
met günü olarak tanımlanmaktadır. Laboratuar ve hastaneler sağlık hizmetlerini üretebilmek için insan 
gücü, sermaye, teknoloji, zaman, malzeme vb. üretim unsurlarına gerek duymaktadırlar. Bu unsurların 
rasyonel kullanımı, etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkili olacaktır.

İnsan gücü (personel) laboratuar ve hastanelerin en önemli üretim unsurlarından biridir. Gerçekten, 
laboratuar ve hastaneler bünyelerinde çok sayıda ve değişik öğrenim gruplarından insanları barındır-
maktadır. Sağlık kuruluşları sağlık hizmetlerini toplum tarafından arzulanan düzeyde üretebilmek için 
insan gücünün niteliği, niceliği ve örgütlenişine önem vermek zorundadırlar. 

Ülkemizdeki hastanelerde istihdam edilen personel ve bunların sayıları Kadro Dağılım Yönetmeliğine 
göre belirlenmektedir. Hastaneler yatak sayılarının büyüklüklerine göre sınıflandırılıp, her sınıf hasta-
nede yer alacak tıbbi, idari ve destek hizmet üniteleri belirlenmiştir. Yatak sayısı az, ancak insanların 
yoğun olduğu bir bölgedeki hastane ile yatak sayısı fazla ancak insan sayısının daha az olduğu bir böl-
gedeki hastane arasında iş yükü farklıdır. 

Yürütülmekte olan sağlıkta dönüşüm programının bir bölümünü oluşturan 1.Basamak Sağlık Kuruluş-
larında (Sağlık Ocakları) laboratuar hizmetlerinin yürütülmesi beraberinde bazı sıkıntılar oluşturmak-
tadır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarından alınan laboratuar numuneleri bölgedeki 2. ve 3.Basamak 
Sağlık Kuruluşlarına gönderilmektedir. Burada yatak sayılarına göre kadro oluşturulduğundan çalışan 
sayısı az iken iş yükü artışı meydana gelmekte, bu nedenle de verimlilik artırılmaya çalışılırken bel-
ki de kalite düşmektedir. 

Verimlilik aynı zamanda sonuçlarla, bu sonucu elde etmek için harcanan zaman arasındaki ilişki ola-
rak da tanımlanabilir. İstenen sonucu sağlamak için harcanan zaman azaldıkça, sistemin verimliliği ar-
tar. Laboratuar ve hastanenin bir bütün olarak verimlilik düzeyini belirleyen faktörler dört başlık al-
tında incelenebilir:

Personelin verimliliği,

Sermayenin ya da nakdi fonların verimliliği,

Tıbbi teknolojinin verimliliği,

Reaktiflerin ve tıbbi sarf malzemelerinin verimliliği.
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2.6.2. Laboratuar ve Hastanelerde Verimlilik Artışı

Toplum açısından yüksek bir sağlık düzeyi, sosyal ve ekonomik yönden üretken yaşama adım atmak 
açısından gereklidir. Bundan dolayı sağlık sektörü birçok ülkede kamu fonlarından önemli ölçüde pay 
almaktadır. Dünya çapında sağlık hizmetlerinin artan maliyeti nedeniyle, hastalar açısından sağlık hiz-
metlerinin etkinlik durumu önemini korumaya devam etmektedir (Ramanathan, 2005: 39-54).

Sağlık sektörü içerisinde kamu fonlarından en büyük payı, hastaneler almaktadır. Küresel rekabet, de-
ğişen müşteri beklentileri, kalite, maliyet bilinci ve hızlı teknolojik gelişmenin etkisiyle hastaneler, te-
davi merkezi ve koruyucu sağlık hizmetinin yanı sıra kar amacı güden girişimler olarak da faaliyet 
göstermeye başlamıştır (Godiwalla, 1997: 202-207). Hastanelerin verimli bir şekilde faaliyet göstere-
bilmesi için nitelikli personel kadrolarına ihtiyaç bulunmaktadır (Özgen, 1995: 73).

Özellikle sağlık-bakım maliyetleri arttıkça, birçok ülkede hastanelerin operasyonlardaki etkinliğini de-
ğerlendirmeye yönelik çabalar da artmaktadır. Bu nedenle, bütün endüstrilerde olduğu gibi, bir girişim 
olarak hastanelerde de çevresel faktörler ve rekabetçi koşullara tepki göstermek amacıyla çeşitli adap-
tasyon ve yenilikçi stratejiler geliştirilmektedir (Meyer, 2002: 64).

Bir girişim olarak hastaneler, kamusal otorite ve toplumsal baskı grupları ile karşılıklı etkileşimde bu-
lunan örgütlerdir. Bu özelliği nedeniyle hastanelerin yönetimi, hem karmaşık hem de güçtür. Ancak 
hızlı nüfus artışı, ortalama yaşam süresinin uzaması, sağlık bilincinin yükselmesi, hastaların/müşteri-
lerin değişen talepleri, tıbbi uygulama gereksinimlerinin artması, aşırı rekabet, tıp alanında ileri tekno-
lojilerin hızla yaygınlaşması nedeniyle hastanelerin etkin ve verimli bir şekilde yönetimi önem arz et-
mektedir (Chow-Chua, 2002: 54-66).

Bu nedenle, hastanelerde verimlilik artışının nasıl sağlanabileceğine dair özgün bir perspektifin orta-
ya konulması gerekmektedir. Hizmet kalitesinde anahtar unsur müşterinin kalite konusundaki beklen-
tisini karşılayabilmek ve bu beklentiyi aşabilmektir. Eğer gerçekleşen hizmet müşterilerin beklentisi-
ni aşıyorsa büyük bir ihtimalle müşteri tatmin olacak ve işletmenin sunduğu hizmetlerden yararlanma-
ya devam edecektir. Müşteri sürekliliği hizmet kalitesinin belki de en önemli göstergesidir (Akgemci, 
2007). Bu nedenle hastanelerde hizmet verimliliği hesaplamalarında kalite faktörü temel unsurlardan 
biridir. Genelde hastanelerde toplam verimlilik aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir:

Verimlilik= (Çıktı/Girdi) x Kalite Faktörü

Bir hizmet işletmesi olarak hastanelerdeki temel verimlilik göstergelerinden bazıları Tablo.2’de veril-
miştir (Van Looy, 1998: 365):

Tablo 2. Hastanelerdeki temel verimlilik göstergeleri

Faaliyet Göstergeler
Randevular Danışmalar ve muayenelere ilişkin randevu sayısı
Hasta Kabul Ziyaret eden hastaların sayısı veya hasta tipi
Raporlama Sayfa sayısı
Satın alma Sipariş formu sayısı
Ameliyat Planlaması Ameliyat sayısı
Bakım ve Temizlik Metrekare, yüzey doğası
Tahlil işlemleri Gerçekleştirilen tetkik sayısı



346

Ulusal sağlık sistemi kaynaklarının verimli kullanımının teşvik edilmesi hem hastalar hem de bu hiz-
meti verenler (doktor, hemşire, yönetici, hastabakıcı vs.)açısından hayati derecede önem arz etmekte-
dir (Boussabine, 2006: 325).

Değer yaratan endüstrilerin gelişmesiyle sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesi, ulusal sağlık hiz-
metlerinin maliyetleri de dikkate alınarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Kuruluş ye-
rinin seçimi, teknoloji yatırımları, insan kaynaklarının nitelik durumu, sistemin mevcut durumu, per-
sonel değişimi ve geçiş eğitimi, maliyet sistemi, kalite, kalitede algılanan karmaşıklık, yönetim-doktor 
çatışması, örgütsel destek, ücret politikası, bürokratik engeller, satın alma sözleşmeleri, hastane hac-
mi, departmanlar arası ekipler, kaynak tahsisi politikaları ve kaynak kullanım stratejileri/yöntemleri de 
hastanelerin verimliliğini etkilemektedir. Ayrıca örgüt kültürü de bir hastanenin uyum ve yenilikçi ka-
pasitesine etki etmektedir. Yapıcı bir örgüt kültürü hakim olursa ekip çalışması, ortaklaşa rekabet, gü-
ven, bilgiyi paylaşma gibi ürünler ortaya çıkmaktadır (Cardinales, 2004: 239; Meyer, 2002: 64; Mo-
ody, 1998: 322; Caccia, 2006: 211).

Bir girişim olarak hastanelerde verimliliği artırma stratejilerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Modern Yönetim Tekniklerinin Uygulanması: Son yıllarda artan rekabet, müşteri beklentilerinde-
ki hızlı değişim nedeniyle hastaneler, sağlık bakım hizmetlerinin yönetimi ve hasta bakımı konusunda 
hem stratejik hem de operasyonel çıktılarını pozitif bir biçimde etkileyen yenilikçi örgüt felsefesi ve 
tekniklerin arayışı içerisindedir (Yasin, 2002: 268).

Hastane yöneticileri mevcut kaynaklarla daha çok ve yeni değer yaratma kapasitesi sağlama işlevle-
ri nedeniyle modern yönetim tekniklerine gereksinim duymaktadırlar (Gürkan, 1995: 60). Müşteri ge-
reksinimlerine odaklanmak, yeni bilgi ve teknolojiye doğrudan ve en kolay ulaşma yoludur. Dolayı-
sıyla verimlilik ölçütünü her gün biraz daha ileriye taşımak, yeni teknik ve yöntemlerin benimsenme-
siyle mümkün olabilir. Hastanelerde verimliliğin iyileştirilmesi için Toplam Kalite Yönetimi, Dış Kay-
naklardan Yararlanma (Outsourcing), Benchmarking ve Değişim Mühendisliği en fazla uygulama ala-
nı bulan çağdaş yönetim teknikleridir. Kaliteyi artırma, sektördeki en iyi uygulamalara ulaşma, temel 
süreçleri radikal bir şekilde yeniden tasarlama, elverişli kaynaklara ulaşma ve asıl faaliyet alanı üze-
rinde yoğunlaşma amacıyla söz konusu tekniklerden yararlanılmaktadır.

Kalite iyileştirme konusunda işbirlikçi bir tarz benimsendiğinde değişim süreci sayesinde hastaneler, 
kalite sorunlarını daha iyi kavrayabilir, kontrol edebilir ve böylece hasta bakım hizmetini iyileştirebi-
lirler. Birçok çalışmada kalite iyileştirme programlarının bir veya daha fazla bölümde işlemsel düzey-
de kalite ve verimliliği iyileştirmeyi sağladığı ileri sürülmektedir. Bu iyileşme, hastanenin genel per-
formansını yansıtmamaktadır. İşlemsel düzeydeki verimlilik iyileştirmelerinin dört nokta üzerinde yo-
ğunlaştığı ifade edilebilir (Naveh, 2005: 251). Bunlar:

Klinikler ile ilgili çıktılar,

Maliyetleri ortadan kaldırma veya azaltma (atık azaltma),

Minimum bekleme zamanı ve

İyileştirilmiş hasta tatminidir.

Kamu ve özel sektör hastaneleri, verimliliği veya hizmet kalitesini iyileştirebilmek için hasta mem-
nuniyetini dikkate almalıdır. Diğer hizmet örgütleri ile karşılaştırıldığında, sağlık bakım hizmetleri-
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nin çıktılarını tanımlamak, ölçmek ve kontrol etmek daha güçtür. Ancak hasta tatmininin, sağlık ba-
kım hizmetlerinin kalitesinin önemli bir göstergesi olduğu konusunda bir fikir birliği mevcuttur (Ra-
mirez, 1997: 208).

2. Etkin Bir Yönetim Bilgi Sistemi: Etkin bilgi sistemlerinin çok miktarda bilgiyi analiz etmeye imkân 
sağlaması nedeniyle hastanelerde karar verme süreçlerinin kalitesi artmaktadır. 34 Şöyle ki, sağlık ala-
nındaki kararların etkinliğini artırmak için bilgisayar destekli tıbbi veri işleme yöntemlerinin ve araç-
larının kullanılması hastane yönetimi düzeyinden hasta yönetimi düzeyine doğru yönelen katılımcı bir 
yönetimi teşvik etmektedir (Kalogeropoulos, 2003).

3. Etkin Atık Yönetimi: Oluşan tıbbi atıkların yasal mevzuatlara uygun bir şekilde atılması önemlidir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun düzenleme yapılarak 
tıbbi atıklar bertaraf edilmelidir. Bu kontrol hem hasta hem de çalışanlar için sağlıklı bir ortamın oluş-
masını sağlayacak ve hastanenin verimliliği artacaktır.

4. Etkin Zaman Yönetimi: Zaman birey açısından tasarruf edilemeyen, ödünç alınamayan, kiralanama-
yan, çoğaltılamayan, sadece kullanılan ve kaybedilen bir aktif varlıktır. 44 Hastanelerde zaman, hem 
biyolojik hem de sosyal bir olgudur. Tanı koyma, tahlil yapma ve tıbbi müdahale konusunda zamanla-
ma önemli bir kıstastır. Etkin zaman yönetimi hastanelerde belirli grupların sosyal faaliyetlerinin ni-
teliğini de yansıtmaktadır. Hastanelerde zamanın verimli yönetilmesi için etkin randevu sistemi, etkin 
raporlama, öncelikleri belirleme, yetki devri, etkin sekreterlik mekanizması ve ziyaretçi yönetimine 
önem verilmelidir (Güven, 2004: 58-88).

5. Etkin Finanssal Modellerin Benimsenmesi: Hastane yönetiminin finansmanında kamu, özel ve kar-
ma modeller söz konusudur. Bu modellerin yapısı ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. “Örneğin; 
hastanelerin verimliliğini artırmak için vergi gelirlerine bağlı olan ve İngiltere, İskoçya gibi ülkeler-
de benimsenen Beveridge modeli mi yoksa Almanya’da uygulanan sosyal sigorta modeli olarak ifa-
de edilen Bismarck modeli mi benimsenmelidir” sorusuna kesin bir yanıt vermek güçtür. Hükümetler 
sağlık hizmetleri finansmanını belli ölçüde üstlenmelidir. Ayrıca sağlık alanında özel sektörün güçlen-
dirilmesine yönelik politikalar geliştirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin finansmanında benimsenen mo-
delin verimliliği artırması için gerekli koşullar aşağıdadır (Uz, 1997: 152; Özgener, 2004: 182-184):

Kaynakların toplanması ve yönetimi maliyetlerinin düşük olması,

Kaynak akışında devamlılığın sağlanması,

Yeni kaynakların yaratılması.

2.7. Maliyet

2.7.1. Hastanelerde Maliyet

Laboratuar ve hastaneler hizmet işletmesidirler. Bu nedenle ilk madde stokları bulunmasına karşılık 
mamul stoku bulunmaz. Bulunan stoklar hizmet üretimi için harcanır. Hizmet, fiziksel olmayan ve de-
polanamayan bir çıktıdır. Bu nedenle uygun maliyet muhasebesi uygulanmasını gerektirir. Hastaneler-
de sağlık hizmetinin üretilebilmesi için ilaç, reaktif, tıbbi sarf malzeme stokunun bulundurulması zo-
runludur. Ayrıca yatan hastalara yönelik malzeme bulundurulmaktadır. Hastanelerde maliyet muhase-
besi uygulamasının önündeki zorluklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Altıntaş 2003):
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Hizmet işletmesi olduğundan çıktı tanımı yapmak zordur.

Maliyet muhasebesi için gerekli olan verilere ulaşmak zordur.

Hastanelerdeki muhasebe sistemleri maliyet muhasebesini destekler yapıda değildir.

Stok kontrol sistemleri çoğu zaman etkin değildir.

Maliyet yerleri arasındaki maliyet unsurlarının hareketi çok yoğun ve değişkendir.

Hastanelerin matriks yapısı işçilik maliyetlerinin saptanmasında zorluk yaratmaktadır.

Hastanelerin değişik muhasebe sistemleri uygulaması yanında aynı hastanede birden fazla büt-
çe uygulamasının bulunması da maliyet muhasebesi önünde bir engeldir.

2.7.2. Hastanelerde Maliyet Yerleri

Maliyet yerleri, maliyetleri bünyesinde toplamak ve maliyetleri uygun şekilde dağıtabilmek için be-
lirlenen yerlerdir. Esas hizmet üretim maliyet yerleri sağlık hizmeti ile doğrudan ilişkili olan ve sağ-
lık hizmetinin verildiği birimlerdir. Bu birimler hastaneye gelir sağlayan birimlerdir. Bunlar aşağıda 
sıralanmıştır:

Klinikler

Poliklinikler

Ameliyathaneler

Radyoloji ve tıbbi tahlil laboratuarları

Yoğun bakım üniteleri

Diğer üniteler(Diyaliz gibi üniteler)

Yardımcı hizmet maliyet yerleri doğrudan sağlık hizmetine katılmayan ancak esas hizmet maliyet yer-
lerinin işlevini sürdürmesi için mevcudiyeti zorunlu olan maliyet yerleridir. Yardımcı hizmet maliyet 
yerlerinde meydana çıkan giderler, ikinci dağıtımda esas hizmet maliyet yerlerine uygun ölçütler ile 
dağıtılır (Hastanelerdeki yardımcı hizmet maliyet yerleri hasta kabul birimi, eczane, teknik servis, te-
mizlik hizmetleri, çamaşırhane, terzihane, haberleşme, sterilizasyon birimi, yemekhane, mutfak, ka-
zan dairesi) (Bursal, 1990: 58).

Genel yönetim maliyet yerleri doğrudan veya dolaylı olarak hizmet üretimine katılmayan, hastanenin 
bütününün sevk ve idaresini yerine getiren veya bunlar için çalışan birimlerdir. Bu birimler başhekim-
lik, hastane müdürlüğü, satın alma, ayniyat, döner sermaye ve özlük işleri birimleri olarak sayılabilir.

2.7.2.4. Araştırma Maliyet Yerleri

Hastanenin araştırma geliştirme faaliyetlerinden doğan giderler bu maliyet yerlerinde toplanır. Bunlar 
da doğrudan gelir tablosuna aktarılır.

2.7.3.Laboratuarda Maliyet

Kamu kuruluşlarında verimliliğin sağlanmaya çalışıldığı kalite ve performans çalışmalarının önemli 
bir bölümünü maliyet hesaplamaları oluşturmaktadır. Kamu hastanelerinde ve laboratuarlarında mali-
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yet analizini gerçekleştirmenin önemli zorlukları vardır. Maliyet analizi yapılırken alınan reaktiflerin 
maliyetinin dışında, personel giderleri, genel üretim giderleri gibi gerçek maliyet analizinde kullanıl-
ması gereken tüm unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak kamu hastanelerinde birçok harca-
ma gideri genel bütçeden karşılandığından ve özellikle personel giderleri hastane gelirlerinden değil 
de genel bütçeden karşılandığından, kira ödenmediğinden kamu hastanesi yöneticileri maliyet analizi-
ni tam olarak yapamamakta ve belki de kurumlarının verimliliğini hesaplayabilmekte zorluklarla kar-
şılaşmaktadırlar. Bir laboratuar testinin maliyetinin hesaplanmasına ilişkin örnek aşağıdadır:

Genellikle, hastanelerde satın alma yolu ile alınan reaktiflerin birim fiyatı, ilk maliyettir. Gerçek ma-
liyet, bundan oldukça farklıdır. Örneğin, 100 testlik bir kitin hastaneye satışı 200 TL ise, testin ilk bi-
rim maliyeti 2 TL’dir. Testin gerçek maliyeti ve satış fiyatı 2 TL olamaz. Çünkü 2 TL, yalnızca giriş-
teki ilk maliyettir.

Bundan sonra, testin çalışma sürecinde ortaya çıkan cihaz kalibrasyon çalışmaları, pozitif ve negatif 
iç kalite kontrol serum çalışmaları, dış kalite kontrol çalışmaları, patolojik değerlerin tekrarı, şüpheli 
sonuç tekrarları, kıyaslamalar gibi çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ek kayıplar, 100 testten daha az 
test çıkarılması gibi bir sonuca yöneltir. Dolayısıyla, birim maliyet artar. Yüksek test sayısı ve sirkü-
lasyonu olan laboratuarlarda maliyet çok artmaz, çünkü kayıp daha az gerçekleşir. Test çalışma mali-
yetine, ayrıca genel gider maliyetleri de eklenecektir. Test çalışma maliyetine elektrik, su, güç kayna-
ğı, sigorta, tazminat, personel ücretleri, kira, vergiler, cihaz amortismanı, kırtasiye, otomasyon gider-
leri gibi giderler de eklendiği zaman, testin son maliyeti ortaya çıkar.

3.EĞİTİM

Laboratuarlarda yürütülen eğitim çalışmalarına iki açıdan yaklaşmak gereklidir. İlk yaklaşım laboratu-
ar uzmanlığı eğitimleridir. Bu eğitimler tıpta uzmanlık tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirilen sınav-
larda başarılı olan fakülte mezunu meslektaşlarımıza ilgili laboratuar bölüm klinik şefleri tarafından 
verilir. Bir diğer eğitim hizmet içi eğitimdir. Bu eğitim hem uzmanlık alabilmek için gelen meslektaş-
larımıza hem de laboratuarda görevli tüm personel verilir. Bu eğitimlerden bazıları panik değer eğiti-
mi, numune kabul ret kriterleri eğitimi, enfeksiyon tehlikelerine karşı önlem eğitimidir. Bu eğitimler 
ile amaçlanan hizmet sunum kalitesini artırmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktır. 

4.LABORATUAR VERİLERİNİN YORUMLANMASI

Laboratuar yönetiminin belki de görünen tek yanı verilen tetkik raporlarıdır. Çünkü tetkik raporları 
hastanede diğer bölümlerde görevli çalışanların ürün olarak görebildiği, daha doğrusu sonuç olarak al-
dığı tek üründür.

5.SATIN ALMA VE İHALE YÖNTEMLERİ

Satın alma işlemleri laboratuar yöneticilerinin en zorlandıkları alandır. Kamu hastanelerinde satın 
alma işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre gerçekleştirilmektedir. Bu kanunun temel yakla-
şımı rekabeti sağlayarak tüm tedarikçilerin ihalelere katılmasını sağlamak olması açısından önemlidir 
ve gereklidir. Ancak laboratuar yönetimini zorlayan, verimliliğin % 100 çıkmasını engelleyen sonuç-
lara da yol açmaktadır. Laboratuar yöneticileri hazırladıkları teknik şartname ile çalıştıkları kurum la-
boratuarı için gerekli en uygun cihaz, laboratuar sarf malzemelerini belirledikten sonra hastane yöneti-
mi ihaleyi gerçekleştirir. İhale sonucu alınan reaktif ve sarf malzemelerinin kullanımı ile tetkikler ger-
çekleştirilerek ürün ( tetkik sonucu) elde edilir. Burada verimlilik önemli bir kavramdır.
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6. SONUÇ

Laboratuarların yönetimini gerçekleştiren biz laboratuar uzmanları yasal mevzuatlara uygun olarak 
gerçekleştirdiğimiz görevimizde laboratuarları yöneterek, daha doğrusu iyi yönetmeye çalışarak hasta-
nenin verimliliğine katkıda bulunmaktayız. Hastanenin verimli ve iyi yönetilmesi sonucunda elde edi-
lecek en önemli olgu hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması ve başarılı sağlık hizmeti sunumu-
dur. Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu sağlıkta dönüşüm programının gerçekleşmesi amacıyla 
hazırlanan yasal mevzuatlar, standartlar ve oluşturulan düzenlemeler sağlık hizmeti sunumunun kali-
teli, erişilebilir ve ucuz olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hizmet içi eğitimlerinin yaygınlaştırılması zorunluluğu ve bunların kayıtlarının takip edilmesi sonu-
cunda laboratuarlarda eğitim seviyesi tüm personel bazında artmış, bu sayede hizmet sunumunda ka-
lite de artmıştır. Hizmet kalitesinin artması ve dışarıdaki kamu ve özel sektör hastaneleri ile yarışabi-
lir hale gelmemiz önemlidir. Personelin çalışma bölümlerindeki görevlendirmeleri de eğitimler son-
rası uygun yetkinlikler kazandırılarak yapılmaktadır. Personeller bu anlamda eğitim ve toplantılar ile 
yetkinlikleri sağlandıktan sonra uygun bölümlerde çalıştırıldıklarında verimlilikleri artmaktadır. Oluş-
turulmuş olan Hizmet Kalitesi Standartlarının verimliliğe yönelik olan, özellikle laboratuar verimlili-
ğine yönelik olan standart soruları sayesinde reaktif kayıpları en az seviyeye çekilmiş, oluşturulan tek-
nik şartnameler ile teknolojik açıdan gelişmiş cihazlar hastane laboratuarlarına alınarak laboratuarlar-
da verimlilik artırılmıştır. Teknolojik açıdan gelişmiş, en az maliyet gerektiren ve iş verimliliğini artı-
ran cihazlar seçilmektedir.

Ancak teknik şartnameye, ihaleyi kazanan firma kalibrasyon, kontrol ve tekrar amacıyla kaybedilen 
reaktifleri ücretsiz getirecektir yazdığımızdan ve bu uygulamayı iki yıldır başarıyla gerçekleştirdiği-
mizden aslında % 100 verimliliğe ulaşıyoruz. Bu yönetimsel yaklaşımımız ile öncelikle laboratuarda 
daha sonra hastanede verimliliğin artmasına destek vermiş oluyoruz. Teknik şartnamedeki bu bilgilen-
dirmemiz ile ihaleye katılan firmalarımız verecekleri birim test ihale bedellerini daha doğru belirlemiş 
oluyorlar. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki düzenlemeyle belki de bu kadar sıkıntıya gerek 
kalmadan % 100 verimlilik sağlanabilir.

Maliyet analizleri yapılmaya başlanmış, giderler azaltılarak hastanenin mali açıdan güçlü olmasına ça-
lışılmış, hastanenin verimliliği artırılmıştır. Laboratuar yöneticileri hastane yönetimi ile koordineli ça-
lışarak laboratuarlardaki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamış, böylece çalışma performansı, ka-
litesi, verimliliği, etkinliği artmıştır. Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörler ile elektrik kesilmele-
ri engellenerek çalışma verimliliği artırılmıştır. Ayrıca su kayıpları engelleniştir. Laboratuarlarda uy-
gulanan iyi bir yönetimin sonucunda sağlanan verimli çalışma, hasta ve çalışan memnuniyetini oluş-
turmakta ve hastanenin verimliliğini artırmaktadır. Laboratuarlardaki iyi yönetim ve verimlilik hasta-
ne yönetiminin sağlamaya çalıştığı kaliteli, verimli ve etkin sağlık hizmeti sunumunu sağlamış ve kay-
nakların doğru kullanılmasıyla mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Mali açıdan güçlü bir yapı-
ya kavuşan hastane yönetiminin sağlık çalışanlarına dağıttığı ek ödeme miktarı artmakta ve böylece 
çalışan memnuniyeti de artmaktadır. 

Çözüm önerilerini özetlemek gerekirse:

Ülkemizdeki hastanelerde istihdam edilen personel ve bunların sayıları Kadro Dağılım Yönet-
meliğine göre yapılmaktadır. Hastaneler yatak sayılarının büyüklüklerine göre sınıflandırılıp, 
her sınıf hastanede yer alacak tıbbi, idari ve destek hizmet üniteleri belirlenmiştir. Hastanelerde, 
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hastane laboratuarlarında verimlilik bekleniyor ise kadro dağılımında yatak sayısı yerine hasta 
sayısı, yıllık test üretimi sayısı yani iş yükleri ölçüt olarak alınmalıdır. Mesleki eğitimlerimizin 
içeriği güncel gereklilikleri karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Verimlilik hesaplamalarının yapılması çok önemli ve takdir edilecek bir gelişmedir. Ancak ve-
rimlilik çalışmalarının başlatılarak, reaktif kayıplarının en az seviyede gerçekleşmesi çalışma-
larını yeterli bulmuyorum. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesi ile  % 100 ve-
rimlilik istenen yani hasta bazında yapılan tetkike göre ödeme sistemini getiren ancak eleman 
isteğine gerek olmayan yani hizmet ihalesi kapsamına alınmayan ihale sistemi oluşturulmalı-
dır. Böylece hizmet ihalelerinin en önemli maliyet artışı olan çalıştırılacak eleman istenmemiş 
olacaktır. Ayrıca bu kanunda bulunan ve % 100 verimlilik elde etmemizi engelleyen bir diğer 
aksaklık da ihaledeki toplam reaktif sayısı üzerinden % 20 azaltmaya veya artırmaya gidilebi-
leceğidir. Yine yasada laboratuarlara özgü bir düzenleme yapılabilse, o yıl için verimliliği dü-
şük testlerde ihalenin toplam bedelinde % 20 artırma veya azaltma yapılabilirken ayrıca verim-
liliğin düşük olduğu testlerde % 20 den daha fazla azaltma yapılarak verimliliği yüksek testler-
den daha fazla reaktif alabilme şansımız oluşturulsa hastanelerin laboratuarlardaki maddi ka-
yıpları daha da azalacaktır.

Verimlilik hesaplamaları sadece alınan reaktiflerin en çok miktarda kullanılması ile sınırlı kal-
mamalıdır. Çünkü yapısal anlamda ve hizmet sunumu anlamında farklılıklar gösteren hastane-
lerimizin laboratuarlarının verimliliği; reaktiflerin sayısal anlamda verimli kullanılmasını, per-
sonelin verimli kullanılmasını, her hastane için gerekli tetkik listelerinin doğru belirlenmesi-
ni, laboratuardaki altyapının (elektrik, tesisat, su gibi) doğru, etkin kullanılmasını da kapsama-
lıdır. Maliyet analizlerinin doğru yapılabilmesi için satın alma birimlerinde, taşınır kayıt kont-
rol birimlerinde ( eski tanımlaması ile depolarda) tüm işlemlerin hastane genelinden bağımsız 
birim bazında ayrı ayrı takip edilmesi gereklidir. Ancak bu yöntemler ile birimlerin doğru, ve-
rimli yönetilip yönetilmediği ve hastanenin yönetimine, verimliliğine katkısı ortaya konulabilir.
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PERFORMANS VE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ AÇISINDAN

 PERFORMANSI YÜKSEK KURUMLARA GÖRE NEREDEYİZ?

Songül Yorgun1, Yurdanur Demir2, Serap Süzük3,

Yasemin Yıldırım Usta4, Erdoğan Şentürk5

Özet

Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet 
alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas du-
rulması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde performans ve kalite yönetimi uygulamaları, hastanelerin kendi yetersizlikleri-
ni tanıma ile hizmetin kalitesini geliştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri belirleme de 
önemli bir bileşendir.

Bu çalışma Bolu ili Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 2006 yılında başlatılan Performans ve Ka-
lite Yönetimi çalışmalarına yönelik çalışanların algılarını performansı yüksek kurumlara göre değer-
lendirmek amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 2009 Ekim-Aralık aylarında çalışmaya katılmak iste-
yen gönüllü 152 çalışan oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında iki bölümden oluşan anket formu kul-
lanılmıştır. Birinci bölüm, çalışanların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soruların 
yer aldığı “Birey Tanıtım Formu”, ikinci bölüm ise çalışanların Performans ve Kalite Yönetimi ça-
lışmalarına yönelik algılarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından konuya ilişkin litera-
tür incelenerek hazırlanan 50 maddelik  “Performansı Yüksek Kurumların Özelliklerini İçeren Anket 
Formu”ndan oluşmaktadır. Bu anket formu 1’den 5’e kadar derecelendirilmiş görsel kıyaslama ölçe-
ği şeklinde olup, performansı yüksek kurumların özelliklerinden “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” (8 
madde), “Liderlik ve Çalışanların Yönetimi” (22 madde) ile “İş dizaynı ve Çalışma Ortamı” (20 mad-
de) olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Anketten alınan en düşük puan 50 olup, en yüksek puan 
ise 250’dir. Puan arttıkça hastanemizdeki performans ve kalite yönetimi çalışmalarının performansı 
yüksek kurumların özelliklerine daha uygun olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayarda, 
SPSS.11.00 paket program kullanarak değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde yüzdelik ve ortalama, 
Kruskal-Wallis testi ile Independent-Samples t testi kullanılmıştır. 

Bu çalışma, hastanemizde çalışan ve araştırmaya gönüllü 152 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu neden-
le bulgular sadece bu hastane ile sınırlıdır. 

Çalışmaya katılanların %74.3’ünün hemşire, %16.4’ünün hekim, %31.6’sının 11-15 yıl meslek deneyi-
mine sahip olduğu, %21,1’nin nöbet tuttuğu saptanmıştır. Çalışanların %13.2’sinin dahili, %9.9’unun 
cerrahi, %38.8’inin acil serviste, %13.2’sinin ise destek tanı hizmetlerinde görev yaptığı belirlenmiştir.
1. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com
2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, nurdem35@gmail.com
3. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
5. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi,  erdogansenturk@mynet.com
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Araştırmaya katılan çalışanların Performansı Yüksek Kurumların Özelliklerini İçeren Anket Formun-
dan aldıkları toplam puan 174.34±48.63 olup “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” alt boyutu toplam pu-
anı 26.88±6.38, “Liderlik ve Çalışanların Yönetimi” alt boyut toplam puanı 76.24±23.28, “İş dizaynı 
ve Çalışma Ortamı” alt boyutu toplam puanı ise 71.00±21.54 olarak saptanmıştır.

Çalışanların görev yaptığı statüye göre (hekim, hemşire, teknisyen…) toplam puan ve tüm alt boyut pu-
anları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Çalışanların nöbet tutma 
durumuna göre sadece “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” alt boyut puanı arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05).Yine çalışanların görev yaptıkları birimlere ve mesleki de-
neyim süresine göre toplam puan ve alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç olarak çalışanların hastanemizdeki Performans ve Kalite Yönetimi uygulamalarını performansı 
yüksek kurum özellikleri doğrultusunda değerlendirmelerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu de-
ğerlendirmeleri görev yaptığı statü ve nöbet tutma durumu etkilemektedir. Sonuçta başlatılan bu çalış-
maların hastanemizde sürekli iyileşme adına çalışanların da algılamaları göz önünde bulunduruldu-
ğunda kurum açısından hedeflere ulaşmada olumlu olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Performans, Kalite

WHERE WE ARE IN TERMS OF PERFORMANCE AND SERVICE 

QUALITY MANAGEMENT COMPARED TO ORGANIZATIONS 

WITH HIGH PERFORMANCE LEVELS?
Abstract

Health care services are of vital importance, are directly related to human life and do not allow for a 
margin of error. Compared to many public services, health care services stand out as services that need 
more pronounced sensitivity and it is an indispensible responsibility to provide high quality services in 
health care. Performance and Quality Management applications in Health care services are important 
components in determining the policies and strategies that will be applied to identify the deficiencies 
of hospitals and to develop service quality. This study was undertaken in order to evaluate the percep-
tions of health care workers in regard to Performance and Quality Management applications that 
started in Bolu İzzet Baysal Public Hospital in 2006 and compare these perceptions with those of other 
organizations that have higher performances.

The sample of this descriptive study consisted of 152 voluntary health care workers in the period of 
October-December 2009. Data was collected by using a form with two sections. The first section, 
Individual Identification Form, consists of questions that are geared towards identification of socio-
demographic characteristics of the health care workers. Second section, Survey Form for Character-
istics of Organizations with Higher Performances’, has been prepared by utilizing literature reviews 
and consists of 50 items that set out to identify the perceptions of health care workers regarding the 
Performance and Quality Management work undertaken in the hospital. This survey form utilizes a 
visual comparison scale from 1 to 5 and has 3 sub dimensions related to the characteristics of organi-
zations with higher performances: ‘Mission and Public Orientation’ (8 items), ‘Leadership and Man-
agement of Health Care Workers’ (22 items) and ‘Work Design and Working Environment’ (20 items). 
The lowest and highest points from the survey were 50 and 250 respectively. Higher points signify the 
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evaluation of the hospital more in line with the characters of organizations with higher performances. 
Data was analyzed by using SPSS.11.00 package program and percentages, means, Kruskal-Wallis 
test and Independent-Samples t-test were used for statistical analyses. The study was undertaken by the 
contribution of 152 voluntary individuals that work in the hospital. Therefore the findings are limited 
to this hospital only.

Of the 152 participants; 74.3 % was nurses and16.4% was physicians. 31.6% of the participants had 
11-15 years of work experience and 21.1% had night shifts. 13.2% of the participants worked in inter-
nal medicine services, 9.9% in surgical services, 38.8% in emergency services and 13.2% in support 
and identification services. The total score of the participants from Survey Form for Characteristics of 
Organizations with Higher Performances was 174.34±48.63 and the total scores for sub dimensions 
were identified as follows: Mission and Public Orientation 26.88±6.38, Leadership and Management 
of Health Care Workers 76.24±23.28 and Work Design and Working Environment 71.00±21.54. A 
statistically significant difference (p<0.05) was identified between the total scores and total sub di-
mensions scores according to the status of the health care workers (physician, nurse, technician etc). 
In the category of night shift duty, the only meaningful statistical difference (p<0.05) was identified in 
Mission and Public Orientation sub scale. No meaningful statistical differences were found between 
the total scores and total sub dimensions scores according to the units of work and the length of experi-
ence at work (p>0.05).

It can be concluded that evaluation of health care workers in our hospital regarding the Performance 
and Quality Management applications in the hospital is in line with the characteristics of organiza-
tions with higher performances. The evaluation is affected by status and night shift duty. The results 
show that the applications in our hospital are perceived by health care workers as positive and instru-
mental for continuous development and accession of organizational targets.

Key Words: Performance, Quality

1. GİRİŞ

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yaratılmasında ve korunmasında özel bir 
öneme sahiptir. Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen 
bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Öncelik-
le sağlık hizmetinin arz ve talebi arasında eşitsizlikten söz edilebilir. Sağlık piyasalarında tüketicilerin 
satın alacakları mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini tayin etmeleri zordur. Sağlık hizmetleri, diğer 
piyasalardaki mal ve hizmetlerin aksine standart değildir ve tüketiciler çoğunlukla satın aldıkları hiz-
metin özellikleri hakkında ya yanlış ya da iyi ihtimalle yanlış bilgi sahibidirler. Öte yandan sağlık hiz-
metinin tüketimi rastlantısaldır ve hastanın, hastalık riskine bağlı olarak yapacağı masraflar belirsiz-
dir. Bu durum sağlık hizmeti talebinin belirsiz olmasına neden olmaktadır. Bireyler hizmetin niteliği 
ve niceliği hakkında çoğunlukla bilgi sahibi değildir ve yine onların pazarlık şanslarından söz etmek 
pek mümkün değildir. Ayrıca, kâr amacı güden ve gütmeyen kurumlarca sağlanmaktadır ve sağlık hiz-
metlerinin maliyetleri ile fiyatları arasında zayıf bir korelasyondan söz edilebilir (Ak ve Sevin, 2000: 
25-32). Bu özelliklerinden dolayı sağlık kurumlarında kalite özgün bir hizmetin sunulduğu, birçok ku-
ruma göre hayati ve öncelikli bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet 
alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas durul-
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ması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde Performans ve Kalite Yönetimi uygulamaları, hastanelerin kendi yetersizlikleri-
ni tanıma ile hizmetin kalitesini geliştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri belirleme de 
önemli bir bileşendir.

2. AMAÇ

Bu çalışma Bolu ili İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 2006 yılında başlatılan Sağlıkta Performans ve 
Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelik çalışanların algılarını performansı yüksek kurumlara göre de-
ğerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

3. YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 2009 Ekim-Aralık aylarında çalışmaya katılmak iste-
yen gönüllü 152 çalışan oluşturmuştur. Bu araştırma, Helsinki Deklerasyonu prensiplerine uygun ola-
rak yapılmıştır. Anket formu doldurulmadan önce çalışanlar çalışmanın amacı hakkında bilgilendiril-
miş ve çalışmaya katılmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Çalışmanın uygulanması sırasında da 
çalışanlardan sözel izin alınmıştır. 

Verilerin toplanmasında iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölüm, çalışanların 
sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı “Birey Tanıtım Formu”, ikin-
ci bölüm ise çalışanların Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelik algılarını belirlemek 
amacıyla araştırmacılar tarafından konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanan 50 maddelik  “Per-
formansı Yüksek Kurumların Özelliklerini İçeren Anket Formu”ndan oluşmaktadır. Bu anket formu 
1’den 5’e kadar derecelendirilmiş görsel kıyaslama ölçeği şeklinde olup, performansı yüksek kurum-
ların özelliklerinden  “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” (8 madde), “Liderlik ve Çalışanların Yöneti-
mi” (22 madde) ile “İş dizaynı ve Çalışma Ortamı” (20 madde) olmak üzere üç alt boyuttan oluşmak-
tadır. Anketten alınan en düşük puan 50 olup, en yüksek puan ise 250’dir. Puan arttıkça hastanemizde-
ki performans ve kalite yönetimi çalışmalarının performansı yüksek kurumların özelliklerine daha uy-
gun olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.

Veriler bilgisayarda, SPSS.11.00 paket program kullanarak değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde 
yüzdelik ve ortalama, Kruskal-Wallis testi ile Independent-Samples t testi kullanılmıştır.

4. SINIRLILIKLAR

Bu çalışma, hastanemizde çalışan ve araştırmaya gönüllü 152 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu neden-
le bulgular sadece bu hastane ile sınırlıdır. 

5. BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının %76.3’ünün hemşire, %16.4’ünün hekim olduğu 
saptanmıştır (Grafik 1). 
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Grafik 1. Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının statülerine göre dağılımı

%76,3

%4,6 %16,4%2,6
Hekim

Hemşire

Yönetici (Hekim-
Hemşire)
Tıbbi Sekreter

Çalışmaya katılanların bazı tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışanların bazı tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (n:150)

Özellikler Sayı N
Meslek Deneyimi
0-5 yıl 21 13,8
6-10 yıl 29 19,1
11-15 yıl 48 31,6
16 ve üzeri 54 35,5
Çalışılan Birim
Dahiliye Kliniği 20 13,2
Cerrahi Kliniği 15 9,9
Acil Kliniği 59 38,8
Tanı-Destek Ünitesi 20 13,2
Yönetim Departmanı 7 4,6
Yoğun Bakım Kliniği 31 20,4
Nöbet Tutma Durumu
Evet 33 21,7
Hayır 119 78,3
TOPLAM 152 100.0

Çalışanların %31.6’sının 11-15 yıl meslek deneyimine sahip olduğu, %21,1’nin nöbet tuttuğu saptan-
mıştır. Çalışanların %13.2’sinin dahili, %9.9’unun cerrahi, %38.8’inin acil serviste, %13.2’sinin ise 
destek tanı hizmetlerinde görev yaptığı belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 2. Çalışanların performansı yüksek kurumların özelliklerini içeren anket formunun top-
lam ve alt boyutlarından aldıkları puanların dağılımı

Performansı Yüksek Kurumların Özelliklerini İçeren Anket 
Formunun Toplam ve Alt Boyutları N Mean SD

Misyon ve Kamusallık Yönelim 152 26,88   6,38
Liderlik ve Çalışanların Yönetimi 152 76,24 23,28
İş Dizaynı ve Çalışma Ortamı 152 71,00 21,54
TOPLAM 152 174,34 48,63

Grafik 2. Araştırmaya katılan çalışanların performansı yüksek kurumların özelliklerini içeren 
anket formunun alt boyutlarından aldıkları puanların karşılaştırılması

Araştırmaya katılan çalışanların Performansı Yüksek Kurumların Özelliklerini İçeren Anket Formun-
dan aldıkları toplam puan 174.34±48.63 olup “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” alt boyutu toplam pu-
anı 26.88±6.38, “Liderlik ve Çalışanların Yönetimi” alt boyut toplam puanı 76.24±23.28, “İş dizaynı 
ve Çalışma Ortamı” alt boyutu toplam puanı ise 71.00±21.54 olarak saptanmıştır (Tablo 2, Grafik 2). 
Araştırmadan elde edilen değerler ile performansı yüksek bir kurumun sahip olması gereken değerin 
daha iyi anlaşılabilmesi ve kıyaslanabilmesi için hazırlanan Grafik 2 yukarıda verilmiştir.
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Tablo 3. Çalışanların görev yaptığı statüye göre toplam puan ve tüm alt boyut 
puan ortalamalarının karşılaştırılması

Alt Boyutlar Statü N Mean 
Rank *KW **p

Misyon ve Kamusallık 
Yönelim
 

Hekim 25 90,48

11,009 0,01
Hemşire 116 73,56
Tıbbi Sekreter 4 125,13
Yönetici 7 47,57

Liderlik ve Çalışanların 
Yönetimi 
 
 
 

Hekim 25 98,54

15,598 0,01

Hemşire 116 71,45
Tıbbi Sekreter 4 128,50
Yönetici 7 51,79

İş Dizaynı ve Çalışma Ortamı
 
 
 

Hekim 25 98,52

13,75 0,03
Hemşire 116 71,09
Tıbbi Sekreter 4 124,50
Yönetici 7 60,14

TOPLAM
 
 
 

Hekim 25 98,86

15,515 0,01
Hemşire 116 71,26
Tıbbi Sekreter 4 128,38
Yönetici 7 53,79

* Kruskal Wallis Test,   **p<0,05

Çalışanların görev yaptığı statüye göre toplam puan ve tüm alt boyut puanları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05).

Tablo 4. Çalışanların nöbet tutma durumuna göre toplam puan ve tüm alt boyut 
puan ortalamalarının karşılaştırılması

Alt Boyutlar Nöbet Tutma 
Durumu N Mean SD t p

Misyon ve Kamusallık Yönelim
 

Evet 33 22,18 7,55
0,297 0,01*Hayır 119 27,80 6,05

Liderlik ve Çalışanların Yönetimi 
Evet 33 81,00 22,97

1,329 0,18
Hayır 119 74,92 23,29

İş Dizaynı ve Çalışma Ortamı
Evet 33 74,00 23,50

0,903 0,36Hayır 119 70,16 21,00

TOPLAM Evet 33 182,42 51,78
1,079 0,28Hayır 119 172,10 47,71

* Independent  Sample Test,   **p<0,05
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Çalışanların nöbet tutma durumuna göre sadece “Misyon ve Kamusallık Yönelimi” alt boyut puanı ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (Tablo 4).

Tablo 5. Çalışanların mesleki deneyimine göre toplam puan ve tüm alt boyut puan ortalamala-
rının karşılaştırılması

Alt Boyutlar Çalışma Yılınız N Mean Rank KW* p**
Misyon ve 
Kamusallık 
Yönelim
 
 

0-5 yıl 21 76,10

4,236 0,23

6-10 yıl 29 77,29
11-15 yıl 48 66,89
16 ve üzeri 54 84,78

Liderlik ve 
Çalışanların 
Yönetimi 
 

0-5 yıl 21 69,79

6,059 0,10

6-10 yıl 29 75,74
11-15 yıl 48 67,33

16 ve üzeri 54 87,67

İş Dizaynı ve 
Çalışma Ortamı 

0-5 yıl 21 74,38

2,244 0,52

6-10 yıl 29 77,29
11-15 yıl 48 69,89
16 ve üzeri 54 82,78

TOPLAM

0-5 yıl 21 72,07
6-10 yıl 29 76,64
11-15 yıl 48 68,07
16 ve üzeri 54 85,64

* Kruskal Wallis Test,   **p>0,05

Yine çalışanların görev yaptıkları birimlere ve mesleki deneyim süresine göre toplam puan ve alt bo-
yut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 5).

6. SONUÇ

Hastanemizdeki Performans ve Kalite Yönetimi uygulamalarının çalışanlar tarafından performansı 
yüksek kurum özellikleri doğrultusunda değerlendirmelerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu de-
ğerlendirmeleri görev yaptığı statü ve nöbet tutma durumu etkilemektedir. Sonuçta başlatılan bu ça-
lışmaların Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde sürekli iyileşme adına çalışanların da algılamaları 
göz önünde bulundurulduğunda kurum açısından hedeflere ulaşmada olumlu olduğu düşünülmektedir.
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ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN HİZMET ALANIN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ:

BİR HASTANE UYGULAMASI

Hatice Orman1, Meruşe Mumyakmaz2, Fadime Taşçı3, Firdevs Erdemir4

Özet

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş ortamında müşteri memnuniyetinin önemi yadsınamazken, müşteri 
memnuniyetini sağlamakta çalışanın memnuniyetinin belirleyici rolü olduğu gittikçe üzerinde durulan 
bir konu olmaktadır. Çalışanın memnuniyeti, tutum ve davranışlarına yansıyarak müşterilerin aldıkları 
hizmetten memnun kalmalarını sağlamaktadır. Bu çalışmanın konusunu hastanede çalışanların mem-
nuniyetleri ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişki oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında, İstanbul il sınırları içinde yer alan bir eğitim araştırma hastanesindeki 93 
çalışan (doktor ve hemşire) ile 71 hastaya iki ayrı anket uygulanmıştır. Bulgular, çalışan memnuniy-
eti ile hasta memnuniyeti arasında olumlu bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Çalışanların iş 
memnunluğunu etkileyen unsurlar arasında çalışma ortamı, ücret, yönetimsel unsurlar ve kariyer 
olanakları öne çıkmıştır. Hasta memnuniyetini belirleyen unsurlar arasında ise tedavi-bakım, has-
tane ortamı hemşireler ve taburcu edilme sırasındaki işlemlerin anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Sonuçlar çalışmanın son bölümünde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Hasta Memnuniyeti, Hastane Çalışanları, Sağlık 
Kurumları

THE INFLUENCE OF EMPLOYEE SATISFACTION ON CLIENT 

SATISFACTION IN A HOSPITAL SETTING
Abstract

In today’s highly competitive business environment the importance of customer satisfaction has long 
been recognized. What is also gaining increasing attention is the importance of employee satisfaction 
for customer satisfaction. Work satisfaction is reflected in the attitudes and behavior of employees, 
translating into customer satisfaction. This study aims to focus on the relationship between hospital 
employees’ job satisfaction and patient satisfaction.

At a public hospital in Istanbul an employee satisfaction survey has been undertaken with 93 employ-
ees (doctors and nurses), and a patient satisfaction survey has been administered to 71 patients within 
the same time period. Findings indicate a positive relationship between employee satisfaction and 
patient satisfaction. Among the elements that influence employee satisfaction are the work environ-
ment, compensation, management and career opportunities. Among the elements that influence patient 
1. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, haticeorman@gmail.com
2. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, merusemumyakmaz@hotmail.com
3. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, f_tasci@hotmail.com
4. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sefi er@hotmail.com
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satisfaction are treatment, nurses, and the procedures related to patient discharge. The results are 
discussed in the final section of the study.

Key Words: Employee Satisfaction, Patient Satisfaction, Hospital Employees, Health Care Institu-
tions

1. GİRİŞ

Son yıllarda ülkemizde de hız kazanan kalite çalışmaları sağlık sektöründe de önemli bir noktaya gel-
miştir. Kalite sürekli gelişmeyi amaçlayan bir sistemdir. Bu nedenle hizmet verenin ve hizmet alanın 
memnuniyeti ön plana çıkmaktadır. Yaptığı işten memnun olmayan bir kişi tarafından sunulan hizme-
tin kalitesi yüksek olmayacaktır.

Bu nedenle kurumlar yaptıkları çalışmalarda her iki grubun da memnuniyetini ölçmeli ve memnuni-
yetsizlik yaratan etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. İnsan hayatının söz konusu olduğu sağlık 
sektöründe hizmet alanın, yani hastaların memnuniyetine verilen önem, çalışan memnuniyetinin özel-
likle önemsenmesini gerektirir.

2. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışan memnuniyeti, kişinin işine ve iş deneyimine ait değerlendirmesinin duygusal bir sonucudur. 
Yani bireyin iş durumuyla ilgili kişisel bir değerlendirmesidir (Telman ve Ünsal, 2004: 12). Başka bir 
deyişle çalışan memnuniyeti, çalışanın işiyle ilgili çeşitli faktörleri değerlendirmesi sonucu ortaya çı-
kan duygusal durumun bir yansımasıdır (Telman ve Ünsal, 2004: 13).

2.1. Motivasyon Kuramlarına Göre Çalışan Memnuniyeti

Motivasyon, insan davranışlarını istenilen doğrultuda yönlendiren, belirli bir amaç için harekete geçi-
ren güçler olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonla; çalışanların kurumda kalmalar, yaratıcı gizli güçle-
rini kullanmaları, iş başarılarını artırmaları sağlanmalıdır.

Çalışanların iş başarısını belirleyen iki temel etken yetenek ve motivasyon olup; İş Başarısı = Yetenek 
X Motivasyon şeklinde gösterilebilir. Başarı, çalışan memnuniyetinin ispatıdır. (kpss.com.tr, 2009) 
Çalışan memnuniyeti, çalışanların yaşamlarında önemli kabul ettikleri şeyleri yaptıkları işlerinden ne 
oranda elde ettiklerine ilişkin algılarının bir çıktısıdır Yani çalışanın işi ve iş çevresinden beklentileri-
nin karşılanma düzeyine göre gösterdiği hoşnutluk veya hoşnutsuzluk, onun memnuniyeti ya da mem-
nuniyetsizliğidir (Aydın, 2005: 283).

Memnuniyet modelleri:

Açıklayıcı Modeller,

Kapsam Modelleri,

Süreç Modelleri,

Çağdaş Modeller.
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Motivasyon kuramlarına göre çalışan memnuniyeti modelleri

AÇIKLAYICI 
MODELLER

KAPSAM 
MODELLERİ

SÜREÇ 
MODELLERİ

ÇAĞDAŞ 
MODELLLER

Klasik Yönetim Modeli İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
Modeli Beklenti Modeli Eşitlik (Hakkaniyet) 

Modeli
Neo-Klasik  (İnsan 

İlişkileri) Yönetim Modeli Çift Faktör Modeli Başarı- Beklenti 
Modeli

Amaç (Hedef Tayini) 
Modeli

ERG Modeli Pekiştirme 
Modeli

Başarı İhtiyacı Modeli

2.2. Çalışan Tatminini Belirleyen Faktörler

Ücret

İşin Özelliği

Çalışma Koşulları

Kariyer (İlerleme) Olanakları

Yöneticiler/Hiyerarşik Yapı

Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkiler

İş Güvencesi Yoksunluğu

Örgüt İklimi

2.3. Çalışan Tatminini Etkileyen Faktörler

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Düzeyi

Medeni Durum

Kıdem

Kişilik Yapısı

Çalışanın Statüsü

Kültürel Ve Etnik Farklar

2.4. Çalışan Tatmininin Etkileri

İşten Ayrılma

İşe Devamsızlık

İş Performansı
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İşçi Sağlığı ve İyilik Hali

Öfke ve Sabotaj olarak belirtilebilir.

3. HİZMET ALANIN (HASTA) MEMNUNİYETİ

Hasta memnuniyeti, sağlık bakımının belirli boyutlarının olumlu değerlendirilmesidir. Değerlendirilen 
bakım tek bir klinik ziyareti olabilir, bir hastalık süreci boyunca sunulan tedavi olabilir veya belirli bir 
sağlık bakımı ortamı, planı ya da genel olarak sağlık bakım sistemi olabilir (Steiber, 1990: 16). Hasta 
memnuniyetini belirleyen on boyuttan söz edilebilir. Bunlar:

Ulaşılabilirlik/rahatlık

Kaynakların erişilebilirliği

Bakımın devamlılığı

Bakımın etkililiği/sonuçları (çıktıları)

Ücret

İnsancıllık

Bilgi toplama

Bilgilendirme

Çevresel koşullar 

Kalite/yetkinlik (Steiber, 1990: 16-17).

Bir hizmet niteliğinin değerlendirilmesi, nitelikle ilişkilendirilen olumlu ve olumsuz olaylara atfedi-
len önem derecelerinin toplamıdır (Steiber, 1990: 17). Hizmet sunanın ortamında oluşan bütün hizmet 
alım karşılaşmalarının net değerlendirmesi, hizmet sunanın genel değerlendirmesine yol açacaktır; bu 
değerlendirmenin bir boyutu da memnuniyet olacaktır (Steiber, 1990: 17). Memnuniyet, genelde has-
tanın tedavisiyle uyumlu olma istekliliğini belirleyen ve bakım etkililiğini etkileyen sağlık bakım ka-
litesinin önemli bir öğesidir (Özlü, 2006: 5). Sözgelimi, çoğu sağlık bakım ortamında genel memnu-
niyeti etkileyen hizmet karşılaşması, hemşireyle olan iletişimdir; bu hizmet karşılaşması, gerek duyul-
duğunda hemşireyi bekleme süresi ve hastanın durumuyla ilgili hemşirenin bilgilendirmesi gibi özel-
likleri içerir (Steiber, 1990: 17). Hemşirenin en önemli sorumluluğu hastaya kişisel, teknik, bilimsel ve 
gereksinimi doğrultusunda bakım vermektir denilebilir (Hastaoğlu, 2007: 16).

Bir hastanenin hizmet sunum sistemi aşağıdaki şemada örneklenmiştir (Steiber, 1990: 26).
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Şekil 1. Hastane hizmet sunum sistemi

MAL  
H METLER 

LET M 

SERV S 

DESTEK 
H ZMETLER 

YAN 
H ZMETLER 

KL N K 
H ZMETLER 

TE H S 
H ZMETLER  

HASTA NAKL  
HASTA 

KABULÜ 

 

MÜ TER  
(HASTA)

3.1. Hasta Tatmininin Önemi

Hasta tatmini, sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan temel kriterlerden bi-
ridir. Kimi araştırmacılara göre, sağlık kurumlarında hasta tatminin dört nedenden dolayı önem taşıdı-
ğı ileri sürülmektedir. Bunlar:

İnsancıl Nedenler

Ekonomik Nedenler

Pazarlama

Etkililik olarak tanımlanır (Kavuncubaşı, 2000: 294).

3.2. Hastanelerde Hasta Memnuniyetinin Sağlanması

1980’lerden başlayarak hasta memnuniyeti çok konuşulup, tartışılmaya başlanmış ve hasta memnuni-
yeti araştırmaları da artmıştır. Öte yandan toplumdaki gelişmelere paralel olarak sağlık hizmetleri de 
daha çok sorgulanır hale gelmiştir. Geçmişte hekimin verdiği kararı olduğu gibi kabul eden hasta, yeri-
ni giderek sağlığı hakkında daha çok bilgi isteyen ve bu bilgiyi sorgulayan, hatta başka bir hekime da-
nışma ihtiyacı duyan hastaya bırakmıştır. Bu da hastaları memnun etme bakımından sağlık kurumları-
nın işini gün geçtikçe daha da zorlaştırmaktadır. Sağlık kurumlarının temel çıktılarından biri olan has-
ta memnuniyeti, genel olarak hastaların istek ve beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklen-
tilerin üstünde hizmet verilmesi olarak tanımlanabilir (Önsüz, 2008: 33-49).

Hasta memnuniyeti, kaliteli hizmet sunumunun önemli bir parçasıdır. Hasta memnuniyet düzeylerinin 
belirlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve hasta beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet su-
nulması bakımından önemlidir (Ercan, 2004: 161).

Sağlık personelinin vereceği kaliteli hizmet ve bu hizmetin devamlılığını sağlamak ve daha iyi bir dü-
zeye ulaştırmak için hasta memnuniyeti önemli bir belirleyicidir (Gürgen, 2004: 63).

Müşteri memnuniyetinin belirlenmesi hastaya verilen hizmet bileşenlerinin kalitesini ortaya koyacağı 
gibi, aynı zamanda hizmetin niteliği ve niceliği hakkında bilgiler verir (Şahin, 2005: 138).
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Müşteri memnuniyetinin beklentilerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır (Yılmaz, 2001: 72). Bu sebep-
le beklentilerin bilinmesi memnuniyetin sağlanması için önemlidir. Hastalar hizmetlerle ilgili beklen-
tileri ile hizmetlerden yararlanarak edindikleri tecrübeler arasındaki farka göre memnun olup olmadık-
larına karar vermektedirler. Memnuniyeti, algılanan kalite ve beklentilerin karşılanma seviyesi belir-
lemektedir. Yani müşteri memnuniyeti “algılanan kalite ile beklenen kalitenin bir fonksiyonu” olarak 
ortaya çıkmaktadır (Tükel, 2001: 38-39). Beklentilerle algılanan kalite arasındaki ilişki de üç şekilde 
gerçekleşmektedir (Bostan, 2006: 22):

Müşteri Beklentileri >Algılanan Kalite

Müşteri Beklentileri =Algılanan Kalite

Müşteri Beklentileri <Algılanan Kalite

3.3. Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

3.3.1. Hastayla İlgili Faktörler

Bireyin geçmiş deneyimleri, arkadaşları aracılığıyla edindiği bilgiler, yazılı ve sözlü basın aracılığıyla 
edindiği beklentileri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal statüsü, sağlık durumu, tanısı, hastanın ken-
di sağlık durumunu algılayışı v.b hasta memnuniyetini etkileyebilmektedir (Yılmaz, 2001: 72). Bakı-
mın sonuçlarının algılanması ve beklentilerin karşılanması ile ilişkili olan memnuniyet, farklı kişilerce 
ve hatta aynı kişiler tarafından farklı zamanlarda farklı şekilde algılanabilir (Kavuncubaşı, 2000: 297).

3.3.2. Hizmet Veren Kurumla İlgili Faktörler

Hasta memnuniyeti, hastanelerde kişiler arası iletişim, personel davranışı, hastalıkla ilgili bilgilendir-
me gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar aşağıda sıralanan faktörlerin hasta 
memnuniyetini önemli derecede etkilediğini ortaya koymaktadır (Kavuncubaşı, 2000: 297):

Personel Hasta Etkileşimi

Bilgilendirme

Fiziksel ve Çevresel Koşullar

Bürokrasi

Güven

Ücret
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3.3.3. Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörler

Şekil 2. Hasta beklentilerini etkileyen faktörler

4. METODOLOJİ

4.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktor ve hemşirelerin mem-
nuniyetinin hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini analiz etmektir.

4.2. Araştırmanın Türü

Araştırma, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktor ve hemşirelerin memnuniyetinin 
hasta memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacı ile keşifsel olarak planlanmıştır.

4.3. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma yüksek lisans projesi kapsamında 2 anket seti kullanılarak uygulanmıştır. Çalışan memnu-
niyeti anketi 70 sorudan, hasta memnuniyeti anketi ise 41 sorudan oluşmaktadır. Her iki anket, Şubat 
2009 tarihinde iki haftalık süre boyunca, İstanbul İl sınırları içerisinde bulunan ve çalışma yapılması-
na izin verilen, araştırmacının görevli olduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmış-
tır. Çalışan memnuniyeti anketi 93 çalışan doktor ve hemşireye, hasta memnuniyeti anketi ise 71 yata-
rak tedavi gören hastaya uygulanmıştır.

4.4. Veri Toplama Araçları

Çalışan memnuniyeti anketi, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kalite Yönetimi 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kılavuz kitap 144-146. sayfalarından aynen alınmıştır. Hasta memnuni-
yeti anketi ise, Sağlık Bakanlığı kalite çalışmaları çerçevesinde 01.09.2008 tarihinde yayınlanan Kali-
te Performans Yönergesi’nde Ek 3 Memnuniyet Anketleri ve Uygulama Usul ve Esaslarının içerisinde 
yer alan Yatan Hasta Anket setinden alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden doktor, hemşire ve 
hastalarla, yüz yüze görüşülerek gerekli açıklama yapıldıktan sonra soru formları kendilerine verilmiş 
ve eksiksiz olarak doldurmaları istenmiştir. 

4.5. Verilerin Değerlendirilmesi

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS 2007&PASS 2008 
Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı.
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5. BULGULAR

5.1. Çalışan Memnuniyeti Anketi Bulguları

Tablo 1. Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular

Min  - Max Ort±SD 

Yaş 21-56 32,80±7,04

n %

Yaş Grup
30’dan az 43 46,2
31-40 arası 39 41,9
41 ve üzeri 11 11,8

Cinsiyet
Kadın 72 77,4
Erkek 21 22,6

Eğitim Düzeyi

Lise 26 28,0
Üniversite 49 52,7
Yüksek Lisans 7 7,5
Doktora 7 7,5
Uzman 4 4,3

Medeni Durum
Evli 48 51,6
Bekar 44 47,3
Boşanmış 1 1,1

Meslekte Deneyim Yılı
<5 yıl 29 31,2
6-10 yıl 29 31,2
≥ 11 yıl 35 37,6

Bulunduğu Hastanede 
Çalışma Süresi

1-2 yıl 24 25,8

3-5yıl 25 26,9
6-10 yıl 19 20,4
≥ 11 yıl 25 26,9

Çalışan memnuniyeti anketinin iç tutarlılığıın incelenmesi sonrasında α = 0,930 güvenilirlik değeri 
elde edilmiştir.
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5.2. Hasta Memnuniyeti Anketi Bulguları

Tablo 2. Araştırmaya katılan hastaların demografik özelliklerine ilişkin bulgular

 n %

Yaş Grup

30ve daha az 17 23,9
31-40 arası 12 16,9
41-50 arası 16 22,5
51-60 arası 10 14,1
60 yaşın üzeri 16 22,5

Cinsiyet
Kadın 42 59,2
Erkek 29 40,8

Eğitim Düzeyi

İlkokul 29 40,8
Ortaokul 10 14,1
Lise 15 21,1
Yüksekokul 8 11,3
Üniversite 4 5,6
Yüksek Lisans 5 7

Sosyal Güvence

Emekli Sandığı 14 19,7
SSK 27 38,0
Bağkur 17 23,9
Yeşil Kart 9 12,7
Güvencesi yok 4 5,6

Bu Hastanede Daha Önce Yatarak 
Tedavi Olma Durumu

Hiç 31 43,7
1 kez 23 32,4
2 kez 9 12,7
3 kez ve üzeri 8 11,3

Hastanede Yatma Süresi

1 gün 6 8,5
2 gün 14 19,7
3 gün 9 12,7
4 gün 9 12,7
5 gün 8 11,3
6 gün ve üzeri 25 35,2

Refakatçi Durumu

Sürekli 35 49,3
Bazen 20 28,2
Yok 16 22,5

Hasta memnuniyeti anketi iç tutarlılığının incelenmesi sonrasında α = 0,840 güvenilirlik değeri elde 
edilmiştir.
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5.3.Hastane Çalışanlarının Memnuniyetinin Hasta Memnuniyetine Etkisi

Çalışan memnuniyetinin hasta memnuniyetine etkisinin belirlenmesinde öncelikle klinik bazında çalı-
şan memnuniyeti ve hasta memnuniyetleri ölçülmüş daha sonra bu iki değişken arasındaki ilişki kar-
şılaştırılmıştır.

Tablo 3. Çalışma ortamından duyulan memnuniyet düzeyi

N Ortalama Std. Sapma
Dahiliye 13 59,84 26,130
Nöroloji 12 48,33 31,927
Genel Cerrahi 13 53,762 18,462
Beyin ve Sinir Cerrahisi 15 54,53 19,650
Ortopedi ve Travmatoloji 9 67,55 19,685
Üroloji 10 62,70 20,188
KBB 5 77,00 23,874
Kadın Hst. ve Doğum 10 57,00 19,321
Diğer 5 80,00 9,3541
Toplam 92 59,40 23,047

Tablo 4. Hizmet kalitesinden duyulan memnuniyet düzeyi

N Ortalama Std. Sapma
Dahiliye 13 89,61 16,73
Nöroloji 12 94,37 7,39
Genel Cerrahi 13 89,61 11,44
Beyin ve Sinir Cerrahisi 2 85,00 7,07
Ortopedi ve Travmatoloji 4 70,00 12,24
Üroloji 9 93,27 13,38
KBB 8 83,75 19,95
Kadın Hst. ve Doğum 9 88,83 17,09
Diğer 1 99,00 -
Toplam 71 89,02 14,59

Tablo 5. Klinik bazında çalışan ve hasta memnuniyet düzeylerinin gösterimi

Çalışan memnuniyeti Hasta memnuniyeti
Ort±SD Ort±SD

Dahiliye 59,84±26,13 89,61±16,73
Nöroloji 48,33±31,92 94,37±7,39
Genel Cerrahi 53,76±18,46 89,61±11,44
Beyin ve Sinir Cerrahisi 54,53±19,65 85,00±7,07
Ortopedi ve Travmatoloji 67,55±19,68 70,00±12,24
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Çalışan memnuniyeti Hasta memnuniyeti
Ort±SD Ort±SD

Üroloji 62,70±20,18 93,27±13,38
KBB 77,00±23,87 83,75±19,95
Kadın Hst. ve Doğum 57,00±19,32 88,83±17,09
Diğer 80,00±9,35 99,00
Toplam 59,40±23,04 89,02±14,59

Hastaların hastanede yattıkları sürede almış oldukları farklı hizmetlerden duymuş oldukları memnuni-
yet hekimlik hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri olarak tanımlanmış olup her iki hizmetin ortalaması 
alınarak hizmetten memnuniyet puanları hesaplanmıştır.

Genel olarak bakıldığında, çalışan memnuniyeti ile hasta memnuniyeti arasında olumlu bir ilişkinin 
varlığı söylenebilir.

Çalışan Memnuniyeti ile Hasta Memnuniyeti arasındaki ilişki ise Spearman’s korelasyon analizi yar-
dımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları sunulmuştur. Anlamlılık değerlerinden (r=0,643; p = 0,086; p > 
0,05) söz konusu değişkenler arasında pozitif doğrusal bir ilişki görülmekle beraber anlamlılık düzeyi-
ne çok yakın ancak anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Bu bulgudan hareketle çalışan memnuniyeti ve hasta memnuniyetinin etkileşim içinde olduğu ve ça-
lışan memnuniyeti arttıkça hasta memnuniyetinin de buna paralel olarak kısmen artış gösterdiği sonu-
cuna varılmıştır.

Tablo 6. Çalışma ortamından duyulan memnuniyet düzeyi

Çalışan Memnuniyeti Hasta 
Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti
Spearman’s Korelasyonu 1 ,643(*)

Anlamlılık 0,086
N 8 *

6. SONUÇ

Korelasyon analizi, anlamlıya yakın (p < 0.10) pozitif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Doktor-
ların ve hemşirelerin profesyonelliklerini ön planda tutarak, iş memnuniyetsizliklerini hastalara yan-
sıtmadıkları da düşünülebilir. Doktorlar görevlerine Hipokrat yeminiyle, hemşireler de ant içerek baş-
lamaktadırlar. Dolayısıyla, uğraşı insan yaşamı olan doktorların ve hemşirelerin işten duydukları hoş-
nutsuzlukları hastalara yansıtmamak için çaba gösterdikleri söylenebilir.

Hastanelerde son yıllarda hasta memnuniyeti anketleri düzenli olarak yapılmaktadır. Bu çalışma, has-
tanelerin iyileştirme çabalarını yalnızca hasta memnuniyetini artırmaya odaklamamaları, çalışan mem-
nuniyetini artırmak için de çaba göstermeleri gerektiğine işaret etmektedir.
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GİRESUN İLİ HASTANELERİNDE KURUM PERFORMANS 

DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

Cengiz Cindemir1, Fazıl Özden2, Yakup Hakyemez3, Aynur Çalış4 

Özet

Sağlık Bakanlığı ülkemize özgü bir performans sistemi geliştirmiştir. Performans sistemi sağlık ku-
rumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi-
nin sağlanması amacıyla, görevli personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, 
usul ve esaslarının belirlendiği bir sistemdir (Aydın ve Demir, 2007: 49). Sağlık Bakanlığının “kurum-
sal performans uygulamalarının, İlimiz sağlık kurumlarında ki çalışmalara etkilerini araştırarak ku-
rumsal performans uygulamalarında iyileştirme alanlarını belirleyip yapılması gerekli çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamak amacı ile yaptığımız bu çalışmada, yönetici ve çalışanların konuyu sahip-
lenerek, sağlık hizmetlerinde kaliteli ve verimli hizmet anlayışının yerleştiği belirlenmiştir. Memnuni-
yet ölçümlerinin bağımsız kuruluşlarca yapılmasının daha objektif değerlendirmeler için iyileştirmede 
odaklanmamız gereken önemli bir alan olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Sağlıkta Performans, Kurumsal Kalite, Kaliteli Hizmet

Abstract

Ministry of Health has developed a system to our country-specific performance. Performance system 
in health care facilities, the improvement of health services, quality and efficient service delivery En-
suring the promotion of the purposes of staff will be added to the revolving fund to pay income ratio, is 
a system that determines the procedures and principles (Aydın ve Demir, 2007: 49). Ministry of Health 
of the “corporate performance applications, our city’s health institutions that work to investigate the 
effects of corporate performance applications improvement areas and determine necessary to carry 
out work coordinating with the goal of our present study, managers and employees matter be own-
ers, health services, quality and efficient service approach, where the were determined. Satisfaction 
measurements more 

objective evaluations for independent companies consolidated at by the need to focus in improving an 
area is designated as important.

Key Words: Health in the Performance, Institutional Quality, Quality Service 

1. GİRİŞ

Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği so-
nuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve rapor-
laması süreci olarak adlandırılır (Korkmaz, 2008).

1.  Dr., Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, cindemir75@hotmail.com
2.  Dr., Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, fazilozden86@hotmail.com
3.  Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, yakuphakyemez@hotmail.com
4.  Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
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Yönetim bilimi uzmanları, özel sektör kuruluşlarında uzun yıllardır uygulanan performans yönetimi-
nin ilke ve özelliklerinin kamu yönetimine aynen uygulanamayacağını belirtmektedirler. Bununla bir-
likte kamu performans yönetiminin unsurları performans anlayışının kabulü, kurumsal performansın 
oluşturulması, bireysel performansın izlenmesi olarak belirtilmektedir. Performans hedeflerinin, ölçü-
lebilir performans ölçütlerinin, açıklık, hukukilik ve insanilik ilkelerinin altı çizilmektedir (Aydın ve 
Demir, 2007: 60).

Sağlık sistem performansı ölçümü iki açıdan önemlidir: Birincisi, sağlık sistemlerinin eksikliklerini ta-
nımlamanın ve finansmanda adalet, insanların beklentilerine yanıt vermek ve benzer sağlık düzeyle-
rine ulaşmak gibi konularda, ülkelerin benzer gelir düzeyleri ile neden başarısızlığa düştüğünü açık-
lamaya yardımcı olur; ikincisi, bir sağlık sisteminin yıllara göre değerlendirilmesini sağlayacak gös-
tergeleri sağlar. 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).

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 (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). Sağlık Bakanlığı ülkemize özgü bir 
performans sistemi geliştirmiştir. Performans sistemi sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileş-
tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, görevli perso-
nele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarının belirlendiği bir sis-
temdir (Aydın ve Demir, 2007: 49).

2. AMAÇ

Sağlık Bakanlığının “performansa dayalı ek ödeme sistemi” ile kaliteli, verimli hizmet sunumu ve ça-
lışanların teşvikine yönelik uygulamalarının, sağlık kurumlarında ki çalışmalara etkilerini araştırarak 
kurumsal performans uygulamalarında iyileştirme alanlarını belirleyip yapılması gerekli çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamaktır.

3. YÖNTEM

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan kurumsal performans değerlendirmeleri, 
2008 3. dönemi ile 2009 1.dönem sonuçları kıyaslanarak incelenmiştir. İlimizdeki 9 Devlet Hastane-
si, 1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, olmak üzere 11 
sağlık kurumu Kurumsal Performans Katsayısının belirlemesindeki ölçütler ele alınarak incelenmiş-
tir. Entegre hastaneler ile 2 Hastane 2009 1. döneminde yeni hizmet binasına taşınması nedeni değer-
lendirme dışı bırakılmıştır.

Her kurumun Kurumsal performans katsayısı = (Muayeneye erişim katsayısı + Memnuniyet katsa-
yısı + Hizmet kalite katsayısı + Kurum verimlilik katsayısı) / 4 şeklinde ilgili yönerge doğrultusun-
da hesaplanmıştır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi içerisinde kurumsal performans kalite puanın 
hesaplamasına esas olacak şekilde de puanlandırılmıştır Hizmet kalite katsayısı, verimlilik katsayısı, 
memnuniyet katsayısı, muayene erişim katsayısı ve kurum performans katsayısı dönemlere ve hasta-
nelere göre değerlendirilmiştir.
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4.BULGULAR

Hizmet kalite katsayısılarının dönemlere göre dağılımları Grafik1’de gösterilmiştir.

Grafik 1. Dönemlere göre hizmet kalite katsayılarının dağılımı
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Hizmet kalite katsayısının dönemlere göre incelenmesinde; il ortalaması 2008 3. döneminde 
0,92’iken, 2009 1.döneminde 0,89 düştüğü görülmektedir. Hizmet kalite puanında 2009 1.döne-
minde 1 hastane ve ADSM’de yükseldiği diğer tüm kurumlarda ise azaldığı bunun nedenin ise 
hizmet kalite standartlarının alt maddelerinde istenen kayıt ve düzeltici, önleyici faaliyetlerin ya-
pılmamasının neden olduğu düşünülmektedir.

Verimlilik katsayısının dönemlere göre incelenmesinde; il ortalaması 2008 3. döneminde 0,84’ten, 
2009 1.döneminde 0,89’a yükseldiği görülmektedir. Kurumların gelir – gider durumu, cerrah ve 
amaliyat masası puanları, kalış gün sayısı, yatak doluluk oranı ve yatan hasta oranı ile belirlenen 
verimlilik katsayısındaki tüm kurumlardaki yükselişin bu ölçütlere yönelik iyileştirmeler yapıldı-
ğı görülmektedir. Verimlilik katsayısının dönemlere göre dağılımları Grafik. 2’de gösterilmiştir.
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Grafik 2. Dönemlere göre verimlilik katsayılarının dağılımı
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Muayeneye erişim katsayısı il ortalaması ise 2008 3. döneminde 0,98’den, 2009 1.döneminde 1 katsa-
yısına yükselmiştir. Bir hastanemizde eksik olan muayene odalarının açılması ile katsayı yükselmiştir.

Grafik 3. Dönemlere göre memnuniyet katsayılarının dağılımı
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Memnuniyet katsayısının dönemlere göre incelenmesinde; il ortalaması 2008 3. döneminde 0,91 
den, 2009 1.döneminde 0,92’ye yükselmiştir. Kurumsal performans katsayısı il ortalamasının dö-
nemlere göre dağılımları Grafik 4’de gösterilmiştir.

Grafik 4. Dönemlere göre il ortalamalarının dağılımı
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Kurumsal performans katsayısı il ortalamasının dönemlere göre değerlendirilmesinde, 2008 3. 
döneminde 0,91 iken 2009 1.döneminde 0,93 ‘e yükselmiştir

5. SONUÇ

Kurumsal performans katsayısı ve katsayının hesaplanmasındaki ölçütlerin dönemlere göre yapı-
lan değerlendirmelerinde Hizmet kalite katsayısı dışındaki tüm ölçütlerde artış olmuştur. Hizmet 
Kalite katsayısı ortalamasının düşmesinde, hizmet kalite standartlarının alt maddelerinin de iste-
nen faaliyetlere yönelik kayıtların olmamasının neden olduğu görüşü ile hizmet kalite standartla-
rın tüm kurumlarda yerleştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları planlanmalıdır.

Literatürde % 70 ve üzerindeki memnuniyet oranının hizmetlerden memnuniyeti yansıttığı, bu-
nun da hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli kalitede olduğunu gösterdiği temel ifadelerde 
yer almaktadır (Şahin vd., 2005: 15-4). Memnuniyet katsayısı tüm kurumlarda bu oranın üstünde 
olmakla birlikte memnuniyet anket değerlendirmelerinin, kurumlar tarafından yapıldığı gerçek-
liği ile daha objektif verilere ulaşılması için anketlerin bağımsız kurumlarca yapılmasının iyileş-
tirmede odaklanılması gereken konu olarak belirlenmiştir. Kurumsal performans katsayısı ve kat-
sayının hesaplanmasındaki ölçütlerin dönemlere göre yapılan değerlendirmelerinde İlimiz sağlık 
kurumlarında kaliteli ve verimli hizmet anlayışının yerleştiği görülmektedir.
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ KURUMSAL PERFORMANSIN 

BELİRLENMESİNDE YENİ KRİTERLER:

HİZMET KALİTE STANDARTLARI VE KURUMSAL MEMNUNİYET

Necdet A. Turhan1, Behiye Tekeş2, Cihan Tekin3

Özet

Toplumların bilinç düzeyi geliştikçe, kamu kurumlarının sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesindeki 
yükseliş kaçınılmaz olmaktadır. Günümüz dünyasında devletten hizmet alan insanların eğitim, bilgi ve 
yaşam standartlarında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu alanlarda meydana gelen değişimler, 
kurumların sunmuş oldukları hizmetlere de nitelik ve nicelik olarak yansımaktadır. Modern devlet ar-
tık insanlara vatandaş olarak bakma alışkanlığını bırakmış ve insanları kamu hizmetlerinden belli be-
deller karşılığında yararlanan birer müşteri olarak görmeye başlamıştır.  Söz konusu vatandaş mem-
nuniyeti olunca, kurumların sunmuş oldukları hizmetlerde performans uygulamaları ön plana çıkmak-
tadır. Özellikle sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinde memnuniyet derecesi büyük ölçüde kurum-
sal performansa bağlıdır.  Bu nedenle kurumsal performans uygulamaları büyük önem arz etmekte ve 
daha önemlisi de kurumsal performansın belirlenmesinde hangi ölçütlerin baz alınacağı konusu üze-
rinde ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Ülkemizde sağlık bakanlığının kurumsal performans uygula-
masında temel kabul etmiş olduğu: Muayeneye erişim katsayısı, 112 hizmet kalite katsayısı, Koruyu-
cu hizmet katsayısı ve 112 verimlilik katsayısı ölçütleri kurumsal performansın belirlenmesinde yeter-
siz kalmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, söz konusu dört kritere; Hizmet Kalite Standartları ve Kurumsal Memnuniyet öl-
çütünün de dahil edilmesiyle, kurumsal performansın daha rasyonel bir biçimde belirleneceğini tespit 
etmektir. Çalışmada, il sağlık müdürlüklerine yönelik hazırlanmış hizmet kalite standartları ve kurum-
sal memnuniyet ölçümünü belirlemek amacıyla bir anket örneği de verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Performans, Sağlıkta Hizmet Kalitesi, Kurumsal Memnuniyet

NEW CRITERIA’S IN DEFINING INSTITUTIONAL PERFORMANCE OF 

CITY HEALTH DIRECTOR OFFICES:

SERVICE QUALITY STANDARDS AND INSTITUTIONAL SATISFACTION
Abstract

It is inevitable for public institutions to increase rise the quality of the services that they provide with 
the growing conscious levels of societies. Nowadays, critical improvements are occurring in the edu-
cation, knowledge and life standards of people who get service from the government. These changes 
affect the quality and the quantity of the government services. In modern states people are used seen 
as costumers who get services by ensuring some compensation, rather than to be seen as citizens. The 
1. Van İl Sağlık Müdürlüğü, naturhan@mynet.com
2. Van il Sağlık Müdürlüğü, van.kalite@gmail.com
3. Dr., Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, drctekin@hotmail.com
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performance applications come into prominence in the services that institutions assure with regards 
to citizens satisfaction. Especially, satisfaction level in health services is highly depredations to in-
stitutional performance. Therefore, institutional performance applications present their importance 
and even more important, there has been many serious arguments on the kind of measurements those 
used to define institutional performance.  In our country, the institutional performance application 
approved by the Ministry of Health, ministry consultation access coefficient, 112 service quality coef-
ficient, preventive protective service coefficient and 112 productivity coefficient measurements are not 
sufficient in determining institutional performance.

The aim of this study is to state the more reasonable way of determining institutional performance at 
the time that Service Quality Standards and Institutional Satisfaction Measures added to four criteria 
mentioned before. A survey sample will be given to City Health Director Office with the aim for the aim 
of determining service quality standards and institutional satisfaction measurements will be presented.

Key Words: Corporate Performance, Quality in Health Services, Corporate Satisfaction

1. GİRİŞ

1.1. Sağlık Müdürlüklerinde Performans Yönetimi ve Performans Ölçümü

İl Sağlık Müdürlükleri bulundukları ilde Bakanlığının temsilcisi konumunda olup ildeki Sağlık Hiz-
metlerinin sevk ve idaresinden sorumlu bulunmaktadır. Olağanüstü dönemlerde bu sevk ve idare vali 
adına bütün bir ili (Üniversite, Vakıf vs.) kapsamaktadır. Bu görev tanımlaması içerisinde ruhsatlan-
dırma ve denetim yetkisi de bulunmaktadır. Sağlık Müdürlükleri bu çalışmalarını 14–15 şube müdür-
lüğü ve birim amirlikleri ile sağlamaktadırlar. Bu görevler Bakanlığın Sağlık Hizmetlerinin Yürütül-
mesi Hakkındaki Yönerge ile belirlenmiş ve bu tanımlamalara göre sürdürülmektedir. Bu hizmetlerin 
yürütülmesindeki aktiflik ve etkinlik o ildeki sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra denetimimdeki ak-
tivitesine yansımaktadır. Bunun da aktif ve etkinliği yönetimin duyarlılığına ve birim sorumlusu veya 
şube müdürünün kişisel sorumluluk duygusu ve kişisel becerisine kalmaktadır. Çünkü bu aktivite ve 
etkinliğin ölçülebilirliği ancak iki yılda bir Bakanlığın genel teftiş amaçlı olarak illere göndermiş ol-
duğu müfettişler sayesinde sağlanmakta bazen bu süre ikiden fazla yıla tekabül etmektedir. Geçen bu 
sürede etkin bir denetim ve çalışma sürdürülememişse bu ancak denetlenen yılın Müfettiş Lahikala-
rına yansımakta ve hizmetlerin tamamlanması Müdürlükten talep edilmektedir. Bu anlayış teftiş erte-
si yılda yerini tamamen bir rehavete bırakmakta ve kayıp yılları telafi ettirmemektedir. Kaldı ki per-
sonel sirkülâsyonunda hizmeti aksatan kişi ile müfettiş lahikasında hizmeti tamamlaması istenen kişi 
aynı şahıs olmamaktadır. Bu kadar geniş bir çerçevede hizmet sunması gereken bir İl Müdürlüğünün 
bütün hizmetinin koruyucu hizmete indirgenmemesi, ayrıca sahada zor şartlarda koruyucu sağlık hiz-
meti veren personelin hizmetinin de koordinasyonundan sorumlu müdürlük personelinin de bu hiz-
meti ne kadar iyi organize edebildiğinin de sorgulanması ve performansının ölçülmesi gerekmekte-
dir. Bunun yanında bağlı birimlerinde (Hastane, ADSM Laboratuar gibi yerlerde) hizmet kalite stan-
dartlarını sorgulayan ve denetleyen bir organizasyonun da hizmet kalite standartları üzerinden sorgu-
lanması ve bu sorgulara çerçevesinde hizmet alanların ve çalışanlarında memnuniyet oranını belirle-
mek ile yükümlü olmalıdır. 
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1.2. Sağlık Müdürlüklerinde Hizmet Kalite Standartlarının Amaçları ve Yararları

Bu çalışmanın amacı, il genelinde Hizmet Kalite Standartlarını değerlendiren, Sağlık Müdürlüğü Per-
formans ve Kalite Koordinatörlüğü, bu hizmeti yerine getirirken kendi kuruluşunun da iç etkinliğini, 
verimliliğini ölçebilen bir örnek model teşkil edebilmesidir. Sağlık müdürlüklerinde kurumsal perfor-
mans katsayısını hesaplarken Hizmet Kalite Standartlarını da bir parametre olarak tespit etmesi sağlık-
ta dönüşüm çerçevesinde verilen hizmetlerin kalitesini artırılmasına ve örnek bir kuruluş modeli teş-
kil etmesine katkıda bulunacaktır.

Sağlık Müdürlüklerinde hizmet kalite standartlarının yararlarını şöyle sıralayabiliriz. Strateji oluştur-
mak. Kurum hedef ve amaçlarını belirlemek ve bunlara nasıl ulaşacağını ortaya koymak. Yasal sorum-
lulukları uygulama sürecini yönetmek. Belirlenen yasal sorumlulukların planlandığı gibi uygulanıp 
uygulanmadığını kontrol etmek. Kuruluşun durumunu kontrol etmek. Beklenen performans sonuçla-
rının ne ölçüde gerçekleştiği konusunda analizler yapmak. Yasal düzenlemelere uyum sağlamak. Dış 
paydaşlarla iletişim kolaylaştırmak ve onlara hesap verebilmek. Çalışanların bireysel olarak, takım 
içindeki performansları konusunda onlara geri dönüşü sağlamak ve beklentilerin karşılanma düzeyi-
ni bilimsel olarak göstermek. Çalışanların dikkatini stratejik önceliklere çekmek, onları harekete geç-
me ve kuruluşun amaç ve hedefleri doğrultusunda karar alma konusunda motive etmek amacıyla tu-
tum ve davranış değişikliği sağlamak. Farklı kuruluş, birim, bölüm ve kişilerin performansını karşılaş-
tırarak başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak. Yönetsel karar verme mekanizmasını, verilen kararların 
uygulanma ve hedefine ulaşma derecesi konusunda bilgilendirerek, kararlarını daha sağlıklı vermele-
rini sağlamak. Kurum işleyiş ve politikalarında iyileşme sağlamak ve sürekli öğrenme ortamı oluştur-
mak sekline sıralayabiliriz.

1.3. İl Sağlık Müdürlükleri Kuruluş Performansın Belirlenmesinde Hizmet Kalite Standartla-
rı (Uyarlama)

Performans, görevi gereği olarak önceden belirlenen ölçütleri karşılayacak biçimde görevin yerine ge-
tirilmesi ve amacın gerçekleşmesi oranıdır. Performans yönetimi; bireyleri, kendi potansiyellerinin 
farkına varmalarını sağlayacak şekilde motive ederek organizasyonlardan, takımlardan ve bireylerden 
daha etkin sonuçlar almak için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, hedefler, 
ölçüm, geri bildirim, ödüllendirme / onurlandırma aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim ara-
cıdır. Performans değerlendirmeye temel oluşturmasını sağlamak üzere aşağıdaki tabloda performans 
içinde parametre olarak alınması gerektiğine inandığımız hizmet kalite standartlarının sağlık müdür-
lüklerine uyarlanmış şekli verilmiştir.
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Tablo 1. Sağlık müdürlükleri hizmet kalite standartları

Sıra
 no

EK-14
SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET KALİTESİ 

STANDARTLARI
…./…../2010

Pu
an

E
ve

t

H
ay
ır

D
eğ

er
le

nd
ir

m
e 

dı
şı

 DANIŞMA HİZMETLERİ     

1 Danışma ve halkla ilişkiler birimi hizmet sunumu için gerekli 
şartları karşılamalıdır.     

1.1
Danışma ve halkla ilişkiler birimi Müdürlüğün girişinde, kolaylık-
la görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalı ve gerekli do-
nanıma sahip olmalıdır.

4    

1.2
Danışma ve halkla ilişkiler biriminde görevlendirilecek personel sa-
yısı Müdürlüğe başvuran günlük ortalama müracaatçı sayısı dikkate 
alınarak düzenlenmelidir. 

4    

1.3
Danışma ve halkla ilişkiler birimi görevlisine, uyum eğitimi, müşte-
ri memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konu-
larda hizmet içi eğitim verilmelidir.

8    

1.4
Güncel kuruluş bilgi rehberi (kuruluş krokisi, sunulan hizmetler, bi-
rim ve çalışan erişim bilgileri) danışma biriminde bulundurulmalı-
dır.

2    

1.5 Danışma ve halkla ilişkiler birimi görevlileri diğer personelden ayırt 
edilebilecek kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır. 4    

1.6 Aile hekimliği başvuru bürosu oluşturulmalıdır.(Aile hekimliğine 
geçen illerde sorgulanacaktır.) 4    

1.7
Web Sitesi organ bağışı konusunda(nerelere başvurulabileceği, ka-
davra ve canlı organ ve doku nakilleri vb.) yeterli bilgilendirme yap-
malıdır.

8    

1.8 Organ bağış birimi adı altında bir birim bulundurulmalıdır. 8    

2 Kuruluş, karşılama ve yönlendirme hizmetlerini yeterli bir şe-
kilde sunulmalıdır.     

2.1 Kuruluşun bekleme alanlarında kuruluşa başvuran günlük ortalama 
müracaatçı sayısı dikkate alınarak oturma grupları olmalıdır. 6    

2.2 Oda isimlikleri güncel tutulmalı ve yönlendirmeler işlevsel olma-
lıdır.. 4    

2.3
Kuruluş ana binası ve tüm birimlerde yönlendirme levhaları (okuna-
bilir, görülebilir büyüklükte ve duvar renginden ayırt edilebilir renk-
lerde) bulunmalıdır.

4    

2.4
Karşılama ve yönlendirme hizmetleri için görevlendirilecek perso-
nel sayısı günlük ortalama müracaatçı sayısı dikkate alınarak düzen-
lenmelidir.                                    

8    
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2.5
Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevliye 
uyum eğitimi, müşteri memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilera-
rası ilişkiler konularında hizmet içi eğitim verilmelidir.

6    

2.6 Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevli diğer 
personelden ayırt edilebilen kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır. 6    

2.7
Kuruluşta birim girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısın-
da okunabilir boyutta ve ayırt edilebilir renklerde kuruluş krokile-
ri bulundurulmalıdır.

4    

2.8

Kuruluş sunduğu hizmetler, çalışma saatleri ve nasıl hizmet alına-
bileceği konusunda etkili bir bilgilendirme yapmalıdır (web sitesi, 
broşür, tanıtım filmleri, panolar, basın yayın yoluyla bilgilendirme 
gibi).

6    

2.9 Engelliler için düzenlemeler yapılmış olmalıdır (asansörlerde, kuru-
luş içi dışı rampalar, engelli tuvaletleri, otopark, vb.). 6    

2.10 Engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolaylıkla görülebi-
lecek yerlerde bulundurulmalıdır. 4    

2.11 Müracaatçının hizmet aldığı bölümler(danışma vb.) camekân veya 
benzeri bariyerin olmadığı bir tasarımda olmalıdır. 8    

4 Kuruluşta müracaatçı mahremiyetine yeterince önem verilme-
lidir.     

4.1 Özlük işleri, şahsın ifadesinin alındığı bölümler, psikoterapi uygu-
lanan bölümler birebir görüşme yapılabilecek tasarımda olmalıdır. 4    

5 Çalışma odaları gereken şartları karşılamalıdır.    

5.1 Çalışma oda kapılarına çalışanın adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve 
unvanını belirten tabela asılmalıdır. 4    

5.2 Çalışanın müracaatçıları kabul ve görüşme yapabileceği uygun nite-
liklere sahip olmalıdır. 6    

5.3 Görüşme esnasında konunun mahremiyet gerektirdiği durumlarda 
mahremiyetinin sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. 4    

5.4 Polikliniklerde bebek bakım ve emzirme odası olmalıdır. 8    
6 HALK SAĞLIĞI LABORATUAR HİZMETLERİ    

6.1 Laboratuarlar hizmet sunumu için gerekli şartları karşılama-
lıdır.    

6.2 Numune kabul ve red kriterleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. 8    

6.3 Numunelerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuara 
kabul edildiği tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır. 4    

6.4 Çalışılan tüm testlerin internal kalite kontrolü yapılmalıdır. 6    

6.5 External kalite kontrolleri yapılmalıdır(External kalite kontrolü ya-
pılabilen testler için). 8    

6.6 External kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilerek uygunsuz 
sonuç var ise düzeltici önleyici çalışmalar yapılmalıdır. 10    

6.7 Numunelerin toplanması ve güvenli transferine ilişkin talimat bu-
lunmalıdır. 6    
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6.8 Kan alma üniteleri ve laboratuarda uygun tıbbi atık kapları ve po-
şetleri bulunmalıdır. 2    

6.9 Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır. 4    
6.10 Panik değer bildirim talimatı bulunmalıdır. 6    

6.11
Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (Acil testler 
tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında ilgilileri bilgilendi-
recek düzenlemeler yapılmalıdır).

8    

6.12 Kit verimlilik hesaplaması yapılmalıdır. 6    
6.13 Laboratuar cihazlarının yönetimine ilişkin talimat bulunmalıdır. 8    

6.14 Buzdolaplarının kalibre edilmiş termometreler aracılığıyla ısı takip-
leri yapılmalıdır. 2    

6.15 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uy-
gulanmalıdır. 4    

6.16
Laboratuar bölümlerinde (Eliza, Biyokimya, Hormon vb.) çalışan 
personele çalışacağı cihazın kullanımı ve testlerin çalışılması ile il-
gili eğitim verilmelidir. 

6    

6.17 Laboratuarların tüm süreçlerine ilişkin işleyiş prosedürü bulunma-
lıdır. 8    

6.18 Laboratuar güvenlik prosedürü bulunmalıdır. 8    

6.19
Laboratuarda kullanılan malzemelerin kullanım sonrası bakım ve 
sterilizasyona hazırlanması ve sterilizasyonu ile ilgili talimat hazır-
lanmalıdır. 

10    

6.20 Laboratuarlarda kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miat 
kontrolleri yapılmalıdır. 6    

7 VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET-
LERİ    

7.1 Tetkik sonuçları için iş akış süreci tanımlanmalıdır. 4    
7.2 Görüntüleme raporları Bakanlıkça belirlenen sürelerde verilmelidir. 4    

7.3
Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yö-
nelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma ala-
nı olmalıdır. 

4    

7.4 Tüm görüntüleme cihazlarının bakım ve kalibrasyonları bir plan da-
hilinde yapılmalıdır. 4    

7.5 Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, düzeltici ve önleyici ça-
lışmalar yapılmalıdır. 6    

7.6 Görüntüleme ünitesi hizmet sunumu için gerekli fiziki şartları taşı-
malıdır. 6    

7.7 Görüntüleme ünitesinde çalışan personelin dozimetre takipleri ön-
görülen sürelerde yapılmalıdır. 6    

7.8 Görüntüleme ünitesinde çalışan personel kurşun yelek kullanmalı-
dır. 4    

7.9 Görüntüleme ünitesinde bulunan kurşun yelekler uygun nitelikte ol-
malıdır. 4    
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7.10 Görüntüleme ünitesinin TAEK lisansı olmalıdır. 4    

7.11 Radyasyon denetimli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkik-
leri yılda en az bir kez yapılmalıdır. 6    

7.12 Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı lev-
haları bulunmalıdır. 2    

8 KURULUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEM-
LER    

8.1 Tüm şubelerin çalışma talimatları bulunmalıdır. 4    
8.2 Tüm şubelerde ait iş akış şemaları bulunmalıdır. 4    
8.3 Tüm şubelere ait gerekli çalışma prosedürleri hazırlanmış olmalıdır. 4    

8.4 Tüm şubelerin görev tanımlarına yönelik yazılı bir düzenleme bu-
lunmalıdır. 4    

8.5 Her birime ait organizasyon şeması bulundurulmalıdır. 4    
8.6 Tüm şubelerde yıllık eğitim planlanmalıdır. 6    
8.7 Personel belirlenen çalışma saatlerine riayet etmelidir. 2    

8.8
Tüm şubelerde revize edilmiş yönetmelik, genelge v.s.  İçeren bir 
dosyalama sistemi bulunmalıdır.(Web sitesinde ilgili birim linkin-
den de ulaşılabilir olmalıdır)

2    

8.9 Evrakların güvenli ve en kısa zamanda cevaplandırılabilmesi için ta-
limat oluşturulmalıdır. 4    

8.10 Evraklar belirlenen sürelerde yanıtlanmalıdır. 4    

8.11 Yazımı tekrarlanan evrakların yazım nedenleri belirlenmeli ve dü-
zeltici önleyici işlem yapılmalıdır. 6    

8.12
Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlardan cevapların geç gelmesi 
veya gelmemesi durumları kayıt altına alınmalı ve gerekli yasal iş-
lemler yapılmalıdır.

4    

8.13 Ofisler mesai saatleri dışında kilitli tutulmalı, anahtarların kimlerde 
bulunduğuna dair kayıtlar bulunmalıdır. 4    

8.14
Ofislerde bilgisayar kullanımından kaynaklanan radyasyonu engel-
lemek için çeşitli uygulamalar geliştirilmelidir.(Kaktüs, kullanılma-
yan bilgisayarın kapatılması veya uyutulması)

6    

9 Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü    

9.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 9. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

10 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü    

10.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 10. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

11 Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü    

11.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 11. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    
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12 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğü    

12.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 12. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

13 Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü    

13.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 13. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

14 Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü    

14.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 14. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

(14)    

15 Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müdürlü-
ğü    

15.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 15. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

16 Eğitim Şube Müdürlüğü    

16.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 16. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

17 İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü    

17.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 17. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

18 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü    

18.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 18. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

19 Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü    

19.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 19. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

20 Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürlüğü    

20.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 20. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

21 Personel Şube Müdürlüğü    

21.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 21. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

22 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü    
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22.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 22. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

23 Disiplin ve Hukuk Bürosu    

23.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 23. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

14    

24 Sivil Savunma Uzmanlığı    

24.1
Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygu-
latmak ve değerlendirmek için Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi 
hakkındaki yönergenin 24. Maddesinin şartlarını yerine getirmelidir.

 14    

ÇALIŞAN VE HİZMET ALANLARIN GÜVENLİĞİ    

25 Kuruluş,  çalışan ve hizmet alanların güvenliği için düzenleme-
ler yapılmalıdır.     

25.1 Çalışan ve hizmet alanların güvenliği ile ilgili plan/programından 
sorumlu bir ekip bulunmalıdır. 8    

25.2 Kesici ve delici alet yararlanmalarını önlemeye yönelik düzenleme 
yapılmalı ve meydana gelen yaralanmalar takip edilmelidir. 8    

25.3 El hijyeni için program hazırlanmalıdır.  14    

25.4
Personelin görebileceği alanlarda el hijyeni uygulamasını anlatan 
bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, yazı,  talimat vb.) bu-
lunmalıdır.

10    

25.5 Kuruluşa iş takibi için ve müracaatta bulunan kişiler ve çalışanların 
güvenliğine yönelik tedbirler alınmalıdır. 8    

25.6 Kuruluş mavi, siyah kod uygulaması yapılmalıdır.  20    
 BİLGİ GÜVENLİĞİ    

26 Kuruluş Bilgi Sistemi,  bilgi yönetimi, istatistik ve raporlama iş-
lemlerini gerçekleştirmelidir.    

26.1 Yapılan hizmetlere ait istatistiklerin raporlanması sağlanmalıdır.  8    
27 Bilgi işlem destek hizmetleri kesintisiz (24 saat) vermelidir.     

27.1

Kuruluş bilgi sistemi bakım ve destek hizmetleri kesintisiz olarak 
sağlanmalıdır. Bunun için 24 saat boyunca ulaşılabilecek teknik des-
tek personeline ait telefon numaraları mesai saatleri dışında nöbetçi 
ekip tarafından bilinmelidir.

4    

28 Stok takip, satın alma ve demirbaş işlemleri aktif olarak bilgi 
sistemine kayıt etmelidir. (MKYS)    

28.1 Sistem üzerinden MKYS sistemine taşınırların giriş ve çıkışları za-
manında yapılmalıdır.  4    

29 Döner sermaye, muhasebe ve finansman işlemleri kayıtları dü-
zenli ve zamanında tutmalıdır. (TDMS)    

29.1 Kuruluş finansal durumu sistem üzerinden izlenmeli ve mali analiz-
ler yapılmalıdır.  6    

29.2 Kuruluş mali durum değerlendirme toplantısı yapmalıdır. 6    
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30

Kuruluş otomasyon sisteminde sadece yönetici yetkileri ile ula-
şılabilen, sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri iş-
lemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem 
mesajları ve hataları ile ilgili kayıtları tutan, salt okunur özellik-
te ayrı bir veritabanı ya da tablo mevcut olmalıdır. 

6    

31

Kuruluş bilgi yönetim sistemine erişimde, yetkilendirme yapıl-
ması sonucu, verilere sadece ulaşması gereken kişilerin ulaşma-
sı sağlanarak çalışanlar ile ilgili mahrem bilgiler yetkisiz erişim-
lere karşı güvence altına alınmalıdır. 

   

31.1
Kurum çalışanlarına verilen hizmetlerin ve yapılan işlemlerin kayıt-
larına önceden belirlenmiş yetki düzeyleri tarafından ulaşılabilmesi-
ne imkan veren yazılıma sahip olmalıdır.

6    

32 Personel işlemleri uygun veri tabanı üzerinde aktif olarak yapıl-
malıdır. (İKYS)    

32.1 İKYS sistemine personel hareketleri ile ilgili veri girişleri zamanın-
da yapılmalı ve sistemdeki bilgiler güncel olmalıdır. 4    

33 Kuruluş bilgi sistemindeki verilerin yedeklenmesi her gün dü-
zenli olarak server haricinde bir ortama yapılmalıdır. 4    

34 Kuruluş bilgi formları aylık olarak düzenli doldurulmalıdır.  8    

35 Performans yönetimine ilişkin web tabanlı sistemlere veri akta-
rımı düzenli olarak yapılmalıdır. 14    

36 AŞI GÜVENLİĞİ    
36.1 Aşı güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 8    
36.2 Aşıların güvenli uygulamasına yönelik bir prosedür bulunmalıdır. 8    

36.3 Kullanılan aşıların özellikleri, yan etkileri listelenmeli ve hizmet 
alanlar bilgilendirilmelidir. 6    

36.4 Kullanılan aşıların envanterleri belirlenmelidir. 8    
 KURULUŞ HİZMET YÖNETİMİ    

37 Çalışanların ve hizmet alanların görüş, öneri ve şikayetlerini de-
ğerlendirme sistemine sahip olmalıdır.    

37.1 Halkla ilişkiler birimi görülebilecek ve kolaylıkla ulaşabilecek bir 
yerde bulunmalıdır. 8    

37.2
Çalışanları ve hizmet alanların şikâyetlerini ve önerilerini kolaylık-
la ulaştırabilmesini sağlayacak şikâyet kutuları veya benzeri uygu-
lamalar bulunmalıdır. 

6    

37.3 Çalışanları ve hizmet alanların öneri ve şikâyetleri değerlendirilip 
iyileştirme faaliyeti yapılmalıdır. 6    

38 Kuruluş idaresi hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesine yö-
nelik değerlendirme toplantıları yapmalıdır.    

38.1

Kuruluş idaresi hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesine yöne-
lik her dönem tüm birimlerle değerlendirme toplantıları yapmalı ve 
toplantı tutanaklarını ve yapılan iyileştirme çalışmalarını kayıt altı-
na almalıdır. 

6    
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38.2
Kuruluş idaresi Kalite Yönetim Birimi ile aylık değerlendirme top-
lantıları yapmalı ve toplantı tutanaklarını ve yapılan iyileştirme ça-
lışmalarını kayıt altına almalıdır. 

6    

39 Personelin tanıtım (yaka) kartları olmalıdır.     

39.1 Kuruluş yönetimi tarafından düzenlenmiş standart bir dizayna sahip 
personel tanıtım kartı bulunmalıdır. 6    

39.2 Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek şekil-
de takmalıdır. 4    

40 Memnuniyet anketleri usulüne uygun objektif olarak gerçekleş-
tirilmelidir. 10    

41 Kuruluşun web sayfasında çalışanlara ait bilgilendirme (uz-
manlık dalı ve ilgilendiği alanlar) yapılmalıdır. 6    

42 Mevzuatça belirlenmiş komite ve kurul vb. birimler etkili çalış-
malıdır. (Hasta hakları, Performans ve Kalite Birimi vb.)    

42.1 Kurulların veya birimlerin oluşturulduğunu gösteren onaylar bulun-
malıdır. 2    

42.2 Kuruluş yönetimi tarafından bu birim veya kurulların çalışma usul 
ve esasları yazılı olarak belirlenmelidir. 6    

42.3
Mevcut mevzuat ve kuruluşun niteliğine göre bulunması gereken 
kurul, komite veya birimlerin çalışmalarını gösteren toplantı tuta-
nakları bulunmalıdır.

6    

43 Kuruluş çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirme siste-
mine sahip olmalıdır.    

43.1 Personelin görüş ve önerilerini kuruluş yönetimine iletilebilmesi 
için bir sistem (dilek kutuları, mail adresi vb) bulunmalıdır. 8    

43.2 Görüş ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği raporlar ol-
malıdır. 8    

43.3 Raporlar doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalara dair kayıt-
lar bulunmalıdır. 4    

43.4 Çalışan memnuniyeti anketleri usulüne uygun olarak gerçekleştiril-
melidir. 10    

44 Personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak hizmet 
içi eğitimler verilmelidir.    

44.1

Personelin eğitim durumu (lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans vb.), 
sertifikaları, hizmet içi eğitim belgeleri, yabancı dil bilgisi ve diğer 
niteliklerinin yer aldığı dosyaların bulunduğu personel bilgi siste-
mi bulunmalıdır.

8    

44.2 Personel eğitimleri planlanmalı ve düzenlenen eğitimler kayıt altı-
na alınmalıdır. 6    

44.3 Uyum eğitimi konularını içeren oryantasyon rehberi hazırlanmalı-
dır. 10    

44.4 Göreve yeni başlayan her bir meslek grubu için uyum eğitimleri ve-
rilmelidir 6    

44.5 Kuruluş ve birim bazında hedefler belirlenerek çalışanlar bilgilen-
dirilmelidir. 10    
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44.6 Personelin görebileceği bir yerde ilan ve bilgilendirme panosu/pa-
noları bulundurulmalıdır. 6    

45 Kuruluş binasındaki tuvaletlerin temizliği yeterli olmalıdır.    
45.1 Tuvaletlerin sürekli temiz kalması sağlanmalıdır. 10    

45.2 Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, poşetli çöp kutusu vb. ol-
malıdır. 10    

 KURULUŞ KAYITLARI VE ÖZLÜK DOSYASI     

46 Kuruluş özlük dosyalarının usulüne uygun doldurulduğunu 
kontrol eden bir düzenlemeye sahip olmalıdır.    

46.1
Özlük dosyalarının, içerik (kuruluşa geldiği günden itibaren emek-
lilik veya nakil aşamasına kadar yapılan tüm işlemler) bakımından 
eksiksiz olmasını sağlamak üzere kontrol talimatı bulunmalıdır.

8    

46.2 Konulması gereken evraklar sorumlusu tarafından arşive geldiği 
gün içerisinde kayıt altına alınmalı ve dosyaya konulmalıdır. 6    

46.3 Çalışanın görevlendirilmesine ve ceza terfi işlemlerine yönelik bil-
gilendirme ve onay formu doldurulmalıdır.   4    

46.4
Çalışanların kendi özlük bilgilerine internet üzerinden güvenli ve 
mahremiyet kurallarına uygun bir biçimde ulaşabilmesi için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır. 

10    

 ARŞİV    

47 Arşiv bölümü hizmet sunumu için mevzuata uygun şartları ta-
şımalıdır.    

47.1 Devlet arşiv hizmetleri hakkında yayınlanmış olan yönetmeliğin ko-
ruma yükümlülüğünü taşımalıdır. 4    

47.2 Dosyaların ne şekilde kabul edileceği ve dosyada olması gereken 
muhteviyat yazılı olarak belirlenmelidir. 6    

47.3 Yazılı olarak tanımlanmış dosya saklama, imha usul ve esasları bu-
lunmalıdır. 4    

47.4 Dosyalama işlemlerinde standart dosya planı uygulanmalıdır. 6    

47.5 Yangın, su baskını vb. olaylarda alınacak önlemlere ilişkin talimat 
bulunmalıdır. 4    

 TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK    
48 Kuruluş yerleşkesinde çevre düzenlemesi yapılmalıdır.    
48.1 Kuruluş yerleşkesinde oturma bankları bulunmalıdır. 4    

48.2 Araç trafiği (park, geliş-gidiş vb.) için gerekli düzenleme yapılma-
lıdır. 4    

48.3 Çevre temizlik talimatı bulunmalıdır. 4    

49 Kuruluşun tesis güvenlik planı bulunmalı ve sorumluları belir-
lenmelidir.     

49.1 Yangın çıkış levhaları kuruluş içinde uygun yerlere ve görülebilecek 
şekilde yerleştirilmelidir. 4    

49.2 Yangın çıkış kapılarına erişim kolay olmalı ve çıkış kapılarında her-
hangi bir engel bulunmamalıdır. 4    
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49.3 Yangın söndürücülere erişim kolay olmalı ve düzenli olarak kont-
rolleri yapılmalıdır. 4    

49.4 Yangın tatbikatları periyodik olarak yapılmalı (en az yılda bir kez) 
ve görüntü kayıtları bulunmalıdır. 10    

49.5
Kuruluş, acil durumlara, salgınlara, doğal/diğer afetler için ilgili 
mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde bir eylem planı hazırlama-
lıdır.

6    

49.6 Elektrik, medikal gaz ve atık su sistemlerinin denetimi ve bakımı 
düzenli olarak yapılmalıdır. 4    

49.7 Güvenlik hizmetleri bakımından, beklenmedik durumlara (Adli vb. 
olaylar) dair tedbirleri içeren talimat hazırlanmalıdır. 6    

49.8 Güvenlik kamerası kayıtları arşivlenmelidir. 4    

49.9 Elektrik şebekesi dışında kuruluşun elektrik ihtiyacını karşılayacak 
jeneratör bulunmalıdır. 8    

49.10 Cihazların(fotokopi makinası,klima,...) bakımları periyodik olarak 
yapılmalıdır. 6    

49.11 Asansörlerin bakımları bakım planı çerçevesinde düzenli olarak ya-
pılmalıdır. 6    

50 Atık yönetimi için gerekli düzenleme bulunmalıdır.    
50.1 Atık deposu bulunmalıdır. 4    
50.2 Atık deposunun temizliği periyodik olarak yapılmalıdır. 4    

50.3
Atıkların varsa diğer atıkların kaynağında ayrıştırılarak (mavi, si-
yah, kırmızı çöp torbaları, iğne atık kutuları vb) toplanması, taşın-
ması ve depolanması sağlanmalıdır. 

4    

50.4 Çevre yönetim sitemi kurulmuş olmalıdır.(Geri dönüşümü mümkün 
atıkları uygun toplama kaplarına koymalıdır.) 10    

51 Kuruluş bina turları yapılmalıdır.    
51.1 Bina turlarını yapacak sorumlular belirlenmelidir. 4    
51.2 Bina turlarının nasıl yapılacağına dair düzenleme bulunmalıdır. 4    

51.3 Kuruluş yönetimi tarafından kuruluştaki işleyişin denetimiyle ilgili 
bina turları yapılmalıdır. 4    

51.4 Bina turları sonucunda tespit edilen sorunların (bakım, onarım vb.) 
giderilmesi amacıyla bir faaliyet planı yapılmalıdır. 8    

51.5 Kuruluştaki tüm birimlerin genel temizliği kontrol edilmelidir. 4

52 Şebeke suyundan hariç olmak üzere kuruluşun su ihtiyacını 
karşılamak için gerekli düzenlemeye sahip olmalıdır.

52.1 Kuruluşun su deposu olmalıdır. 10
52.2 Su depolarının bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. 6
52.3 Su numune kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. 6

53
Kuruluş yönetimi dışarıdan aldığı hizmetlerin ilgili mevzuatı 
çerçevesinde denetlendiğine dair kayıtları kontrol edilmelidir 
(Temizlik, Güvenlik, Yemek, Laboratuar, Görüntüleme vb. ) .
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53.1 Kuruluş Temizlik Komitesi” kurulmuş olmalı ve temizlik hizmetle-
rini denetlemelidir.

53.2 Kuruluş yönetimi tarafından dışarıdan alınan hizmetlere yönelik bir 
denetim sistemi oluşturulmalıdır.    

 DEPOLAR    
54 Ana ve ara depolarla ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.    
54.1 Depolarda bulunan malzeme ve cihazlara ait envanter bulunmalıdır. 4    

54.2 Depolarda malzemeler için yerleşim planı bulunmalıdır (Malzeme-
lerin plana uygun yerleştirildiği kontrol edilir). 6    

54.3 Depolara gelen ilaç ve malzemelerde “ilk giren ilk çıkar” prensibine 
uygun olan yerleşim planı olmalıdır.  4    

54.4 Depoda bulunan malzemelerin kritik stok seviyeleri otomasyon sis-
temi üzerinden takip edilmelidir. 10    

54.5 Stok uyarı seviyesi altına düşen malzemelerin takibi ve zamanında 
temini için bir düzenleme bulunmalıdır. 4    

54.6 İlaç ve malzemeler, kullanım talimatlarında belirtilen şartlarda (ısı, 
nem, ışık, vb.) muhafaza edilmelidir. 8    

54.7 Depoda bulunan malzemeler uygun şekilde istiflenmelidir. 8    
 MUTFAK    
55 Mutfakla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.    

55.1 Mutfakta yemek hazırlama ve yıkama yerleri ayrı olmalı, yiyecek 
depolarının ısı, ışık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. 6    

55.2 Mutfakta çalışan personel maske, eldiven ve bone kullanmalıdır. 6    

55.3 Mutfak taban ve duvarları, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfek-
siyona elverişli olmalıdır. 8    

Hizmet Kalite Katsayısı = Verilen Toplam Puan/ (Toplam Puan-
Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)    

Açıklama: Her bir sorunun puan değeri karşısında belirtilmiştir.
Sorunun karşılığı “EVET” ise tam puan “HAYIR” ise sıfır (0) puan olarak 
değerlendirilir. 

1180 0 0 0

Kaynak: izmet Kalite Standartları Rehberi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge.

2. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE 
KURUMSAL MEMNUNİYET

2.1 Kuruluşta Memnuniyet Uygulamalarının Amacı ve Yararları

Yönetici etkinliğini ölçme anketindeki amaç, kuruluşta görev yapan yöneticilerin kendilerini tanıma-
larını, potansiyellerini keşfetmelerini ve kapasitelerini yükseltmelerini sağlayarak mutluluklarının, ve-
rimliliklerinin değerlerinin arttırılmasına, aktivitelerini geliştirmesini sağlamaktır. Kuruluşlarda uygu-
lanacak çalışan ve hizmet alanların memnuniyet anketlerindeki amaç ise, personelin ve hizmet alanla-
rın yani değişik demografik özelliklere sahip kişilerin çeşitli konulardaki fikirlerini, bilgilerini öğren-
mek ve ölçerek sürekli iyileştirme sağlamaktır. Aynı zamanda kuruluşlarda memnuniyet anketleri (mo-
tivasyon, hedef, güven, uyum v.s.)uygulanarak çalışmalarının verimliliğini ve uyumunu arttırabilmek-
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tir. En genel amacı ise çalışanların ve hizmet alanların, hem bireysel olarak hem de takım halinde, ku-
ruluş süreçlerinin ve kendi bilgi-becerilerinin sürekli gelişimini sağlayarak kuruluş kültürü ile bütün-
leşen bir hizmet anlayışını sağlamasıdır.

Hizmet alanların ihtiyaçlarının belirlenmesini, gelişim planı önerilerinin alınmasını, çalışanların moti-
vasyon düzeylerini belirlenmesi, motivasyonu en çok etkileyen boyutların tespit edilmesini, insan kay-
nakları uygulamalarının etkinliğinin ölçmesini, çalışma koşullarını, yönetim tarzı konularındaki gö-
rüşlerini elde edilmesini, gerek duyulan iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini, anket analizleri sonu-
cunda somut verilere ulaşılmasını, kuruluş ile ilgili güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının/boyutları-
nın belirlenmesini, anket sonuçlarına göre en uygun eylem planlarının hazırlanmasını, dürüst bir yö-
netim anlayışının yaratılmasını, çalışanların ve hizmet alanların moralinin yükseltilmesini, çalışanla-
rın ve hizmet alanların ne beklenildiğini açıkça ifade edebilmesini, çalışanlar ve hizmet alanlar ile il-
gili daha yapıcı geri bildirim alınmasını, çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanması yönün-
de rehberlik sağlamasını, çalışanların ve hizmet alanların kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının be-
lirlenmesini, çalışanların ve hizmet alanlar arasında karşılıklı güven ve saygıya dayalı yakın iş ilişki-
lerin kurulmasını sağlar.

2.2 Kuruluş Memnuniyet Uygulamalarının Kalite Performans Sistemine Etkileri

Sağlık hizmetlerinin kendine özgü özellikleri ve hizmet sonuçları itibariyle insan yasamı üzerindeki 
ciddi etkilerinden dolayı, sağlık hizmetlerinde kalite ve performans açısından yeniden yapılanma sü-
rekli gündeme gelmektedir. Bu da beraberinde sağlık hizmetlerinde kalitenin önemini de artırmaktadır. 
Sağlık otoritelerinin en temel görevlerinden birisi de ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmetleri 
sunulmasını sağlamaktır. Bunun yanında, sağlık hizmetinden faydalananların memnuniyeti veya veri-
len hizmete güven duymaları kurumsal başarı açısından da bir zorunluluktur. Kurumsal basarılar aslın-
da personel yönetimi ve dolayısıyla da memnuniyet uygulamaları ile doğrudan ilişkilidir.

Sağlık müdürlüklerinden hizmet alan kuruluş çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve müdürlük bünye-
sinde çalışanların memnuniyetinin esas alınması, kuruluşun ve sağlık çalışanının performansının ölçü-
mü bakımından büyük önem arz etmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunum tarzının ancak hizmet alıcısı 
olan kuruluş çalışanlarımızdan gelen görüşler çerçevesinde şekillendirilebileceği bir gerçektir. Bu dü-
şünce ile kuruluş çalışanlarının görüşlerinin, hizmet sürecine dâhil edilmesi ve sağlık hizmet kalitesi-
nin arttırılması amacıyla bu kurumsal anketler uygulanmalıdır.

Kuruluş kaliteli hizmet hedefleyen bir yönetimi hizmet alıcıların temel özellikleri hakkında kanaat-
ten de öte bilimsel bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bakanlığımız sağlık müdürlüklerinde sunulan hizmetlerin 
memnuniyet ölçümünü performansa dayalı ek ödemeleri doğrudan etkileyen bir şekilde yansıtması iç 
ve dış müşteriyi olumlu yönde gelişmeye davet edecektir. 

Kurumsal performans uygulanmasında şimdi ki sistemde dört parametre uygulanmaktadır. Kurumsal 
performans ölçümleri bu yeni model için de 6 ana parametre üzerinden değerlendirilmelidir. Bu para-
metreler: 
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Şekil 1. Sağlık müdürlükleri kuruluş performans katsayısının belirlenmesinde yeni kriterler

112 Verimlilik Göstergeleri 112 Hizmet Kalite Katsayısı

Koruyucu Hizmet Katsayısı Muayene Erişim Katsayısı

Kurumsal Memnuniyet 
Anket Ortalaması

Şimdiki Sistem  : Parametreler/4
Yeni Model        : Parametreler/6

Sağlık Müdürlükleri 
Hizmet Kalite Katsayısı

2.3 Kurumsal Memnuniyet Uygulamalarında Anketlerde Kullanılabilecek Soru Örnekleri

Yöneticilerin etkinliğini ölçmek için anket soru örnekleri:

Personelinizin iş verimliliğinden memnun musunuz?

Yöneticilik eğitimi aldınız mı?

Personelinizi herhangi bir eğitime tabi tuttunuz mu?

Cevabınız evet ise hangi konularda?

Sorumlu olduğunuz ayrı bir bölümünüz var mı?

Personel işle ilgili sorunlarını nasıl hallediyor?

Müşteri memnuniyeti ölçmek için soru örnekleri:

İlgili personele ulaşılabilirlik?

Şikâyetlerin zamanında çözümü

İhtiyaçlarınızın doğru algılanması

Hizmetlerin doğru bilgi aktarımı

Personelin çözüm üretebilme ve pratiklik becerisi

Gösterilen ilgi ve özen
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Personel memnuniyet anketi soru örnekleri:

Sağlık müdürlüğünde çalışıyor olmaktan dolayı mutlu musunuz?

Fiziksel çalışma ortamınızdan memnun musunuz?

Sizce çalışma ortamının iyileştirilmesi için neler yapılmalı?

Birtakım iyileştirici çalışmaların yapılabileceğine inanıyor musunuz?

Çalışma ortamınızın temizliğinden memnun musunuz?

Yemeklerin sunum şekli ve hijyen şartlarından memnun musunuz?

Çalıştığınız bölümün çalışma koşullarından ne derecede memnunsunuz?

Genel olarak düşündüğünüzde görev yaptığınız bölümde çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz?

Sevdiğim bir işi yapmaktayım.
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 Tablo 2. Personel memnuniyeti anketi örneği

PERSONEL MEMNUNİYET
ANKETİ

DOKÜMAN NO:  
YAYIN TARİHİ  
REVİZYON 
TARİHİ:  
REVİZYON NO:  
SAYFA NO:  

1-Yaşınız?
2-Cinsiyetiniz
3-Eğitim durumunuz?

İlkokul Lise Üniversite Yüksek Lisans Diğer
4-Sağlık müdürlüğünde çalışıyor olmaktan dolayı mutlu musunuz?

a-Evet mutluyum                                 b-Hayır mutlu değilim                          c-Kararsızım

5-Fiziksel çalışma ortamınızdan memnun musunuz?
a-Evet memnunum                b-Hayır memnun değilim             c-Memnunum fakat iyileştirici 
çalışmalar yapılabilir.
6-Sizce çalışma ortamının iyileştirilmesi için neler yapılmalı? …………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7-Birtakım iyileştirici çalışmaların yapılabileceğine inanıyor musunuz?
a-Evet inanıyorum                                 b-Hayır inanmıyorum                                c-Kararsızım

8-Çalışma ortamınızın temizliğinden memnun musunuz?
a-Kötü                              b-Orta                                  c-İyi                                          d-Çok iyi

9-Yemeklerin sunum şekli ve hijyen şartlarından memnun musunuz?
a-Evet memnunun                 b-Memnunum           c-Memnun değilim                  d-Hiç memnun 
değilim
10-Çalıştığınız bölümün çalışma koşullarından ne derecede memnunsunuz?
a-Evet memnunun                 b-Memnunum           c-Memnun değilim                  d-Hiç memnun 
değilim
11-Genel oarak düşündüğünüzde görev yaptığınız bölümde çalışmaktan ne ölçüde 
memnunsunuz?
a-Evet memnunun                 b-Memnunum           c-Memnun değilim                  d-Hiç memnun 
değilim
12-Sevdiğim bir işi yapmaktayım
a-Tamamen katılıyorum                                     b-Kararsızım                                    c-Hiç  
inanmıyorum
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3. SONUÇ

Küresel ölçekte yaşanan siyasal teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler kamu kuruluşları açısın-
dan yeni açılımları gerekli kılmaktadır. Küreselleşme sürecinin etkileri kamu örgütlerinde geliştirme 
ve yenileme faaliyetleri ile yeni arayışları gündeme getirmektedir. Bunlarla beraber değişen ve artan 
kurumsal istekler ve beklentileri bu süreci hızlandırıcı bir faktör olmaktadır.

Hemen her ülkede sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan reform arayışları 
belirli temel konulara odaklanmıştır. Bunların başında verimlilik, memnuniyet, etkililik gibi temel he-
defler gelmektedir. Öncellikle hizmete erişimin kolay olması, kaliteli sağlık hizmetinin ülke çapında 
yaygınlaştırılması, sağlık çalışanlarının dengeli bir şekilde dağılması ve çalışanların moral motivasyo-
nunun en üst seviyeye çıkarıldığı bir ortamın sağlanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, hizmet 
kalitesi artıkça sağlanan fayda da maksimize olma yönündedir.

2003 yılından beri Bakanlığımızca uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkımıza 
eşit, ulaşılabilir, etkili, kaliteli ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti sunulmaya çalışılmaktadır. Bu hizmet-
leri sağlarken il bazında merkezi kuruluşların unutulmaması, yapılan bu faaliyetlerin sürekliliğini ve 
kalitesini artıracaktır. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracak ve bu artışı devamlı kılacak bir merkezi 
yapının kurulması gerekmektedir. Bakanlık, performans ölçüm ve ölçme sistemini, sağlık müdürlük-
lerinin nitelikli, etkili ve verimli bir hizmet sunumu yönünde geliştirmelidir. Sağlık çalışanlarına kali-
teli ve güvenli idari, hizmeti sunma sorumluluğu bağlamında sağlık müdürlüklerinde de hizmet kalite 
standartlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Hizmet kalite katsayısının kurumsal performans ölçümle-
rinde direk yansıtılarak, birçok kuruluşun organizasyonunu, işleyişini kontrol eden ve hizmet kalitesi 
açısından denetleyen merkezi kuruluşların; etkili, verimli, yasal sorumlulukların bilincinde ve sürekli 
gelişen bir yapıya sahip olması sağlanabilir.

Sağlık müdürlüğü çalışanlarının, yöneticilerinin ve hizmet alanların memnuniyet değerlendirmesi hiz-
meti sağlayanlar için önemli bir perspektif sunabilmektedir. Bakanlık tarafından konmuş performans 
değerlendirme ölçütleri (Kurumsal Performans Uygulamaları) söz konusu kriterleri karşılamakla bera-
ber uygulamada gelişime açık bir süreç olabilmesi için memnuniyet anketleri ile sürekli gelişme sağ-
lamalıdır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması için personel ve hizmet alanların memnuniyeti ve 
hizmetin kalite standartları çerçevesinde verilmesi önemlidir.

Performans Yönetimi sadece yöneticilerin değil herkesin işidir. Kuruluş işleyişi standartların belirlen-
mesi süreci ile başlayıp yönlendirme/geribildirim ve kuruluş çalışanlarından alınan geri bildirimler de 
her çalışanın değerlendirilmesinde ve bir sonraki dönem için kuruluş hedeflerinden kendilerine indir-
genen hedeflerin yanı sıra hizmet alanların beklentilerinin karşılanmasına yönelik hedeflerinin oluş-
turulmasında kullanılır. Hizmet alanlarından alınacak geri bildirim kuruluşun performansını değerlen-
dirmek; misyonu, stratejisi ve bir sonraki dönem için hedeflerinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Kurumsal olarak uygulanan anketler ile kuruluş uzun dönemli düşünmeye ve sürekli gelişmeyi, öğ-
renmeyi bir ilke olarak kabullenmeye yönlendirilir. Kuruluşun memnuniyet anket oranının(Çalışanlar, 
yöneticiler ve hizmet alanlara yönelik anket sonuçlarının ortalaması) kuruluş performans ölçümlerine 
direk yansıtılması gerekmektedir. Performans yönetim sistemi yöneticinin çalışanından ne kadar ve-
rim aldığı, çalışanların ve hizmet alanların eksik ve olumlu yönleri, beklentileri, sorunları konusunda 
bilgi sahibi olduğu, çalışanların ve hizmet alanların da içindeki güven duygusunu pekiştiren, onu mo-
tive eden, kuruluşun bir parçası olduğu hissini veren, başarısının ödülünü alacağı güvencesini kazan-
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dıran bir sistemdir. Sonuç olarak organizasyonun başarısı yöneticilerin ve tüm çalışanların ortak per-
formansına bağlıdır.
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SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS VE HİZMET KALİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ:

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Songül Yorgun1, Yurdanur Demir2, Serap Süzük3, Erdoğan Şentürk4, Sema Umur5

Özet

Sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık düzeylerini belirleyen 
önemli göstergelerdir. Sağlık hizmeti veren kuruluşların; kalite yönetimini sistematik olarak gerçek-
leştirmesi ile kalite güvence sistemini ve özellikle de toplam kalite yönetimini hizmetin üretiminde ve 
sunumunda esas almaları gereklidir. Bunun yanında, sağlık hizmetlerinde Performans ve Kalite Yöne-
timi uygulamaları, hastanelerin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlama ile hizmetin kalitesini ge-
liştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri belirleme de hem hastaların hem de çalışanla-
rın geri bildirimlerini ve değerlendirmelerini almaya yönelik olmalıdır.

Bu bilgilerle planlanan çalışma Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 2006 yılında başlatılan Sağ-
lıkta Performans ve Kalite Yönetimi çalışmaları doğrultusunda çalışanların görüşlerini değerlendir-
mek amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 2009 Aralık ayında izinli, raporlu veya çalışmaya ka-
tılmak istemeyenler dışında kalan gönüllü 152 çalışan oluşturmuştur. Veriler, çalışanların sosyo-
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik “Birey Tanıtım Formu” ve yürütülen Performans ve Ka-
lite Yönetimi çalışmalarına yönelik araştırmacılar tarafından oluşturulan “Performans ve Kalite Yö-
netim Çalışmaları İle İlgili Görüş Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Bu anket 25 sorudan oluşmakta 
olup, üçlü likert şeklinde “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” olarak düzenlenmiştir. Veriler 
bilgisayarda, SPSS.11.00 paket program kullanarak değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde sayı ve 
yüzdelik oranları ile Pearson’s Korelasyon Testi kullanılmıştır.

Bu çalışma, hastanemizde çalışan ve araştırmaya gönüllü 152 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu neden-
le bulgular sadece bu hastane ile sınırlıdır. Çalışmaya katılanların %74.3’ünün hemşire, %16.4’ünün 
hekim, %35.1’sının ise 16 yıl ve üzeri meslek deneyimine sahip olduğu saptanmıştır. Performans ve 
Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelik olarak, çalışanların %54,6’sı “çalışma talimatlarının yazılma-
sı işleyişimizi kolaylaştırdı”, %60.5’i “uygulamadaki hatalar azaldı”, %72.4’ü “hata bildirimleri ka-
yıt altına alındı”, %49.3’ü “yapılan çalışmalar ile bireysel gelişimim arttı”, %79.6’si “yapılan çalış-
maların kayıt altına alınması sağlandı”, %40.8’i “hasta ve hasta yakını şikayetlerinde geçmişe göre 
azalma oldu”, %54.6’sı “ekip anlayışı düşüncesi daha çok gelişti” olarak ifade etmiştir. Bunun yanın-
da çalışanlar Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarının hasta güvenliğine (%69.1) ve çalışan gü-
venliğine (%50.7) olumlu katkısı olduğunu belirtmiştir. Yine başlatılan bu çalışmalar sonucunda, ça-
1. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, songulyorgun@mynet.com
2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, nurdem35@gmail.com
3. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi,  erdogansenturk@mynet.com
5. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
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lışanların %65.8’i performans ve kalite çalışmalarının gerekliliğine inandığını ifade etmiştir. Bunun 
yanında çalışanların mesleki deneyim süresi ile Performans ve Kalite Yönetimi konusundaki görüşleri 
arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).

Bu bulgularla birlikte en çarpıcı olan bir sonuç da, en yüksek oranda (%45.4) ödüllendirmenin yete-
rince olmadığını belirtmiş olmalarıdır. Sonuçta, bu bulgular ışığında Performans ve Kalite Yönetimi 
uygulamalarının Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde sürekli iyileşme adına katkı sağladığı söyle-
nebilir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Değerlendirme

EVALUATION OF PERFORMANCE AND SERVICE QUALITY IN

HEALTH ESTABLISHMENTS:
BOLU İZZET BAYSAL GOVERNMENT HOSPITAL MODEL

Abstract

The way of health labour is being served is one of the most important indicators of the countries’ 
socioeconomic development. Health establishments that do the health services should be based on 
quality assurance. In addition to this in health services The Performance and Quality Management 
applications is a rather useful way for the hospitals to get awareness about their inadequate standards. 
Hospitals quality management should be in way that will provide feedback from patients and hospital 
staff so that health applications can be coordinated according to needs.

The study, which was planned with the information mentioned above, is made in 2006 at Bolu İzzet 
Baysal Hospital in order to receive and evaluate hospital staff’s view.

This study is applied on 152 volunteer persons working in the hospital in 12th/2009 excluding workers 
who do not wish to attend, who are on leave. The views are gathered by two survey forms. One of them 
was “Individual Identification Form” and the other survey was “Performance and Quality Manage-
ment Studies Questionnaire” which was prepared by Performance and Quality Management Study 
researchers. This questionnaire was formed of 25 questions with 3 multiple choices including agree, 
disagree and no strong view. The data are analyzed on computer by SPSS.11.00 package programme. 
In the statistics analysis and percentage rates Pearson’s Correlation Test is used.

This is study is applied on only 152 volunteers working in our hospital. This is why the results are valid 
only for this hospital.

74.3% of the participants are nurses and 16.4% of the participants are doctors. 35.1% of them have 
16 years and above experiences. Towards Performance and Quality Management Studies 54.6% of 
the workers  claimed “written working instructions are made it easier to be organized” , 60.5% of the 
workers claimed “failures are decreased”, 72.4% of the workers said “ failures are recorded” , 49.3% 
of the workers claimed “personal development is increased” and 79.6%of the workers said “stud-
ies made were recorded”, 40.8% of the workers claimed “patient and patient relative complains are 
decreases comparing to past” , 54.6% of the workers said “group work understanding is developed”. 
Also hospital staff claimed that Performance and Quality Management Studies helped to improve pa-
tient security (69.1%) and staff security (50.7).
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In the consequence of these studies 65.8 percent of respondents stated their belief on the necessity of 
performance and quality researches. In this study statistically it is observed that there is a positive 
parallel correlation between hospital staff’s working experience time and their views on Performance 
and Quality Management Studies (p<.0.05). Another significant result is, even the highest reward 
(45.4 %) is not considered as satisfying.

As a result to this it can be claimed that this study made a valuable contribution on continuous im-
provement to Bolu İzzet Baysal Government Hospital.

Key Words: Performance, Evaluation

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık düzeylerini belirleyen 
önemli göstergelerdir. Sağlık hizmeti veren kuruluşların; kalite yönetimini sistematik olarak gerçek-
leştirmesi ile kalite güvence sistemini ve özellikle de toplam kalite yönetimini hizmetin üretiminde ve 
sunumunda esas almaları gereklidir. Bunun yanında, sağlık hizmetlerinde performans ve kalite yöne-
timi uygulamaları, hastanelerin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlama ile hizmetin kalitesini ge-
liştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri belirleme de hem hastaların hem de çalışanların 
geri bildirimlerini ve değerlendirmelerini almaya yönelik olmalıdır.

Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet 
alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas durul-
ması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde Performans ve Kalite Yönetimi uygulamaları, hastanelerin kendi yetersizlikleri-
ni tanıma ile hizmetin kalitesini geliştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri belirleme de 
önemli bir bileşendir.

Sağlık bakımında etkililiği ve kaliteyi arttırmak ve daha iyi sağlık çıktısı elde etmek için gittikçe artan 
oranda performans yönetimlerine ağırlık verilmektedir (Aydın ve Demir, 2006: 29).

Bununla birlikte sağlık hizmetleri, sunumu, finansmanı, tedavi süreçleri ve paydaşları ile ayrı ayrı ana-
liz edilmesi gereken çok boyutlu ve kapsamlı süreçlerden meydana gelmektedir. Bu bakımdan, sağ-
lık kurumlarının verdikleri hizmetlerin kalitesinin ölçülebilmesi, bu süreçlerin bütünsel bir yaklaşım-
la ele alınmasını gerektirmekle birlikte bu çalışmaların çalışanlarca nasıl değerlendirildiği de ayrı bir 
önem arz etmektedir.

1.1. Sağlıkta Performans Yönetimi

Günümüzün artan rekabet koşullarında gerek kamu gerekse özel hastaneler var oluşlarını sürdürebil-
mek için hizmet alanların olduğu kadar, hizmet verenlerinde görüşlerine yer vermek ve performans 
kriterlerini ön planda tutmak durumundadırlar. Bununla birlikte Performans değerlendirmesi tüm ku-
rum (çalışan, yönetici, insan kaynakları, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doğru uygulan-
dığı takdirde kurum içinde verimliliği artıran bir unsurdur.

Kurum içerisinde çalışanların bireysel performansları kurumun amaçlarına sağlık personelinin ne öl-
çüde katkı sağladığını göstermektedir. Bu durum ayrıca hasta refahını etkilemekte ve kurumun görev-
lerini yerine getirme ve amaçlarına ulaşma durumunu ifade etmektedir. Bu açılardan bakıldığında daha 
iyi sağlık çıktısına ulaşabilmek için performans yönetiminin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır.
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1.2 1.2. Tanımlar 

Performans, iş görenin veya grubun, bağlı bulundukları birimin ya da örgütün amaçlarına, nitel ve ni-
cel katkılarının toplam ölçüsü olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla; sağlık çalışanının görevini gerçek-
leştirmek için yaptığı her işlem ve eylem aynı zamanda bir performans davranışı olarak görülmekte-
dir (Argon ve Eren, 2004: 290). 

1.3 Performans Değerlendirmesinin Yararları

Performans yönetiminin en önemli amacı kurumsal başarıyı ve kişisel başarıyı arttırmaktır. Bunun ya-
nında:

Çalışanlar arasında ortak bir hedef oluşturabilmek, 

Çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini arttırabilmek, 

Kurum vizyonu ile çalışanların vizyonunu aynı doğrultuda yönlendirebilmek, 

Çalışanların beklentilerini ve isteklerini belirleyebilmek, 

Çalışanların sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarabilmek ve yeteneklerine uygun bir bölüm-
de çalışıp çalışmadıklarını belirleyebilmek, 

Çalışanların kariyer gelişimlerine yardımcı olmak, 

Çalışanların kendilerinden beklenenleri ne oranda yaptıklarını ve bu beklentileri ne oranda yap-
maya yetenekli olduklarını ortaya çıkarabilmek, 

Adil bir ücret politikası oluşturabilmek,

Eğitim ihtiyaçlarını tespit edebilmek, 

Örgütün işgücü ve yönetim potansiyeli hakkımda gücenilir bilgiler sağlamak

Yöneticilerin dengeli ve tutarlı kararlar vermelerini kolaylaştırmak gibi amaçları sayabiliriz.

Performans, belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığının ölçülmesinde kullanılır. Performans değerle-
me, çalışanların yaptığı işle ilgili etkinliğini ve başarı düzeyini belirlediği için insan kaynakları yöne-
timinin en önemli işlevlerinden birisidir (Ateş vd., 2007).

1.4. Türkiye’de Sağlık Bakım Sistemi Performans Ölçümü Çalışmaları

Ülkemize özgü bir model olarak geliştirilen performansa dayalı ek ödeme uygulaması, bireysel per-
formansı ölçerek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, başarı seviyesinin artırılması, kaliteli ve verim-
li 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 Ba-
kanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarında uygulamaya konmuştur. 2005 yılının ikinci yarısında birey-
sel performansla entegre olacak şekilde, kurumsal performansın ölçülmesi uygulamaları başlatılmıştır.

1.5 Performans Ölçüm Çalışmalarının Hastanelerde Sağladığı Faydalar

Hastanelerde mesai saatlerinin verimli kullanılması ile ameliyathane, laboratuar, görüntüleme 
hizmetlerinin daha uzun süre verilmesi,
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Ameliyathaneler daha verimli ve etkin kullanılması,

Ameliyat için bekleme süreleri kısalması,

Görüntüleme ve patoloji laboratuarlarındaki bekleme süreleri kısalması,

Muayene sürecinde hastalara daha fazla vakit ayrılıp sınırlı tetkikle kısa sürede sonuca ulaşılma-
ya çalışılması birim hasta maliyetinin düşmesine olumlu etkisi,

Sağlık kurumlarının gelir-gider dengeleri verimli işletmecilik anlayışıyla hassasiyetle takip edil-
mesi,

Hekim seçme hakkı,

Gereksiz tetkik istemleri azaltılarak uygun tetkiklerle kısa sürede sonuca ulaşılmaya, çalışıl-
ması,

Kongre desteği, bilimsel çalışmaların teşviki, asistan eğitimi teşvik edilerek takip edilmeye baş-
lanması,

Bütün hastane çalışanlarının adeta kurumun ortakları hâline gelme bilincini elde etmesi, yapı-
lanları sorgulaması, gelişme, kapasite ve kalite artırımına ilişkin adımları benimsemesi, 

Kurumsal performans çerçevesinde çalışan ve hasta memnuniyeti araştırması,

Laboratuar, görüntüleme, yemek, temizlik gibi hizmet alanlarında eksiklik bulunan hastaneler-
de, döner sermaye kaynaklarından mal ve hizmet alımının hızlanması gerçekleşmiştir (Aydın 
ve Demir, 2006: 74).

2. AMAÇ

Bu bilgilerle planlanan çalışma Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 2006 yılında başlatılan sağ-
lıkta performans ve kalite yönetimi çalışmaları doğrultusunda çalışanların görüşlerini değerlendirmek 
amacıyla yapılmıştır.

3. YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 2009 Aralık ayında izinli, raporlu veya çalışmaya 
katılmak istemeyenler dışında kalan gönüllü 152 çalışan oluşturmuştur. Veriler, çalışanların sosyo-
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik “Birey Tanıtım Formu” ve yürütülen performans ve kali-
te yönetimi çalışmalarına yönelik araştırmacılar tarafından oluşturulan “Performans ve Kalite Yönetim 
Çalışmaları İle İlgili Görüş Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Bu anket 25 sorudan oluşmakta olup, 
üçlü likert şeklinde “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” olarak düzenlenmiştir. Veriler bilgi-
sayarda, SPSS.11.00 paket program kullanarak değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde sayı ve yüz-
delik oranları ile Pearson’s Korelasyon Testi kullanılmıştır.

4. SINIRLILIKLARI

Bu çalışma, hastanemizde çalışan ve araştırmaya gönüllü 152 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu neden-
le bulgular sadece bu hastane ile sınırlıdır.
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5. BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının %76.3’ünün hemşire, %16.4’ünün hekim olduğu 
saptanmıştır (Grafik 1). 

Grafik 1. Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının statülerine göre dağılımı

%76,3

%4,6 %16,4%2,6
Hekim

Hemşire

Yönetici (Hekim-
Hemşire)
Tıbbi Sekreter

Çalışmaya katılanların bazı tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışanların bazı tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (n:152)

Özellikler Sayı N
Meslek Deneyimi
0-5 yıl 21 13,8
6-10 yıl 29 19,1
11-15 yıl 48 31,6
16 ve üzeri 54 35,5
Çalışılan Birim 
Dahiliye Kliniği 20 13,2
Cerrahi Kliniği 15 9,9
Acil Kliniği 59 38,8
Tanı-Destek Ünitesi 20 13,2
Yönetim Departmanı 7 4,6
Yoğun Bakım Kliniği 31 20,4
Nöbet Tutma Durumu
Evet 33 21,7
Hayır 119 78,3
TOPLAM 152 100.0
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Çalışanların büyük çoğunluğunun %31.6’sının 11-15 yıl meslek deneyimine sahip olduğu görülmekte-
dir (Grafik 1). %21,1’nin nöbet tuttuğu saptanmıştır. Çalışanların %13.2’sinin dahili, %9.9’unun cer-
rahi, %38.8’inin acil serviste, %13.2’sinin ise destek tanı hizmetlerinde görev yaptığı belirlenmiştir 
(Grafik 2).

Grafik 2. Çalışanların mesleki deneyimleri
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Grafik 3 Çalışma alanları dağılımı
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Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelik olarak, çalışanların %66,4’ü “kalite uygulama-
ları işlerin “İlk defada doğru yapılması” yönünde çalışanlara sorumluluk yükledi”, %59,92’u “ça-
lışmalara tüm personelin katılımı sağlandı”, %54,6’sı “çalışma talimatlarının yazılması işleyişimizi 
kolaylaştırdı”, %60.5’i “uygulamadaki hatalar azaldı”, %72.4’ü “hata bildirimleri kayıt altına alın-
dı”, %49.3’ü “yapılan çalışmalar ile bireysel gelişimim arttı”, %79.6’si “yapılan çalışmaların kayıt 
altına alınması sağlandı”, %40.8’i “hasta ve hasta yakını şikayetlerinde geçmişe göre azalma oldu”, 
%54.6’sı “ekip anlayışı düşüncesi daha çok gelişti” %64,4 ‘ü “yapılan çalışmalar ile hastanenin say-
gınlığı arttı” olarak ifade etmiştir. Aşağıdaki tablolarda bu bulgular gösterilmiştir. (Tablo 2-3).

Tablo 2. “Kalite uygulamaları işlerin “ilk defada doğru yapılması” yönünde çalışanlara sorum-
luluk yükledi” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 101 66,4
Kararsızım 31 20,4
Katılmıyorum 20 13,2
Total 152 100,0

Tablo 3. “Çalışmalara tüm personelin katılımı sağlandı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 91 59,9
Kararsızım 34 22,4
Katılmıyorum 27 17,8
Total 152 100,0

Tablo 4. “Uygulamadaki hatalar azaldı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 92 60,5
Kararsızım 37 24,3
Katılmıyorum 23 15,1
Total 152 100,0

Tablo 5. “Yapılan çalışmalar ile bireysel gelişimim arttı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 75 49,3
Kararsızım 40 26,3
Katılmıyorum 37 24,3
Total 152 100,
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Tablo 6. “Yapılan çalışmalar ile hastanenin saygınlığı arttı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 101 66,4
Kararsızım 37 24,3
Katılmıyorum 14 9,2
Total 152 100,0

Tablo7. “Çalışma talimatlarının yazılması işleyişimizi kolaylaştırdı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 83 54,6
Kararsızım 35 23,0
Katılmıyorum 34 22,4
Total 152 100,0

Tablo 8. “Hata bildirimleri kayıt altına alındı” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 110 72,4
Kararsızım 25 16,4
Katılmıyorum 17 11,2
Total 152 100,0

Tablo 9. “Hasta ve hasta yakını şikâyetlerinde geçmişe göre azalma oldu” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 62 40,8
Kararsızım 45 29,6
Katılmıyorum 45 29,6
Total 152 100,0

Yine başlatılan bu çalışmalar sonucunda, çalışanların %65.8’i performans ve kalite çalışmalarının ge-
rekliliğine inandığını ifade etmiştir (Tablo 10).

Tablo 10. “Performans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulama gerekliliğine
 inanıyorum” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 100 65,8
Kararsızım 30 19,7
Katılmıyorum 22 14,5
Total 152 100,0
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Çalışanlar Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarının hasta güvenliğine (%69.1) ve çalışan gü-
venliğine (%50.7) olumlu katkısı olduğunu belirtmiştir (Tablo 11-12).

Tablo 11. “Hasta güvenliğine katkısı çok büyük oldu” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 105 69,1
Kararsızım 27 17,8
Katılmıyorum 20 13,2
Total 152 100,0

Tablo 12. “Çalışan güvenliğine katkısı çok büyük oldu” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 77 50,7
Kararsızım 42 27,6
Katılmıyorum 33 21,7
Total 152 100,0

Bu bulgularla birlikte en çarpıcı olan bir sonuç da, bu çalışmalarla birlikte en yüksek oranda (%45.4) 
ödüllendirmenin yeterince olmadığını belirtmiş olmalarıdır.

Tablo 13. “Uygulamalar ödüllendirici oldu” görüşünün dağılımı

Sayı %
Katılıyorum 36 23,7
Kararsızım 47 30,9
Katılmıyorum 69 45,4
Total 152 100,0

Bunun yanında çalışanların mesleki deneyim süresi ile Performans ve Kalite Yönetimi konusundaki 
görüşlerinden olan “uygulamalar motive edici oldu” ifadesini belirtenler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır (x= 11.152,  p<0.05) (Tablo 14).

Tablo 14. Çalışanların mesleki deneyimine göre uygulamaların motive edici olduğunu ifade 
edenlerin karşılaştırılması

 Uygulamalar motive edici oldu Toplam
 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum  
Mesleki
Deneyim 0-5 yıl 5 6 10 21

 6-10 yıl 14 8 6 28
 11-15 yıl 18 12 18 48
 16 ve üzeri 31 15 9 55
Toplam 68 41 43 152
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Tablo 15. Chi-square tests

 Value df p
Pearson Chi-Square 11,152(a) 6 0,02
Likelihood Ratio 11,380 6 0,05
Linear-by-Linear 
Association 5,149 1 0,02

Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelik olarak, çalışanların %54,6’sı “çalışma talimat-
larının yazılması işleyişimizi kolaylaştırdı”, %60.5’i “uygulamadaki hatalar azaldı”, %72.4’ü “hata 
bildirimleri kayıt altına alındı”, %49.3’ü “yapılan çalışmalar ile bireysel gelişimim arttı”, %79.6’si 
“yapılan çalışmaların kayıt altına alınması sağlandı”, %40.8’i “hasta ve hasta yakını şikayetlerinde 
geçmişe göre azalma oldu”, %54.6’sı “ekip anlayışı düşüncesi daha çok gelişti” olarak ifade etmiştir. 
Bunun yanında çalışanlar Performans ve Kalite Yönetimi çalışmalarının hasta güvenliğine (%69.1) ve 
çalışan güvenliğine (%50.7) olumlu katkısı olduğunu belirtmiştir. Yine başlatılan bu çalışmalar sonu-
cunda, çalışanların %65.8’i performans ve kalite çalışmalarının gerekliliğine inandığını ifade etmiş-
tir. Bunun yanında çalışanların mesleki deneyim süresi ile Performans ve Kalite Yönetimi konusunda-
ki görüşleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bu bul-
gularla birlikte en çarpıcı olan bir sonuç da, en yüksek oranda (%45.4) ödüllendirmenin yeterince ol-
madığını belirtmiş olmalarıdır.

6. SONUÇ

Sonuçta, hastanemizde 2004 yılında başlatılan çalışmalar ışığında “Performans ve Kalite Yönetimi” 
uygulamalarının Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi çalışanlarınca sürekli iyileşme adına katkı sağla-
dığı görüşlerinde olduğu söylenebilir. 
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KAMU HASTANELERİNDE, KURUMSAL PERFORMANS 

UYGULAMALARI BAĞLAMINDA YÖNETİCİ VE DİĞER PERSONEL

 TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Muhsin Halis1, İsmail Şimşir2

Özet

Literatür incelendiğinde sağlık bakım organizasyonlarının performansının ve kalitesinin ölçülmesi konu-
sunda yapılan çalışmaların daha çok finansal performansın ve müşteri/hasta tatmininin ölçülmesi üzerin-
de yoğunlaştığı görülmekte; değişik paydaşların perspektifinden değerlendirmeler yapılması konusundaki 
eksiklik hissedilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kurumsal bakış ile durumun değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. Sağlık bakım hizmeti sağlayanların bakışını yansıtan bu çalışmada Sakarya Kamu Hastanele-
rinde çalışmakta olan sağlık personeli tarafından kurumsal performans uygulamalarının değerlendiril-
mesine çalışılmıştır. Amaç, bir yandan kurumsal performans uygulamalarının değerlendirilirken öte yan-
dan da bu çalışmaların Toplam Kalite Yönetimi mantığına göre iç müşteri olan kurum çalışanlarını ne de-
recede memnun kıldığı, dolayısıyla bu sonucun dış müşteri tatminine yansıyıp yansımayacağının tartışıl-
masıdır. Bu amaç doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca uygulanmakta olan Kurumsal Performans Uygu-
lamaları bağlamında; liderlik, rasyonel yönetim, insana dayalı yönetim, sürekli gelişim, örgütsel değer-
ler, süreç iyileştirme ve örgütsel dönüşüm gibi faktörler açısından; kamu hastanelerinde görev yapan yö-
netici ve yönetici olmayan sağlık personelinin görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca yönetici ve yönetici olma-
yan sağlık personelinin Kurumsal Performans Uygulamaları konusunda görüş farklılığı yaşayıp yaşama-
dığı araştırılmıştır.

Araştırma, organizasyon içinden bir bakış ile çok boyutlu bir değerlendirme sağladığı için, yöneticiler ve 
makro politika yapıcılara uygulamaların daha insancıl olması yönünde geri bildirim sağlayabilecektir. İs-
tatistiksel model açısından algıları ölçmede, 16 faktörü belirlemek için beşli likert tarzında tasarlanan top-
lam 90 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılanları tanımlamak amacıyla da 7 soruluk 
çoktan seçmeli bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü ba-
samak sağlık hizmeti veren tüm kamu yataklı tedavi kurumları; örneklem olarak ise evreni temsil edece-
ği düşünülen,  Sakarya il sınırları içinde bulunan 12 hastane ve bir ağız ve diş sağlığı merkezi seçilmiştir.

Çalışmaya ait veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiklerden (frekans tabloları, yüzdelikler, grafik-
ler) yararlanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlere göre fark-
lılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, korelasyon ve 
regresyon analizleri kullanılmıştır. İstatistikî analizler sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında bazı fak-
törlerin ve değişkenlerin yöneticiler ve yönetici olmayan sağlık personeli arasında algılama farklılıkları-
na neden olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Kurumsal Performans Uygulamaları, İç Müşteri, Sağlık Per-
soneli.
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Abstract

When literature has been studied, it is obviously conceived that the conducted studies on the issues of me-
asurement of performance and quality of healthcare organizations mostly intensified on the measurement 
of financial performance and consumer/patient satisfaction; deficiency in the issue of performing assess-
ments from different stakeholders’ perspectives is felt. Because of this, in this study, it is aimed to evalua-
te the situation from a institutional perspective. In this study which reflects the healthcare service provi-
ders’ view, institutional performance applications have been tried to be evaluated by the health staff wor-
king in the public hospitals of Sakarya. The aim is to determine how these performance applications sa-
tisfy the institutions’ employees who are inner customers according to the Total Quality Management app-
roach and therefore to argue whether this consequence positively affects the satisfaction of outer costumers 
on one hand while it is to evaluate institutional performance applications on the other. For this purpose, 
in the context of the Institutional Performance Applications which have been implemented by the Ministry 
of Health, the perception of the manager and non manager medical staff working in the public hospitals 
have been consulted in terms of the factors like leadership, rational management, management based on 
human, continuous improvement, organizational values, reengineering and organizational transformati-
on. Moreover, it has been investigated whether or not manager and non manager medical staff have expe-
rienced any perceptual differences on Institutional Performance Applications.

This study will provide feedback to macro policy makers in the way of applications’ being more humanis-
tic because it provides a multidimensional assessment and an inside perspective. In terms of statistical mo-
del, in measuring the perceptions, a survey envisaged as 5 point Likert-Type Scale which includes 16 fac-
tor and 90 preposition has been used. Additionally, a 7-question scale of multiple choice has been develo-
ped to define to participants of the survey. The chosen universe of the study is the whole second and third 
step healthcare organizations under the Minister of Health and as a sample 12 hospital and 1 Mouth and 
Teeth Health Center in the Sakarya province have been chosen which are regarded that they have a capa-
bility to represent of the universe.

Descriptive statistics were utilized while the data of the study were being evaluated. In the test of the hypot-
hesis, analysis of variance (ANOVA) test was used. It is conceived in the conducted statistical analyses 
that some factors have caused the perception differentiation between managers and non-managers healt-
hcare staff.

Key Words: Performance Management, Institutional Performance, Inner Customer, Healthcare Staff

1. GİRİŞ

Tüm dünyada hükümetler ve toplumlar son yirmi yıldır enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle artan 
tüketim ve küreselleşmenin getirdiği sorunlar nedeniyle köklü değişimlerle karşı karşıyadır. Buna ce-
vap olarak da icra organlarını yeniden organize etmektedirler.

Bu bağlamda hükümetlerin sonuç yönelimli yönetim reformlarına odaklandıkları görülmektedir. Bu 
reformlar kamu organizasyonlarının misyonlarını ve hedeflerini belirlemelerini, bu hedefleri elde ediş-
lerindeki ilerlemelerini ölçmelerini ve bu ilerlemeyi rapor etmelerini gerektirir. Performans yönetimi, 
sonuç yönelimli yönetim yaklaşımının bir şeklidir ve bu üç başlıca bileşeni yönetim teorilerine daya-
lı olarak içermektedir.

Sağlık hizmetleri de bu doğrultudaki gelişmelerden nasibini almış; gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus, 
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sürekli gelişen tıbbi teknoloji ve hatta tüketici toplumların yüksek beklentilerinin baskılarıyla yüz yü-
zedir. Bunun karşısında sadece sağlık hizmetleri harcamalarını artırmak bir seçenek değildir, alterna-
tif stratejiler aranmalıdır. Bu sorunun merkezi sağlık bakım organizasyonlarının performanslarını ge-
liştirmektir. Yatırımlarından daha fazla verim ve geri dönüşüm almak isteyen sağlık hizmetleri liderle-
ri,  endüstriyel ve ticari modelleri ödünç alarak organizasyonlarını yönetmede daha fazla karmaşık ol-
maya başlamışlardır (Walburg, 2006; 1-2).

Geçmiş dönem boyunca, üretim ve hizmet operasyonlarından bir kısım süreç iyileştirme metodoloji-
leri sağlık bakımına adapte edildi. Bu metotlar; müşterilere katma değeri olmayan aktiviteleri ve süreç 
adımlarını bertaraf etmeye yönelen yalın düşünce; sistemdeki gecikmeleri indirgemek için yararlanı-
lan kuyruk teorisi; süreçlerdeki darboğazları elimine etmeye yönelik kısıtlamalar teorisi; varyasyonla-
rı indirgemeyi ve sıfır hatalı hizmetleri amaçlayan altı sigma ve tüm organizasyonun makro seviyesin-
de süreç akışlarını tanımlayan sistem dinamiklerini içerir (Bevan ve Lendon; 70).

Uzun yıllardır bilgi gelişimine dayanan bu sağlık dışı sektörlerdeki yaklaşımlar sağlık bakımında per-
formans iyileştirmesine önemli katkılar yapabilir. Ancak kliniksel çevre için dönüştürülmeye ihtiyaç-
ları vardır.

Bu süreç geliştirme metotları sağlık bakımı alanında daha fazla yer buldukça ve faydaları daha fazla 
sergilendikçe, sağlık bakım liderleri arasında, sağlık bakımını nasıl sistematik olarak geliştirecekleri 
konusunda yeni bir zihniyete katkı yapmaktadırlar (Bevan ve Lendon; 71).

Performans yönetimi yaklaşımı beraberinde modern sağlık bakım hizmeti sunumunun karmaşık sorun-
larını ele almada daha yapılandırılmış bir yöntem getirmiştir. Ancak performans kavramı sıklıkla ol-
dukça dar anlamda, finansal hedefler ve artırılmış verimlilik şeklinde yorumlanmış, hastalar ve sağlık 
profesyonelleri için anlamının ne olduğu konusunda yeteri kadar yorumlanamamıştır.

Tüm bu çabalara rağmen, gelişebilecek kalite potansiyeli ile şu anki durum arasında büyük bir fark 
vardır. Sağlık bakım sistemleri klinik bakımlardaki varyasyonlar, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersizlik, gereksiz kullanım ve finansal problemlerle karakterize edilmektedir. Güncel kalite iyileş-
tirme çabalarının sağladığı değişim hızı oranı yeterli değildir. En çok göze çarpan şey uygulama zor-
luğu ve sağlık bakım kalitesini geliştirme çabalarının organizasyon seviyesinde kalma eğiliminde ol-
ması gerçeği ve böylece klinisyenlerin hastanın gerçek tedavisini yaptığı noktanın yetersiz dışavurum 
almasıdır. (Walburg, 2006; 1-2).

Dünya ölçeğinde olduğu gibi Türkiye kamu sektörü yöneticileri de özel sektör yönetim tecrübelerin-
den etkilenmiş ve 1990’lı yıllardan Türk kamu sektörü organizasyonları dünyadaki benzerleri gibi hiz-
met kalitesi, verimlilik ve etkililiklerini geliştirmek için bir arayış içine girmişlerdir.

Son 20 yıldır devam eden bu reform çabaların yansıması Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında uygula-
maya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda görülmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçe-
vesinde, başlangıcından bu güne kadar gerçekleştirilen uygulamalar göz önüne alındığında, “perfor-
mans yönetimi” anlayışının ücretlendirme sisteminden istihdam politikalarına, hasta haklarından sağ-
lık hizmetlerinde kaliteye kadar geniş bir alanda yerleşmeye başladığı görülmektedir. (Kırılmaz, 2005; 
140–141).

Sağlıkta Dönüşüm Programı gereği kamu sağlık hizmetlerinde verimlilik sağlamak amacıyla “Perfor-
mansa Dayalı Ek Ödeme Modeli” gündeme gelmiştir. Bu ödeme modelinin işlerlik kazanmaya başla-
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masından sonra 2005 yılında nicelik yanında nitelik ölçümü de gündeme alınmıştır.  Böylece, perfor-
mans değerlendirme uygulamaları yeni bir boyut kazanmıştır.

Bu gün gelinen noktada performansa dayalı ek ödeme modeli sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını, 
ulaşılabilirliğini, hakkaniyetini, etkililiğini, kalitesini ve verimliliğini yükseltmek amacıyla en önem-
li motiv olarak kullanılmaktadır. Modele ilişkin esasları son haliyle “Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi” teşkil etmektedir. Bu çalışmanın ana çerçevesini söz konusu yönerge hükümlerinin Sağ-
lık Bakanlığı hastanelerinde uygulanmasının yöneticiler ve diğer sağlık personelin tutumlarına etki-
si oluşturacaktır.

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

Kurumsal Performans Uygulamaları bağlamında kamu hastanelerinde görev yapan yönetici ve diğer 
sağlık personelinin davranışlarında liderlik, rasyonel yönetim, insana dayalı yönetim, sürekli gelişim, 
Örgütsel değerler, süreç iyileştirme ve Örgütsel dönüşüm gibi faktörlerin etkisinin incelenmesi çalış-
manın temel amacını oluşturmaktadır. B u bağlamda çalışmanın konusu:

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değer-
lendirme Yönergesi” kapsamında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan performans yönetimi uy-
gulamalarının yönetici personel davranışlarını ölçmeye yönelik bu araştırmaya çalışmaya kavramsal 
zemin oluşturması amacıyla genelden özele doğru gidilerek Türk sağlık sisteminin dinamikleri incele-
nerek başlanmıştır. Sonraki aşamada performans yönetimi kavramsal olarak tartışılmış ve Sağlık Ba-
kanlığı bünyesinde uygulamaların ne boyutta olduğu incelenmiştir. Daha sonra araştırma yapılmış ve 
bulgular değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığının uygulamakta olduğu kurumsal performans uygulamaları-
nın hastanelerin algılanan performansında bir ilerlemeye yol açıp açmadığını araştırmaktır. Alt amaç-
lar şu şekildedir.

Kurumsal Performans Standartlarını uygulayan hastanelerin performansını, disiplinleri arası 
yaklaşımla geliştirilen bir ölçekle hastanelerin yöneticileri ve diğer sağlık personelinin pers-
pektifinden değerlendirmek.

Kurumsal performans uygulamalarının, performans gelişimi sağlamada başarılı olan ve başarı-
sız olan unsurlarını tanımlamak ve analiz etmek,

Kurumsal Performans Uygulamalarının kamu hastanelerindeki yönetici ve diğer sağlık perso-
nelin algılarında bir etkisi var ise bu etki veya etkilerin nasıl gerçekleştiği ve hangi değişkenler 
sayesinde ortaya çıktığını göstermek.

Veri analizi sonucunda elde edilecek veriler kurum yöneticilerine rehberlik edecek düzeyde olacak-
tır. Makropolitika yapıcısı olarak sağlık bakanlığının performans uygulamalarının sonuçları için an-
ketimiz ve çalışmamız iyi bir geribildirim olacaktır. Kurumsal performans uygulamalarında yapılma-
sı muhtemel değişikliklerde, elde edeceğimiz veriler sonrası yapacağımız analiz ve yorumların göz 
önünde bulundurulması, uygulamaların daha insani olmasına katkıda bulunacaktır.

Geliştirilen ölçekte yer alan unsurlar, kamu kurumlarında çalışan yöneticiler için yeni değerler, yeni 
ifade tarzlarıdır. Kurumsal uyum ve yönetici uyumlarının yukarıdaki bileşenler açısından incelenmesi 
performans uygulamalarının geleceği açısından parlak ipuçları ortaya koyacaktır.
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1.2. Araştırmanın Problemi

Dünya ölçeğinde birçok ülke, bünyesinde verdiği sağlık hizmetlerini inceleyerek ve kendi standartla-
rını uygulayarak, hizmet kalitelerini uluslararası arası standartları karşılayabilecek seviyeye getirmeye 
çalışmaktadırlar. Ancak literatür taramasında da belirtildiği gibi kalite girişimleri kaynakların tahsisi-
ni ve fedakarlıkları gerektirir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek üzere başlangıcın-
dan bu güne birçok müdahale yapılmış, belirli bir yol kat edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu bu kurumsal performans uygulamala-
rının sağlık hizmetlerini çıkardığı kalite düzeyi hakkında bir çok kişisel anlatılara dayalı bulgu ve refe-
ranslar mevcuttur; ancak bu konuda yeterli ampirik çalışma yoktur. Mevcut çalışmalar daha çok finan-
sal performans ve müşteri/hasta perspektiflerinden yapılan değerlendirmelere odaklanmışlardır. İçer-
den bir bakış açısı ile; sağlık personeli tarafından algılanan kaliteyi ne derece geliştirdiği konusunda 
bir çalışma olmadığı gözlenmektedir. Bu doğrultuda, performans boşluklarını belirleyebilmek amacıy-
la Sağlık Bakanlığının uygulamakta olduğu performans programı merkeze alınıp, Uluslararası Birle-
şik Komisyonun uygulamakta olduğu standartlardan da çoğunlukla yararlanılarak bir ölçek geliştiril-
miştir ve uygulanmıştır.

Buna dayalı olarak aşağıdaki araştırma hipotez test edilecektir.

Kamu hastanelerinde uygulanmakta olan kurumsal performans uygulamalarına 
ilişkin hastane yöneticileri ve diğer sağlık personelinin algıları farklılık göster-
memektedir. 

1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları

Araştırma Sakarya ilinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren 13 kamu hastanesinde gö-
rev yapan yöneticiler ve diğer sağlık personeli kapsamaktadır. Araştırma verileri, hastane yöneti-
cileri ve diğer sağlık personelinin anketlere verdikleri cevaplarla sınırlıdır. Araştırma sonuçlarının 
değerlendirilmesinde yapılacak çıkarımlar bu örneklemle sınırlıdır.

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının araştır-
ma amacı doğrultusunda veri toplamak için yeterli olduğu varsayılmıştır.

1.4. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, performans ölçümü için bütüncül bir yaklaşım sergileyen, organizasyonların, sağlanan 
sağlık bakım hizmetinin kalitesini geliştirme uygulamaları açısından ne aşamada olduğunu sağlık ba-
kım hizmeti sağlayanların gözünden değerlendiren betimsel bir çalışmadır.Araştırma, uygulanan ka-
lite yönetim sistemini değerlendiren kesitsel, niceleyici bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırma-
ya konu olan olguların kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldığı bu araştırmada ge-
nel olarak kamu hastanelerinin performansını analiz etmek için Sağlık Bakanlığının uygulamış olduğu 
performans standartlarından, Uluslararası Birleşik Komisyonun akreditasyon standartlarından ve kri-
tik başarı faktörlerine bağlı bir performans yönetim sistemi kullanan Kanji’nin İş Mükemmelliği Mo-
delinden yararlanmıştır. Model, organizasyonda farklı alanların ne kadar iyi performans gösterdiğini 
belirlemek için indeksler kullanır. Bu model, değişik paydaşların perspektifinden iş mükemmelliği öl-
çümünü mümkün kılan disiplinler arası sistem yaklaşımıyla karakterize edilmektedir.
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Sağlık bakım hizmetlerinde uygulanan kurumsal performans uygulamalarını çalışanların perspektifin-
den ölçmek, bu araştırmanın odak noktasıdır. Literatürün gözden geçirilmesi, sağlık bakım hizmetleri-
nin kalitesini değerlendirmede ve organizasyonların hizmetlerinde gelişim alanlarını tanımlamalarında 
ölçümlerin önemini ortaya koymaktadır. Ölçümlerde değişik paydaşların perspektifleri kullanılmakta-
dır. Bu araştırmada ölçüm için kurum içinden bir bakış açısı benimsenmiştir. 

Kamu hastanelerinde görev yapan personelin kurumsal performans uygulamalarına ilişkin algılarını 
araştıran bu çalışma kapsamında, yönetici ve diğer çalışanlar gibi değişkenler bağımsız değişken ve 
kurumsal performans değerlendirmesine ilişkin görüşler ise bağımlı değişken olarak incelenecektir. 
Performans uygulamalarının sonuçları hem yöneticilere hem de diğer personele yük getirmesine rağ-
men bu iş yükü planlama kademesinde olan yöneticilerde diğer personele nazaran daha pozitif algılan-
maktadır. İcra konumunda olan diğer personelin iş yükü arttığı için kurumsal performans uygulamala-
rına ilişkin algıları olumsuz olacaktır. Araştırma kavramsal modeli aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil 1. Kurumsal performans ölçütlerine ilişkin algıların ve yönetici olup olmama durumuna 
göre farklı algılanmasının teorik modeli

Kurumsal 
Performans 
Kriterlerine 

İlişkin tutumlar 

Diğer Sağlık Personeli 
o Örgütsel yapı ve 

yönetim tarzı  
o Uzman Doktor 
o Pratisyen Doktor 
o Diş hekimi Eczacı 
o Hemşire 
o Sağlık Teknisyeni 
o Diğer  

Yönetici 
o Sağlık İdarecisi  
o Başhekim  
o Başhekim Yrd. 
o Hastane Müdürü 
o Müdür Yrd. 
o Başhemşire 

+ - 

Çalışmanın başında örneklem seçimi olarak tüm Türkiye’deki kamu hastaneleri öngörülmüş ancak 
maddi kısıtlılıklar ve zaman kısıtlılıkları nedeniyle Sakarya ili ile sınırlandırılmıştır. Sakarya il sınır-
ları içinde bulunan 12 hastane ve bir ağız ve diş sağlığı merkezinde uygulanmıştır.

1.5. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi

Anket geliştirme aşamasında, literatür kapsamlı bir şekilde araştırılarak öncelikle bu araştırmanın pla-
nına benzer çalışmaların var olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Sağlık hizmetlerinde performans 
yönetimi ana konu başlığı altında yerli literatürde yeteri kadar çalışma yapılmadığı gözlenmiş,  mev-
cut çalışmalarında daha çok performansı finansal perspektiften ve müşteri/hasta perspektifinden de-
ğerlendiren çalışmalar olduğu gözlemlenmiştir. Kurumun performansını içsel bir bakış açısıyla değer-
lendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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Bu doğrultuda geliştirilen ölçeğin temel kaynağı, araştırmanın eksenini oluşturan, Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu ve bu doğrultuda kurumsal performans uygulamalarının gerçekleştirildiği “Sağlık-
ta Performans Yönergesi” ve bu yönergenin eki olarak “Hizmet Kalite Standartları Rehberi”dir. Bu-
nun yanında Uluslararası Birleşik Komisyon’ın (JCI-Joint Commission International) yayınlamış ol-
duğu standartlardan yararlanılmıştır.

JCI, JCAHO’nun (Joint Commission on Acreditation of Heathcare Organization-Sağlık Bakım Orga-
nizasyonlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu) kar amacı gütmeyen, uluslararası alanda faali-
yet gösteren bir bağlı kuruluşudur. Misyonu, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve ulus-
lar arası akreditasyon aracılığıyla, uluslar arası toplumda bakımın güvenlik ve kalitesini sürekli ola-
rak iyileştirmek olan bu kuruluş bu gün 20.000 civarında sağlık kuruluşunun kalite programlarını de-
netlemektedir.

Ayrıca sağlık bakım organizasyonlarının performansını analiz etmek için kritik başarı faktörlerine bağ-
lı bir performans yönetim sistemi kullanan Hassan’ında (2006) yararlanmış olduğu Kanji’nin İş Mü-
kemmelliği Modelinden yararlanmıştır. Model, organizasyonda farklı alanların ne kadar iyi perfor-
mans gösterdiğini belirlemek için indeksler kullanır. Bu model, değişik paydaşların perspektifinden iş 
mükemmelliği ölçümünü mümkün kılan disiplinler arası sistem yaklaşımıyla karakterize edilmektedir. 
Bu aşamada Kanji’nin iş mükemmelliği modelinden bahsetmek yerinde olacaktır.

Kanji’nin İş Mükemmelliği Ölçüm Sistemi iki yapısal modelden geliştirilmiştir. İç paydaşların pers-
pektifinden performansı ölçmeye adanmış Kanji’nin İş Mükemmelliği Modeli (KİMM) ve dış paydaş-
ların görüşlerinden performansı değerlendiren Kanji’nin İş Kurumsal Karnesi (KİKK). (Hassan, 2006; 
11) Hem KİMM hem de KİKK ölçümleri kritik başarı faktörlerine dayalıdır. Bunlar Örgütsel perfor-
mansın bir tamamlayıcı görünümünü şekillendirir. Model sistemin her bir bileşenini ve aralarındaki 
ilişkileri ölçme yetisine sahiptir.

Kanji’nin iş mükemmelliği modeli: Kanj’nin kavramsal ve ölçüm modeli TKY ilkelerini ve kritik ba-
şarı faktörlerini entegre eder. Temel olarak bir iç değerlendirme çerçevesidir. Tüm Örgütsel alanla-
rı aynı anda ölçer, aralarındaki günlük bağlantıları sergiler ve Örgütsel performans üzerindeki kolek-
tif performansını ölçer.

Modele göre, kalite gelişimi ve iş mükemmelliğini harekete geçiren en önemli güç olarak liderlik baş-
lıca faktördür. Liderlik dört ilkeyi etkiler: müşteri memnuniyeti, gerçeklerle yönetim, insana dayalı yö-
netim ve sürekli gelişim. Her bir ilke iki temel kavramı etkilemektedir. Müşteri memnuniyeti, iç müş-
teri tatminini ve dış müşteri tatminini; gerçeklerle yönetim tüm iş bir süreçtir ve ölçüm kavramlarını; 
insana dayalı yönetim takım çalışması ve kaliteyi insan yapar kavramlarını ve sürekli gelişim döngüsü 
ve önleme kavramlarını etkiler (Hassan, 2006; 95).

İkinci yapısal Kanji’nin İş Kurumsal Karnesi (KİKK) dir. KİKK, KİMM’yi tamamlamayı amaçlar. 
Performansı farklı dış paydaşların perspektifinden ölçen kurumsal karnelerden oluşur.

Bu bilgiler doğrultusunda İstatistiksel model açısından belirlenen bu 16 faktör toplam 90 soruluk öl-
çek ile ölçülmektedir. Beşli likert ölçeği algıları ölçmekte kullanılmıştır. Demografik özellikleri belir-
lemek amacıyla 7 soruluk çoktan seçmeli bir ölçek geliştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda soruların faktör-
lere göre dağılımı ve C. Alpha güvenirlik katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 1. Soruların faktörlere göre dağılımı c. alpha güvenirlik katsayıları

Faktörler C. Alpha Soru Sayısı
Liderlik

Çalışan Memnuniyeti/Tatmini 0.90 3
Rasyonel yönetim 0.89 3
Çalışma Süreci 0.83 2
Ölçüm 0.91 5
İnsana Dayalı Yönetim 0.95 10
Sürekli Gelişim 0.83 2
Önleyici Faaliyetler 0.88 3
Süreç Mükemmelliği/Örgütsel Mükemmellik 0.92 9
Örgütsel Değerler 0.88 6
Örgütsel Öğrenme 0.91 6
Hasta Memnuniyeti 0.94 10
Kurumsal Karne Mükemmelliği 0.94 10
Süreç İyileştirme 0.81 2
Örgütsel Dönüşüm 0.83 12
Hasta Güvenliği 0.88 5

2. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ

Çalışmaya ait veriler değerlendirilirken belirtici istatistiklerden (frekans tabloları, yüzdelikler, grafik-
ler) yararlanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde ANOVA analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Ayrıca verilerin iç tutarlılığını ve 
güvenilirliliğini test etmek amacı ile güvenilirlik analizi yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.00 pa-
ket programı kullanılarak yapılmıştır.

Ankette yer alan ifadelerin tamamı 5’li likert ölçeğinde hazırlanmıştır. Demografik özelliklerle ilgi-
li sorularda ise tüm sorular ise çoklu seçenekli soru tipindedir. 5’li Likert ölçeğinde hazırlanmış ifa-
deler en olumlu (tamamen katılıyorum) 5, en olumsuz (asla katılmıyorum) 1 puan verilerek değerlen-
dirilmiştir.

Öncelikle ilgili alandaki yerli ve yabancı alandaki literatür taraması yapılmış olup, bu literatüre bağ-
lı olarak araştırmacı tarafından belirlenen benzer çalışmalardan faydalanılarak bu araştırmanın amacı-
na uygun olarak yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek aracılığıyla toplanan veriler istatistiksel paket 
programlar (SPSS16) aracılığıyla analize tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. Öncelikle hem de-
mografik bilgilerin niteliği hakkında bilgi vermek hem de diğer grup sorulara ait fikir edinilmesini sağ-
lamak amacıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımları içeren tanımlayıcı is-
tatistikler sunulacaktır. Bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterip gösterme-
diği tek yönlü varyans (ANOVA) analiz ile test edilmiştir. 
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2.1. Bulgular ve Tartışma

Bu başlık altında, toplanan verilere ilişkin istatistiksel çözümlemeler yer almaktadır. Bu çerçeve-
de yapılacak istatistikî analizler temel olarak iki ana grupta ele alınmıştır. İlk olarak bireysel de-
ğişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler, ikinci olarak araştırma değişkenlerini test etmeye yöne-
lik olarak sonuç çıkarıcı istatistikî analizler yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 16 
kullanılmıştır. 

2.1.1. Örnekleme İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Demografik veri toplama ölçeği ile toplanan veriler bu başlık altında frekans ve yüzdelerle özetle-
necektir. Okuyucuların araştırma örneklemi hakkında kanaat oluşturabilmesi için bu verilerin tas-
nifi ve sunumu önem arz etmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların demografik yapılarına ilişkin istatistikler

Yaş Frekans % Görev Frekans %
18-24 43 11,3 Sağlık İdarecisi 2 ,5
25-34 199 52,11 Başhekim 4 1,1
35-44 99 25,9 Başhekim Yrd. 4 1,1
45-50 28 7,3 Hastane Müdürü 7 1,9
51 ve üzeri yıl 13 3,4 Müdür Yrd. 9 2,4
Toplam 382 100,0 Başhemşire 8 2,1
Cinsiyet Uzman Doktor 20 5,3
Kadın 248 64,8 Pratisyen Doktor 18 4,8
Erkek 135 35,2 Diş Hekimi, Eczacı 17 4,5
Toplam 383 100,0 Hemşire 192 50,9
Hastane Yönetimindeki Görev Süresi Sağlık Teknisyeni 68 18,0
1-3 yıl 48 48,0 Diğer 28 7,4
4-6 yıl 26 26,0 Hastanedeki toplam çalışma süresi
7-9 yıl 9 9,0 1-5 yıl 193 51,7
10-12 yıl 9 9,0 6-10 yıl 88 23,6
13 ve üzeri yıl 8 8,0 11-15 yıl 54 14,5
Toplam 100 100,0 16-20 yıl 24 6,4
Eğitim Durumu 21 ve üzeri yıl 14 3,8
Lise 96 25,5 Toplam 373 100,0
Lisans 216 57,5 Medeni durum
Yüksek Lisans 48 12,8 Evli 261 68,7
Doktora 16 4,3 Bekar 119 31,3
Toplam 376 100,0 Toplam 380 100,0

2.1.2. Kurumsal Performans Uygulamalarına İlişkin Bulgular

Faktörlere ilişkin bulgular, genel olarak sağlık hizmetlerinin performansının ölçülmesinde kullanılan 
dört ana ölçüt çerçevesinde sınırlandırılmaya çalışarak aşağıda sıralanmıştır.
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2.1.2.1. İnsan Mutluluğunun Sağlanması

“İnsan Mutluluğunun Sağlanması” başlığı altında incelenebilecek faktörler şunlardır.

Tablo 3. İnsan mutluluğunun sağlanması değişkenlerine ilişkin istatistikler

Ortalama Std. S.
Çalışan memnuniyeti/Tatmini 2,07 1,86
Örgütsel Değerler 3,81 ,95
Hasta Memnuniyeti 3,58 ,92
Hasta Güvenliği 3,78 ,99

Çalışan Memnuniyeti: Toplam Kalite Yönetimi mantığına göre organizasyon içindeki her bir perso-
nelin dış müşteri üzerinde etkisi vardır ve eğer dış müşteri tatmini elde etmek isteniyorsa, organizas-
yon içi ilişkilerin çalışır hale getirilmesi esas teşkil eder. Örgütsel performansı geliştirmek için orga-
nizasyon içi işbirliği harekete geçirilmelidir. En etkili liderlik tipi, takımların ve çalışanların katılımı-
na yüksek önem veren tiptir.

Hasta Memnuniyeti: Kalite tüm aktivitelere açık bir hasta/müşteri odaklılığı ile dahil edilmelidir. Has-
talar/müşteriler genellikle organizasyondan gerçekte edindikleri algı ile edinmeyi umdukları beklenti-
leri karşılaştırırlar. Müşteri memnuniyeti, algıların beklentileri aştığı durumlarda ortaya çıkar. Müşte-
ri tatmini, bir organizasyon, müşterisini dinlerse, güncel ve gelecekteki müşteri gereklilikleri ve bek-
lentilerini belirlerse ve müşterilerden gelen geri bildirimleri ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kul-
lanırsa ortaya çıkar.

Hasta Güvenliği: Hasta Güvenliği; süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar ve-
recek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına 
ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır. Has-
ta, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam oluş-
turarak güvenliği sağlamaktır. Hasta güvenliği uygulamalarında temel hedef; hizmet sunumu sırasında 
hata oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle hasta ve çalışanları olası zararlardan koruyacak, hata 
olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin kurulmasıdır.

Örgütsel Değerler: Örgütsel değerler en geniş anlamıyla bir firmanın kendini ve dış dünyayı değerlen-
dirmesinde belirleyici olan unsurlardır. Bu faktör içerisinde en dikkat çekici unsurlar şu şekilde sırala-
nabilir: KPU bağlamında hastaların eğitim ihtiyacı ve ağrı değerlendirmeleri; hastaların inanç ve de-
ğerlerine saygı gösterilmesi; hasta bilgilerinin sır olarak tutulacağı kaybolmasından veya kötü amaç-
lı kullanımdan korunması; hasta ve yakınlarına, farkındalığı artırmak için, anlayabileceği bir şekilde 
hakları ve sorumluluklarının belirtilmesi.

2.1.2.2. Hizmet Sunum Sürecinin Ölçümü

Süreç ölçümü başlığı altında incelenebilecek performans faktörler şunlardır.
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Tablo 4. Hizmet sunum sürecinin ölçümü değişkenlerine ilişkin istatistikler

Ortalama Std. S.
Rasyonel yönetim 2,43 2,06
Çalışma süreci 3,86 1,01
Süreç Mükemmelliği/org. Mükemmellik 3,23 ,86
Kurumsal Karne Mükemmelliği 4,10 ,85
Süreç İyileştirme 3,54 1,22

Rasyonel yönetim: Toplam kalitenin sekiz ilkesinden bir tanesi de verilere dayalı yönetimdir. Verile-
re dayalı yönetim ise bürokrasi ve çağdaş yönetim yaklaşımlarında çok kullanılan bir tekniktir. Max 
Weber’in rasyo-legal yönetim tarzının iyi işlediği örneklere denilmektedir. Rasyonel yönetimde birey-
sel algılamaları değil, gerçekleri göz önünde bulunduran bir değerlendirme şekli söz konusu olmalıdır.

Çalışma Süreci: Yapılan çalışmalarda bütün çalışma süreçlerinin prosedürlerinin yazılması istenmiş 
ve çalışma sürecini direkt ilgilendiren hasta kabul ve çıkış ölçütlerinin kurum tarafından tespit edil-
mesi istenmiştir. Önceleri dört ayda bir yapılan denetimler ve sonrasında 6 aya çıkarılan denetim sü-
recinde bu maddelerin etkin olarak işletilip işletilmediği, hem saha denetimleri, hem de masa başı de-
netimlerde sorgulanmaktadır.

Süreç Mükemmelliği/Örgütsel Mükemmellik: Hastanenin bireylerine yatırım yapması, hastanenin 
hedeflerini gerçekleştirmede ilerleme kaydetmesi, sağlık bakımının gereklerini ve uluslar arası sağlık 
bakım kalite standartlarını karşılaması ve topluma katkısı, hastalar ve diğer paydaşlar arasındaki imaj, 
süreç mükemmelliği olarak adlandırılmaktadır. Mükemmel organizasyonlar, politika ve stratejilerini 
destekleyecek, tüm paydaşlarını tam olarak tatmin edecek ve onlar için katma değeri arttırabilmeleri-
ni sağlayacak biçimde süreçlerini tasarlar, yönetir ve iyileştirirler. Mükemmel organizasyonlar, için-
de bulunduğu pazarı ve sektörü göz önünde tutan paydaş odaklı bir strateji geliştirerek misyon ve viz-
yonunu hayata geçirirler. Stratejiyi geliştirmek için politikalar planlar, amaçlar ve süreçler oluşturur-
lar ve uygularlar.

Kurumsal Karne Mükemmelliği: Kurumsal karne mükemmelliği faktörü, hastanenin dış paydaşlar 
açısından nasıl değerlendirildiğinin, hastane çalışanları açısından algılanmasına ilişkin bir faktördür. 
Bu faktör bağlamında aşağıdaki değişkenlercden bahsedilebilir:

Hastanenin hasta hakları konusunda gösterdiği gayret, kaliteli personele ulaşılabilirlik, güven-
li ve konforlu bir çevre sağlanması, hastanın bütüncül tedavisi için politika ve prosedürler ge-
liştirme, hekimlerin güvenli bir hasta bakımı sağlayabilmeleri için ayrıcalıklı bir sistem benim-
senmesi,

Hastanın ihtiyaçlarını uygun bir şekilde değerlendirmek için gelişmiş bir hasta değerlendirmesi 
ve bakım hizmetlerinin devamlılığı, 

Liderler tarafından kalite programlarının planlanması ve takip edilmesi, 

Sağlık bakım hizmetini sağlayanların, hastaların tıbbi kayıtları hakkındaki dökümantasyonları-
nın, sağlık bakım hizmeti sağlayanlar arasında bakımın devamlılığını sağlayacak şekilde ulus-
lar arası bir seviyeye çıkarılması, 

Hastanın tedavisini belirlemek ve yönetmekle ilgili tedavinin yanında, hem nitel, hem de nicel 
dökümantasyonda ilerleme sergilenmesi.
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Süreç İyileştirme: Süreç iyileştirme faktöründe kademeli ve sıçramalı iyileştirme fırsatlarının ve diğer 
değişim olanaklarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi; performans sonuçlarının, algılama verileri-
nin ve öğrenme faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin, önceliklerin, iyileştirme hedeflerinin ve daha iyi 
çalışma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılması ve çalışanların, müşterilerin ve işbirliği ya-
pılan kuruluşların yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinin iyileştirme fırsatları doğrultusunda ortaya çıka-
rılması ve bunlardan yararlanılması esastır.

2.1.2.3. Girdilerin Ölçümü

Ölçüm, kalitenin istenen seviyede tutulmasına  (kalite kontrol ve güvencesi) yardımcı olan bir geribil-
dirim sağlamakla birlikte, değişim veya verimli bir değişimi başarmak için işarettir. Diğer yandan ka-
lite ölçümleri geliştirmek ve ölçümleri toplamak için birçok çaba gösterilmesine rağmen, bu ölçümle-
rin kullanılması ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Ayrıca kalite iyileştirmede ölçümlerin önemli oldu-
ğu ve fakat yeterli olmadığı da belirtilmektedir. Buna göre performans ölçümü, kalite geliştirme çalış-
malarıyla ilişikli olmadıkça faydasızdır. 

Kalite gelişiminin ölçüm ve raporlamanın sonucu meydana geldiğine dair yeteri kadar kanıt yoktur. 
Sağlık bakım hizmetlerinde performans ölçümünün kalite gelişimini tetikleyebileceğine dair daha faz-
la kanıta dayalı çalışma ihtiyacı vardır. Kanji’ye göre şirketler iş mükemmelliğini başarmak için deği-
şik performans alanları boyunca üstünlüklerini sergilemelidirler. Bu doğrultuda sağlık bakım organi-
zasyonları hizmet kalitesi, klinik etkililik ve finansal performans için münferit ölçüm süreçleri kullan-
maktadır (Kanji, 2002; 29-30).

Performans ve kalite geliştirme insiyatiflerinin etkililiğini değerlendirmede sağlık bakım hizmeti say-
layanların algıları öncelikli önem taşımaktadır. Bu değerlendirme, sonuçlarda eğilime neden olabile-
cek bir şekilde, hastane yöneticileri veya kalite yöneticileri gibi sağlık hizmeti sağlayanların tek bir ka-
tegorisi ile sınırlandırılmamalıdır. Bu nedenle organizasyonda sonuçlarda eğilimden kaçınmak için or-
ganizasyon içinde kalite yöneticilerinden ziyade değişik tip sağlık hizmeti sağlayanlardan bilgi topla-
mak gerekmektedir. Sağlık bakım hizmeti sağlayanların iletişim ve kişilerarası ilişki becerileri, izlen-
mesi gereken bir başka kritik performans göstergesi olarak belirtilmektedir. 

2.1.2.4. Örgütsel Çıktılarının Ölçümü

Örgütsel çıktıların ölçümü başlığı altında incelenebilecek faktörler şunlardır.

Sürekli Gelişim: Sürekli gelişmede amaç, mevcut durumu sürekli gözlemleyip daha da ileri götürmek-
tir. TKY hedeflerle yönetilen bir yönetim tarzı değildir. Amaç, belli bir standardı tutturmak değil, se-
viyeyi hızla ve sürekli bir biçimde geliştirmektir. Esnek bir örgüt yapısı, yatay ve dikey tüm iletişim 
kanallarının açık olması sürekli gelişmeyi daha da hızlandıracaktır. Sürekli geliştirmede üç temel şart 
vardır. Bu şartlar, mevcut durumu yetersiz bulmak, insan faktörünü eğitimle geliştirmek ve çalışanla-
rın problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bütün bunların yanın-
da tüm çalışanlar sürekli geliştirme sorumluluğunu paylaşmalıdır (Şimşek, 2007; 15).
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Tablo 5. Sağlık çıktılarının ölçümü değişkenlerine ilişkin istatistikler

Ortalama Std.S.
Sürekli Gelişim 3,98 1,07
Önleyici Faaliyetler 3,38 1,18
Örgütsel Öğrenme 3,81 ,98
Örgütsel Dönüşüm 3,56 ,75
Liderlik 2,49 2,12
İnsana Dayalı Yönetim 3,24 1,09

Önleyici Faaliyetler: Bu faktörde amaç, hastanenin problem çözme için kök neden analizi yaklaşımı-
nın kullanımını teşvik ederek ve müşterilerin ve personelin hizmetlerin kalitesinin sağlanması için, bu 
hizmetlerin planlanmasına ve sunulmasına katılımlarının sağlayarak potansiyel problemlerin ve hata-
ların önlenmesine yardımcı olan bir sisteme ne derece sahip olduğunu değerlendirmektir. Kurumsal 
Performans Uygulamalarının, uygun bir personel eğitimi sağlanması, performansın ölçülmesi, potan-
siyel problemlerin önlenmesi, bir kalite geliştirme kültürü oluşturulması ve sürekli bir kalite iyileştir-
me yönetimi için uygun araçların benimsenmesi yoluyla, kalite aktivitelerini ve performansı geliştir-
meye yönelik etkisinin ne yönde olduğunu ölçmek bu faktörün oluşturulma sebebidir.

Örgütsel Öğrenme: Öğrenen organizasyonlar değişen çevre içerisinde daha iyi bir yönetim bilgisi için 
sürekli kendi kendine dönüşümü gerçekleştiren ve bu amaçla teknoloji, güçlendirilmiş personel ve ge-
lişmiş bir öğrenmeyi kullanarak daha iyi bir adaptasyon ve başarıyı elde eden organizasyonlardır. Sağ-
lık hizmetleri açısından öğrenen organizasyon faktörü altında belirlenen bazı alt bileşenler şunlar ola-
bilir:

Personel arasındaki koordinasyon süreci, 

Hasta ve yakınlarının öneri ve şikâyet programlarını kullanabilmeleri konusunda personel ile 
olan iletişimi, 

Taburcu özetinde yer alan birçok dosyada ve hasta kayıtlarında sağlık bakım hizmeti sağlayan-
lar arasındaki koordinasyon seviyesi,

Örgütsel Dönüşüm: Örgütsel dönüşüm, diğer bir deyişle örgütsel değişim, örgüt faaliyetlerinin, mev-
cut durumundan farklı bir duruma gelmesi olarak ifade edilebilir (Güven, 2006: 12). Başka bir ifade 
ile değişim; planlı ve ya plansız bir biçimde bir sistemi, sürecin ve ya ortamın bulunduğu mevcut du-
rumdan başka bir duruma geçirilmesi olarak tanımlanabilir (Uslu, 2006: 3).

Örgütsel dönüşüm olumlu veya olumsuz olabilir. Örgütte düşük verimlilik arz eden unsurların terk edi-
lerek yerlerine daha verimli ve etkin olan yenilerinin getirilmesi suretiyle gerçekleştirilmek istenen ör-
gütsel değişim, iyi yönetilemediği takdirde, her zaman örgütün gelişmesine yol açmaz; bazen de ör-
gütün verimlilik ve etkinliğinde bir azalmaya hatta örgütün dağılması gibi olumsuz sonuçlara da yol 
açabilir.

Örgütsel değişimin amacı genel olarak değişen iç ve dış çevre koşullarına karşın örgütün etkinlik ve 
verimliliğini arttırmak, üyelerinin en yüksek doyumu sağlamalarına ve geliştirmelerine olanak veren 
bir örgütsel yapıyı kurmaktır (Niğdelioğlu, 2007: 3).
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Yönetimci akademisyenlere göre örgüt değişimi çoğunlukla sancılı kabul edilen ancak yaşamın gerçe-
ği haline gelen ve yadsınamayacak bir olgudur. Değişim hangi sebeple gerekli ve kaçınılmaz olursa ol-
sun, alışılandan vazgeçmeyi beraberinde getirdiği için belirsizlik ve tedirginlik yaratır. Var olana bağ-
lılık, alışılanı sürdürme ve değişimin sonuçlarını önceden kestirememek örgütlerde birey ve grup dü-
zeyinde dirence neden olacaktır. Değişimin yönetilmesi, günümüz işletmelerinin varlığının temel kay-
nağı haline gelmiştir. İşte bu nedenle değişim yönetimi modern yönetim yazınında büyük yankı getir-
miştir (Güven, 2006: 14).

Örgütsel değişim ve performans yönetim sistemleri arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. Zira, artık 
değişim, organizasyonlar için belirli plan ve stratejilerle geliştirilen bir süreçtir. Hatta çoğu değişim sü-
reçleri ve kararları, örgütün uzun vadeli planları arasındaki yerlerini almaktadır. Değişim kavramı, gü-
nümüzde, sistematik bir süreç olarak algılandığı ve uygulandığı ölçüde belirli araç ve yöntemlerin kul-
lanımını da gerektirmektedir. Bu bağlamda değişimi yönetebilirliğin en önemli araçlarından biri, orga-
nizasyonların performans yönetim sistemleridir (Niğdelioğlu, 2007: 48).

Sağlık Bakanlığınca halen çeşitli araçlarla geliştirilmeye çalışılan performans yönetim sistemi de ger-
çekleştirilmek istenen olumlu dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kurumsal performans uygulamaları marifetiyle yaşanan dönüşüm neticesinde toplumun kazanım sağ-
ladığı yönlerden bazıları şu şekilde önermeler halinde ifade edilebilir:

Aynı sayıdaki kişiyle daha fazla hastaya bakılmaya başlanmıştır.

Daha önce hastaların çokluğundan şikâyet eden hekim tipi ortadan kalkmaya başlamıştır.

Hekim seçme özgürlüğü gelişmiş ve yeni poliklinik alanları açılmaya başlanmıştır.

Tam zamanlı çalışan hekim sayısı artmaya başlamıştır.

Bakım ve tedaviye yönelik hizmet içi eğitimler artmaya başlamıştır.

Hekimler arası rekabet uygulamaları görülmeye başlamıştır.

Olumsuz olarak nitelendirilebilecek ve ölçmeye değer bazı unsurlar da şu şekilde ifade edilebilir:

Hekimler arasında mevcut hasta pastasından dolayı rekabet uygulamaları başlamıştır.

Yapılmayan işler yapılıyor gibi gösterilmeye başlamıştır.

Teşhis ve test araçları daha çok kullanılmaya başlanmıştır.

Endikasyonu olmadığı halde testler ve teşhis araçları kullanılmaya başlamıştır.

Ücret aynı kaldığı halde çalışanların sorumluluğu artmaya başlamıştır.

Liderlik: İşletmelerde yüksek performansı yakalamanın ön şartı kuşkusuz gerekli nitelik ve değerleri 
taşıyan ve bilgi ve becerilere sahip olan liderdir. Grup üzerinde etkileme gücü olan, karşılaşılan çeşit-
li sorunları çözmek, çalışanları motive etmek, onların sürekli gelişimini sağlamak ve ortak bir vizyon 
belirleyebilmek için, iyi yetişmiş liderlere ihtiyaç vardır. Bir lider eğer elinde sayısal veriler varsa he-
saplama yaparak, yoksa kendi sağ duyusuyla, insanların hangilerinin sistemini dışında bulunduğunu 
ve dolayısıyla bireysel yardıma ihtiyaç duyduğunu ya da bir çeşit takdiri hak ettiğini öğrenmelidir. Li-
der ayrıca sistemin iyileştirilmesinden yani herkesin işleri daha iyi ve daha fazla tatmin olarak yapabil-
mesini sürekli bir şekilde mümkün kılmaktan sorumludur (Deming, 1996; 206).
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Liderlik tipi ve üst yönetimin sahiplenmesi, kalite gelişimi için öncelikli önem arz etmektedir. İnsa-
na dayalı yönetim çerçevesinde önerilen göstergelerin TKY kültürü ve daha iyi motive olmuş personel 
bağlamında pozitif katkılar yapabileceği ancak bu katkıların sahiplenilen yönetim tarzından etkilene-
ceği belirtilmektedir. Ayrıca çalkantılı dönemlerde kolaylaştırıcı liderliğe dayalı bir yönetim tarzının 
hasta bakım kalitesinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. Araştırmacıların, kalite performansını 
değerlendirirken liderliği gözlemeye ihtiyaçları vardır. Örneğin hiyerarşik olmayan hastane yapıların-
da daha iyi sonuçlar alındığı gözlemlenmektedir (Kanji, 2002; 46-47).

İnsana Dayalı Yönetim: Bu faktör insanlara kendi işlerinin kalitesinde daha fazla sorumluluk almala-
rı için bilgi, beceri ve teşvik sağlamakla ilgilidir. Bunun için yöneticilerin; çalışanlara potansiyelleri-
ni sergilemelerine yardım etmeleri, takımlar halinde çalışmalarını teşvik etmeli, sürdürülebilir eğitim 
programları oluşturmalı ve çalışanlara organizasyonun başarılarında katkıları olduğunu ve katkılarının 
yüksek değeri olduğunu hissettirmelidir (Kanji, 2002; 47).

2.1.3. Problemin analizi ve hipotezlerin test edilmesi

Aşağıda “Kamu hastanelerinde uygulanmakta olan ve aşağıda maddeler halinde sayılan kurumsal 
performans uygulamaları, hastane yöneticileri ve diğer sağlık personelinin algıları üzerindeki etki-
leri farklılık göstermemektedir.” hipotezini test etmek için yapılan ANOVA testine ilişkin sonuçlar 
yer almaktadır. Buna göre belirlenen performans ölçütlerinin bir kısmı yönetici olan ve olmayan-
lar açısından fark göstermezken bazı ölçütlerde farklılık mevcuttur. Farklılığın söz konusu olduğu 
ölçütlere ilişkin ortalamaların karşılaştırılmasına bakıldığında yöneticilerin Kurumsal Performan-
sı daha olumlu algıladıkları görülmektedir.

Tablo 6. Hipotez testine ilişkin anova test sonuç tablosu

Yönetici Yönetici değil ANOVA
Ölçütler Ortalama Std.S. Ortalama Std.S. F Sig.
Liderlik 3,02 2,12 2,43 2,12 3,278 ,071*
Çalışan Memnuniyeti 2,72 1,94 1,98 1,84 6,449 ,011**
Rasyonel Yönetim 3,12 2,10 2,34 2,05 5,964 ,015**
Süreç Odaklılık 4,08 1,03 3,84 1,01 2,263 ,133
Ölçüm 3,81 1,09 3,61 1,12 1,247 ,265
Sürekli Gelişme 3,88 1,22 3,49 1,21 4,106 ,043**
Önleyici Faaliyetler 3,68 1,18 3,34 1,18 3,353 ,068*
Örgütsel Değerler 3,95 0,86 3,80 0,97 1,084 ,299
Örgütsel Öğrenme 4,07 0,84 3,78 1,00 3,481 ,063*
Hasta Memnuniyeti/Tatmini 4,12 0,93 3,84 0,92 3,712 ,055*
Süreç İyileştirme 4,23 0,94 3,95 1,09 2,750 ,098*
Hasta Güvenliği 4,06 0,90 3,71 1,00 4,902 ,027**
İnsana Dayalı Yönetim 3,52 1,02 3,21 1,10 3,256 ,072*
Süreç Mükemmelliği 3,45 0,81 3,20 0,87 3,324 ,069*
Kur. Karne Mükemmelliği 4,24 0,97 4,08 0,83 1,354 ,245
Örgütsel Dönüşüm 3,56 0,72 3,56 0,75 ,002 ,964

** %95 manidarlık düzeyine göre farklılık. * % 90 manidarlık düzeyine göre farklılık.



428

Yukarıda belirttiğimiz H0 hirotezine göre kamu hastanelerinde uygulanmakta olan ve aşağıda mad-
deler halinde sayılan kurumsal performans uygulamalarının, hastane yöneticileri ve diğer sağlık 
personelinin algıları üzerindeki etkileri farklılık göstermemektedir.

Bu doğrultuda H1 hipotezine göre, kamu hastanelerinde uygulanmakta olan ve yukarıda belirti-
len kurumsal performans uygulamalarının, hastane yöneticileri ve diğer sağlık personelinin algıla-
rı üzerindeki etkileri farklılık göstermektedir. Yukarıda tablo 24 ‘e baktığımızda aşağıdaki şu öl-
çütlere ilişkin yönetici ve diğer sağlık personelinin algıları arasında anlamlı bir fark var olduğu gö-
rülmektedir.

Yöneticiler ile yönetici olmayan sağlık personelinin kalite ve performans uygulamalarına karşı al-
gıları arasında farklılıklar vardır. Farklılığın derecesine yönelik iki ayrı istatistikî düzey belirlen-
miştir. İlki %95’lik güven aralığı, diğeri ise %90’lık güven aralığıdır. Faklılıkların belirgin olduk-
ları kategoriler yukarıdaki şekil 2’de gösterilmektedir.

Bu farklılıkların birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri, modelde belirtilen, iki grup arasında iş yükü al-
gılarının farklı olması olabilir. Ayrıca, bakanlığın uygulamış olduğu kurumsal performans uygulama-
larında, performans ve kalite gelişimi konusunda yeterli ödüllendirme ve teşvik sistemlerinin olmayı-
şı da bu faklılıklara önemli bir etken olarak gösterilebilir. 

Şekil 2. Anlamlı farkı olan faktörler

Yönetici Olanlar İle Olmayanlar 
Arasında Farklı Algılanan Kurumsal 

Performans Kriterleri 

Diğer Sağlık Personeli 
o Uzman Doktor 
o Pratisyen Doktor 
o Diş hekimi Eczacı 
o Hemşire 
o Sağlık Teknisyeni 
o Diğer  

Yönetici 
o Sağlık İdarecisi  
o Başhekim  
o Başhekim Yrd. 
o Hastane Müdürü 
o Müdür Yrd. 
o Başhemşire + - 

% 95 Manidarlık Düzeyine göre 
 Sürekli Gelişim 
 Rasyonel Yönetim 
 Çalışan Mem./Tatmini 
 Hasta Güvenliği 

 

% 90 Manidarlık Düzeyine göre 
 Liderlik 
 Önleyici Faaliyet 
 Süreç İyileştirme 
 İnsana Dayalı Yönetim 
 Süreç Mük./Org Mük. 
 Örgütsel Öğrenme 
 Hasta Tatmini 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlık sistemlerinin temel hedefi tartışmasız daha iyi bir sağlık düzeyidir. Bu hedefe ulaşılıp ulaşıl-
madığı sağlık sisteminin değerlendirilmesi ile ortaya konulabilir. Değerlendirmenin daha nitelikli ya-
pılabilmesi için araç ve yöntem arayışı Alma-Ata Konferansı öncesinden beri, değişmez tema olma-
ya devam etmektedir. Geçtiğimiz on yılda ise sağlık sisteminin tüm bölümlerinde performans ölçü-
müne duyulan ilgi artmıştır. Sağlık çıktılarını ölçmek ve diğer faktörlerin sağlık sistemine etkileri-
nin ortaya koymak zordur. Bu nedenle sağlık sistemlerinin performansları ile ilgili birçok sorunun ba-
sit ya da açık cevapları yoktur. Ancak İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve Amerika Birle-
şik Devletleri’nde sağlık hizmetleri alanında uygulanan performans ölçüm çalışmalarının “sağlık hiz-
meti çıktılarını artırdığı, hasta bakım kalitesini geliştirdiği, ulusal önceliklere ulaşılmasını sağladığı ve 
sağlıkta eşitsizlikleri azalttığı” saptanmıştır. Sağlık hizmetlerinin performansının ölçülmesine yöne-
lik çalışmalar mevcut durumun değerlendirilmesiyle yeni hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamakta-
dır (Gazi, 2006; 4-5).

Performansı ölçmek ve sağlık bakımının kalitesini geliştirmek, sağlık bakım organizasyonlarını zor-
layan kamusal ve politik konulardır. Geleneksel olarak kalite, sağlık hizmetine maliyetinden bağım-
sız olarak sınırsız erişim ve tedavi anlamına gelmektedir. Sağlık harcamalarındaki artışın yarısından 
fazlası hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerine atfedilmektedir ve sağlık hizmetlerinde maliyet artış-
ları, hastaların farkındalığı, ilgisi, bilgisi ve sağlık bakımının değişik boyutları hakkında bilgiye eri-
şimleri ile birleşince bu, sağlık bakım organizasyonlarının sundukları bakımın kalitesini sergilemele-
rini gerektirmiştir.

Sağlık bakım hizmetlerinin kalitesi bu gün birçok sağlık sisteminin gündemindedir. Kalite ölçümleri 
sağlık bakımında kalitenin belgelemesi,  karşılaştırma ve değerlendirmelere izin vermesi, önceliklerin 
belirlenmesi, sorumluluğun desteklenmesi ve şeffaflık sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kali-
te performansı ölçümleri bilginin sınırlar ötesini aştığı, bireylerin ve kurumların karşılaştırmalar yap-
tığı bir çağda önem kazanmaktadır.

Sağlık bakımında performans iyileştirme vazgeçilemez bir boyut kazanmıştır. Hastalar, sağlık bakım 
hizmeti sunanlar, makropolitika yapıcılar, vergi ödeyenler ve sigortacılar için gelişen bu disiplin, bazı 
tezahürleri hakkında olumsuz görüşler olsa da, oldukça faydalı çözümler sunmaktadır. Makropolitika 
yapıcılar ayrıca şu konuları göz önünde bulundurmalıdır (Wilderspin ve Bevan; 203-204):

Sonuçlar uygulayıcılar arasında paylaştırılabilir mi ve uluslar arası ölçekte en iyi uygulamala-
rın gelişimine izin verir mi? 

Bu alanda öğrenme hakkında daha fazla paylaşımı ve tartışmayı nasıl teşvik edebiliriz?

Uygulayıcıların işlerinde daha sistematik bir yaklaşımı benimsemelerini ne sağlayacaktır?

Hastaların ve diğer paydaşların katılımını nasıl sağlayabilir ve performans geliştirme sürecini 
nasıl zenginleştirebiliriz?

Performans yönetimi bünyesinde ele alınması gerekecek yeni meseleler nelerdir?

Bu sorular yazarlar dâhil alandaki herkesi ilgilendiren konulardır. Sağlık bakımı alanında performans 
yönetimi uygulamasında öğrenmeye vurgu yapılmalıdır. Araştırmacıların spesifik odak noktası birey-
sel hastalar için sonuçların optimize edilmesi amacıyla klinik seviyede performans yönetimi uygula-
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maları olmalıdır. Performans iyileştirme disiplini hala erken gelişim aşamasındadır. Bundan dolayı uy-
gulayıcılar işlerinde yeni yaklaşımları uygulamalarının yanında, disiplinin yeni bir seviyeye gelişimi 
için tecrübelerini de paylaşmalıdırlar.

Performans yönetimi ve Kalite Geliştirme uygulamaları adına yapılan müdahaleler tüm beklentileri 
yükseltmiştir. Gelinen bu noktada sorgulanması gereken, söz konusu gelişmelerin gelecekte sürdürü-
lebilirliği olmalıdır. Bunun için ölçüm sistemlerine süreç içinde eklenecek unsurlar işletmeyi oluştu-
ran sistemin tüm bileşenlerinin etkileşimini holistik bir yaklaşımla algılamalı ve sonucu hem nitel, hem 
de nicel olarak değerlendirmelidir.

Ülkemizdeki yönetim anlayışı hala merkeziyetçi bir temele dayanmaktadır. Merkezin onayı ve tam 
desteği olmadan yapılacak kalite geliştirme uygualmaları çalışmasının olumsuz yönde etkilenmesi ka-
çınılmazdır. Her ne kadar kalite geliştirme uygulamalarının sahadan başlaması daha uygun olursa da 
öncelikle merkez yönetimin (bakanlık, sağlık müdürlükleri, hastane başhekimliği veya klinik şefliği) 
en üst kademesinden başlayarak ilgili tüm personelin konu hakkında bilgilendirilmesi, konunun gerek-
liliği açısından duyarlılaştırılması ve uygulamaları teşvik etmeleri sağlanmalıdır.

Sağlık hizmetlerinin örgüt ve yönetim yapısında yerinden yönetim ilkeleri doğrultusunda benimsenen 
ve uygulamaya konulması düşünülen ilkeler yerinde çalışmalardır ancak bunu gerçekleştirirken ülke-
mizin politik gerçeklerinin göz önünde bulundurularak çalışmaların yürütülmesi büyük önem taşımak-
tadır. Sağlık Bakanlığı, sloganize tabirle hem kürek çekmeye uğraşıp, hem de dümeni idare etmeye ça-
lışmamalı; hizmetlerin planlanması ve denetlenmesi konularına odaklanarak, temel yeteneklerini bu 
doğrultuda geliştirmelidir. Yönetime halkın, meslek kuruluşlarının ve diğer sektörlerin de katılımı sağ-
lanmalı ve etkili bir sağlık yönetimi için profesyonel yöneticilerin sistemin her aşamasında daha aktif 
hale getirilmesi gerekmektedir.

Yeni yapılanmada sağlık bakım hizmeti sağlayanların farkındalığı artırmak esastır. Sağlık profesyo-
nelleri bir gün biz veya bir yakınımız hasta olabilir düşüncesi taşıyarak, özünde sağlık bakım hizmet-
lerinin performansının ve kalitesinin geliştirilmesini desteklemektedir. Performans ve kalite girişimle-
ri çalışanların, ileri aşamada düşünmelerini, çabalarını, duyguların ve fiziksel enerjilerini harcamala-
rını gerektiren bir zor işler yumağıdır ama getireceği faydalar düşünüldüğünde tüm bunlara değer ol-
duğu düşünülebilir. Onların ihtiyaç duydukları en önemli olgu, kalitenin geliştirilmesi adına neyi nasıl 
yapacaklarının etkili bir şekilde anlatacak bir liderlik mekanizması ve etkili bir ödüllendirme ve teş-
vik sistemleridir. 

Ayrıca Toplam Kalite Yönetiminde kalite gelişimi için gerekli olan iki güçten biri olan itme kuvveti de 
sağlık sistemimizin şu anki dinamikleri açısından oldukça uygulanabilir boyuttadır. Dış müşteri mem-
nuniyetinin sağlanabilmesi için öncelikle iç müşterilerin yani çalışanların memnuniyeti ve gerekli do-
nanıma sahip olmaları konusunda etkili çalışmalar yapılırsa bunların diğer paydaşlara oldukça olumlu 
düzeyde yansımaları olacaktır. Zira Sağlık Bakanlığı performans ve kalite gelişimi konusunda bu güne 
kadar geliştirdiği uygulamalarda oldukça olumlu bir ivme kazanmıştır ve bu ivmenin artarak devam 
edebilmesi için personelin tatmini ve farkındalığını artırma yollarını araştırmalıdır. 

Sağlık bakım hizmetlerinin sonuçlarında gerçek ve sürdürülebilir bir fark yaratmak için en iyi uygu-
lama tekniklerinin nasıl sisteme entegre edileceğinin sorgulanması gerekir. Çalışanların, birbirlerinin 
tecrübeleri ve hatalarından bir şeyler öğrenmeye, iyi bir iletişim sağlayarak herhangi bir yerde gelişti-
rilen en iyi uygulamalar temelinde hizmet inşası yapabilmeye her zamankinden çok ihtiyaçları vardır. 
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Sonuç olarak; kamu yönetiminin ve hizmetinin verimli ve kaliteli olabilmesi için, insan odaklı yakla-
şımın ciddi şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü kamu örgütlerinde yaşa-
nan pek çok sorunun temelinde bu örgütlerin iyi yönetilmemesi yatmaktadır. İyi yönetim ise iyi lider-
le mümkündür. Değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı ve toplumun bilinçlendiği günümüzde, kamuya 
bağlı kuruluşların modern yönetim anlayışı ve insan odaklı, etkileşimci ve yenilikçi bir liderlik bile-
şimini iyi bir şekilde sentezleyen, aktif ve dinamik liderlerle yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Sağlık ve sağlık bakımında liderliğe büyük ve acil bir ihtiyaç vardır ve sağlık yönetimi rolü bulunan 
birçok yönetici ve profesyonel, konu hakkında onları gereken bilgi ile donatacak iyi tanımlanmış kitap 
serilerinden ve tecrübe ve araştırmalardan elde edilen içeriklerden yoksundurlar. 

Her ne kadar kamu sektörü örgütleri ile özel sektör örgütlerinin amaçlarının farklı olduğu düşünülse 
de; bu örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları araçlar temelde aynıdır (Ardıç, 2004: 
132). Dolayısıyla yukarıda sıralanan nedenlerle çağın gerisinde kaldığı genel olarak kabul edilen kamu 
sektörü kurumlarının yeni yaklaşımlar doğrultusunda, kamu işletmeciliği mantığı ile yeniden yapılan-
maya ve değişime ihtiyaç vardır. Bu değişim için uygulanacak usul ve esaslar ile araçlar, özel sektör 
örgütlerinin uyguladığından daha farklı olmayacaktır. Mühim olanın kamu örgütlerinın, değişimi ger-
çekleştirebilecek lider nitelikli yöneticilere sahip olmasıdır. Çünkü liderlik; umudu ve düşünceyi ger-
çeğe dönüştürebilme vizyonuna sahip olmaktır.
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İSTANBUL İLİ SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTEYİ GELİŞTİRME 

VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Ergün Karahallı1, Füsun Bilgin Karahallı2, Tutku Moralı3,

Adnan Yılmaz4, Metin Ateş5

Özet

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılından beri yürütülmekte olan kalite geliştir-
me ve performans değerlendirme çalışmaları kapsamında İstanbul’daki Devlet Hastanelerine ait has-
ta memnuniyet anketi, kurumsal verimlilik ve kurumsal performans katsayısı sonuçlarını değerlendir-
mekti. İstanbul’da bulunan 50 hastane değerlendirmeye alındı. Hastanelerin 24’ü eğitim ve araştır-
ma hastanesi, 26’sı eğitim dışı hastane statüsünde olup 22’si ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesine sahip idi. Ortalama poliklinik hasta memnuniyet oranı 2007 yılında % 77.6, 2008 yılında 
ise % 80.7 olarak ölçüldü (p=0.03).  Bu oran 2007 yılında, eğitim ve araştırma hastanelerinde diğer 
hastanelere göre daha düşük (% 81.4; % 73.4, p=0.008) bulundu. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sis-
temi belgesine sahip olan hastanelerde poliklinik hasta memnuniyet oranları 2008 yılında 2007 yılı-
na göre anlamlı bir artış göstermezken (p>0.05), ilginç olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesine sahip olmayan hastanelerde bu oran artmıştır (p=0.036). Buna karşın ISO 9001:2000 Kali-
te Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastaneler arasında yatan hasta memnuniyet an-
keti sonuçları açısından anlamlı bir fark yoktu. Yatan hasta grubunda ortalama memnuniyet oranla-
rı 2007 yılında % 86, 2008 yılında ise % 86.2 bulundu (p>0.05). Kurum verimlilik katsayısı 2007 yılı 
için 0.834, 2008 yılı için 0.878 olarak ölçüldü (p=0.0057). Aynı yıllarda ölçülen kurumsal performans 
katsayısı sırası ile 0.821 ve 0.885 idi (p=0.0001). Çalışmamızın sonuçları, İstanbul Hastanelerinde 
2008 yılında 2007 yılına göre kurum verimlilik katsayısı ve kurum performans katsayılarında belirgin 
bir yükselme olduğunu göstermektedir. Hasta memnuniyet oranları değerlendirildiğinde ise poliklinik 
hasta grubunda 2008 yılında belirgin bir yükselme olmasına karşın, yatan hasta grubunda istatistik-
sel olarak anlamlı bir değişiklik yoktur.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta Memnuniyeti, Kurumsal Verimlilik Katsayısı, Kurumsal Perfor-
mans Katsayısı

THE PRACTICES OF QUALITY DEVELOPMENT AND PERFORMANCE 

EVALUATION IN THE MEDICAL INSTITUTIONS OF ISTANBUL TOTAL
Abstract

The aim of this study was to evaluate the results of patients’ satisfaction survey, institutional efficiency 
and the institutional performance co-efficiency in the public hospitals of Istanbul as part of the minis-
1. Uz. Dr., Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, drergunkarahalli@gmail.com
2. Uz. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, fusunbilgin@gmail.com
3. Uz. Dr., Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tutkumorali@yahoo.com.tr
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5. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, atesmetin1@yahoo.com
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try of health efforts to quality development and performance evaluation that was prevailing until 2005. 
50 hospitals in Istanbul were evaluated. While 24 of these hospitals were educational and research 
hospitals and 26 of them were non-educational hospitals, 22 of these hospitals had the certification of 
ISO 9001: 2000 Quality Management System. The mean ratio of patient satisfaction in the outpatient 
clinics were measured as 77.6 % in 2007, 80.7 % in 2008 respectively (p=0.03). This ratio, in 2007, 
is found to be lower in the educational and research hospitals than the non-educational ones (81.4 %; 
73.4 %, p=0.008). While the patient satisfaction ratios of the outpatient clinics in the hospitals having 
the certification of ISO 9001:2000 Quality Management System did not improve significantly (p>0.05) 
in 2008 than the year in 2007, surprisingly, this ratio in the hospitals lacking the certification of ISO 
9001: Quality Management System improved (p=0.036). But there were no significant difference be-
tween the hospitals having and the hospitals lacking the certification of ISO 9001: Quality Manage-
ment System according to the ratio of patient satisfaction in the inpatient clinics. The ratio of patient 
satisfaction in the inpatient clinics were 86 % in 2007 and 86.2 % in 2008 (p>0.05). The coefficient 
of institutional efficiency were estimated as 0.834 in 2007 and 0.878 in 2008 (p=0.0057). The institu-
tional efficiency coefficient were found respectively as 0.821 and 0.885, in the same years (p=0.0001). 
The result of our study shows that there is a marked increment in the institutional efficiency and the 
institutional performance co-efficiency of the hospitals of Istanbul in the year of 2008 than 2007. 
Although there was a marked increment according to the patient satisfaction ratio in the outpatient 
clinics, there were no significant difference in inpatient clinics statistically, in 2008.

Key Words: Hospital, Patient Satisfaction, Institutional Efficiency Coefficient, Institutional Perform-
ance Coefficient

1. GİRİŞ

Tüm dünyada, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve topluma daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması 
amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Kurumsal kaliteyi geliştirme ve performans değerlendir-
me uygulamaları ülkemizde bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2005 yılından beri uygulanmak-
tadır. Sağlık Bakanlığı yayınladığı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kalite-
yi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli 
ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması maksadıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal 
performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer 
kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması sure-
tiyle kurumsal performansa katkısı olan personelin teşvik edilmesine ilişkin esasları düzenlemiştir. Bu 
yönergede tanımlanan kriterler arasında hasta ve hasta yakını memnuniyet anketi, kurumsal verimlilik 
ve kurumsal performans katsayıları sayılabilir (Sağlık Bakanlığı, 2006: 5). Çalışmamızda, Sağlık Ba-
kanlığına bağlı İstanbul ili Kamu Hastaneleri’nin hasta memnuniyeti, kurum verimlilik ve kurumsal 
performans katsayısı açısından 2007 ve 2008 yılı sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” kapsamında 2007 ve 
2008 yıllarında İstanbul ilindeki hastanelerde yapılan kurumsal kaliteyi geliştirme ve performans 
değerlendirmelerine ait sonuçlar analiz edilerek yapılmıştır.
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Araştırmanın evrenini İstanbul’daki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler oluşturmakta olup, hastane-
lerin tamamı çalışma kapsamına alınmış ve örnek seçilmemiştir. Toplam 50 hastanenin 24’ü (% 48) 
eğitim hastanesi, 26’sı (% 52) eğitim dışı hastane statüsünde olup, 22’si (% 44) İSO 9001: 2000 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesine sahip idi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri çalışmaya dahil edilmemiştir.

Çalışmamızda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” doğrultusunda belirle-
nen ölçütlerden poliklinik hasta memnuniyet anketi oranı, yatan hasta memnuniyet anketi oranı, kurum 
verimlilik oranı ve kurumsal performans oranı değerlendirilmiştir.

Poliklinik hasta memnuniyetini ölçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönerge 
ekinde yer alan ve 34 sorudan oluşan standart anket seti kullanılmıştır. Yatan hasta memnuniyetini 
ölçmek amacıyla yine aynı Yönerge ekinde yer alan ve 39 sorudan oluşan anket seti kullanılmıştır. 
Anketler, kurumlarımız tarafından her dönem bu Yönergeye ekli anket uygulama ilkeleri çerçeves-
inde uygulanmıştır. Anket evrenini, hastaneden hizmet alan tüm vatandaşlar (16 yaşından küçükler 
için yakınları) oluşturmaktadır. Anket setlerinin uygulanacağı örneklem birimleri, ilgili dönem içinde 
başvuran hastalardan seçilmiştir. Anket uygulanacak kişi sayısı, hastanelerin büyüklük, hastane sınıfı 
ve hizmet durumuna göre belirlenmiştir. Poliklinik hizmetleri değerlendirme anketi ve yataklı ser-
vis hizmetlerini değerlendirme anketinin her biri, en az hastanenin mevcut yatak sayısı kadar kişiye 
uygulanmıştır. Anketler, anketörler veya personel tarafından kısa süreli bir eğitim verilerek kurumlarca 
yapılmıştır.

Kurumsal verimlilik ve performans katsayıları Yönergede belirtildiği şekliyle aşağıdaki formüller 
kullanılarak hesaplandı:

Kurumsal Verimlilik Katsayısı= (Personel gideri destekleme oranı katsayısı + Personel gide-
ri oranı katsayısı + Yatak doluluk oranı katsayısı + Ortalama kalış günü katsayısı + Yatan has-
ta oranı katsayısı) / 5

Personel Gideri Destekleme Oranı= Genel bütçeden yapılan personel giderleri toplamının veri-
len sağlık hizmetine karşılık kesilen fatura tutarına oranıdır.

Personel Gideri Oranı= Genel bütçeden yapılan personel giderleri toplamının, genel bütçe per-
sonel gideri ile verilen sağlık hizmetine karşılık kesilen fatura tutarının (tahakkuk) toplamına 
oranıdır.

Yatak Doluluk Oranı= (Hastaların yattıkları gün sayıları toplamı x 100) / (Dönem içindeki top-
lam gün sayısı x Yatak sayısı)

Ortalama Kalış Gün Sayısı= Hastaların yattıkları gün sayıları toplamı / Taburcu edilen hasta sa-
yısı

Yatan Hasta Oranı= Yatan hasta sayısı / Toplam poliklinik sayısı

Kurumsal Performans Katsayısı= (Muayeneye erişim katsayısı + hasta ve hasta yakınları mem-
nuniyet anket katsayısı + kurum altyapı ve süreç değerlendirme ölçütleri katsayısı + kurum ve-
rimlilik katsayısı) / 4

Muayeneye Erişim Katsayısı= Aktif poliklinik oda sayısı / Tabip sayısı
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İstatistiksek Analizler: Araştırmada toplanan veriler Statistical Package for Social Science for Win-
dows (SPSS 11.0) paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, verilerin analizi 
de aynı program kullanılarak yapılmıştır. Analizde frekanslar, yüzdeler, ortalama ve standart sapmalar 
kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Poliklinik hasta anketi memnuniyet oranları ile ilgili 2007 ve 2008 yılı sonuçları karşılaştırıldığında, 
hasta anketi memnuniyet oranı 30 (% 60) kurumda yükselmiş, 18 (% 36) kurumda düşmüş ve 2 (% 
4) kurumda değişmemiştir. 2007 yılında % 77.6 olan ortalama memnuniyet oranı, istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış göstererek 2008 yılında % 80.7’ye yükselmiştir (p=0.0366). Poliklinik hasta anketi 
memnuniyet oranları ile ilgili değerler tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Poliklinik hasta anketi memnuniyet oranları

2007 Yılı (%)† 2008 Yılı (%)†

Ortalama 77.6 80.7
Standart Sapma 10.8 8.1
Ortanca 78 81
% 95 Güven Aralığı 74.5-80.6 78.4-83
En Küçük-En Büyük 37-97 55-99

† p=0.0366

Tablo 2, eğitim ve eğitim dışı hastanelere ait poliklinik hasta anketi memnuniyet oranlarını göstermek-
tedir. 2007 yılında, poliklinik hasta memnuniyet oranı eğitim hastanelerinde, eğitim dışı hastanelere 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0.008). 2008 yılında hasta memnuniyet oranı her 
iki hastane grubunda da artış göstermekle birlikte bu artış sadece eğitim hastanesi grubunda istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu (p=0.0494).

Tablo 2. Eğitim ve eğitim dışı hastane gruplarında poliklinik hasta memnuniyet oranları

Eğitim Hastaneleri (%) Eğitim Dışı Hastaneler (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 73.4 77.9 81.4 83.2
Standart Sapma 10.9 7.3 9.4 8
Ortanca 76 78 84.5 85
% 95 Güven Aralığı 68.8-78 74.8-81 77.6-85.2 80-86.5
En Küçük-En Büyük 37-92 55-94 60-97 66-99

†p=0.0494    ‡p>0.05         p=0.008      p=0.026

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait poliklinik has-
ta anketi memnuniyet oranları tablo 3’de özetlenmiştir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belge-
sine sahip olan hastanelerde poliklinik hasta memnuniyet oranları 2008 yılında 2007 yılına göre an-
lamlı bir artış göstermezken (p>0.05), ilginç olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine 
sahip olmayan hastanelerde bu oran artmıştır (p=0.036).
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Tablo 3. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait 
poliklinik hasta anketi memnuniyet oranları

       ISO 9001:2000 VAR  (%) ISO 9001:2000 YOK  (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 78 78.7 77.6 82.4
Standart Sapma 8.8 9 12.4 7
Ortanca 78.5 79 77.5 82
% 95 Güven Aralığı 73.7-81.4 74.8-82.7 72.8-82.4 79.7-85.1
En Küçük-En Büyük 56-92 55-94 37-97 71-99

† p>0.05         ‡p=0.036          p>0.05          p>0.05         

Yatan hasta anketi memnuniyet oranları ile ilgili 2007 ve 2008 yılı sonuçları karşılaştırıldığında, yatan 
hasta anketi memnuniyet oranı 23 (% 46.9) kurumda yükselmiş, 22 (% 44.9) kurumda düşmüş ve 4 
(% 8.2) kurumda değişmemiştir. 2007 yılında % 86 olan ortalama memnuniyet oranı, 2008 yılında % 
86.2 olarak ölçülmüştür (p>0.05). Yatan hasta anketi memnuniyet oranları ile ilgili değerler tablo 4’de 
gösterilmiştir.

Tablo 4. Yatan hasta anketi memnuniyet oranları

2007 Yılı (%)† 2008 Yılı (%)†

Ortalama 86 86.2
Standart Sapma 6.5 6
Ortanca 86 86
% 95 Güven Aralığı 84.2-87.9 84.5-88
En Küçük-En Büyük 70-98 70-97

† p>0.05      

Tablo 5. Eğitim ve eğitim dışı hastane gruplarında yatan hasta memnuniyet oranları

Eğitim Hastaneleri (%) Eğitim Dışı Hastaneler (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 83.8 84.1 88.6 88.3
Standart Sapma 6.9 5.2 5 6.1
Ortanca 82.5 84 90 88
% 95 Güven Aralığı 80.4-86.3 81.9-86.3 86.6-90.7 85.7-90.8
En Küçük-En Büyük 70-98 76-96 79-96 70-97

† p>0.05            ‡ p>0.05         p= 0.0033     p=0.0141

Tablo 5, eğitim ve eğitim dışı hastanelere ait yatan hasta anketi memnuniyet oranlarını göstermektedir. 
2007 ve 2008 yıllarında, yatan hasta memnuniyet oranı eğitim hastanelerinde, eğitim dışı hastanelere 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0.0033 ve p= 0.0141). 2008 yılında hasta mem-
nuniyet oranı her iki hastane grubunda da artış göstermekle birlikte bu artış istatistiksel olarak anlamlı 
değildi (p>0.05 ).
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ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait yatan hasta 
anketi memnuniyet oranları tablo 6’da özetlenmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastaneler arasında yatan hasta anketi memnuniyet 
oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).

Tablo 6. ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait 
yatan hasta anketi memnuniyet oranları

       ISO 9001:2000 VAR  (%) ISO 9001:2000 YOK  (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 85.7 85.6 86.3 86.8
Standart Sapma 6.3 6.2 6.8 6
Ortanca 86 85.5 85 87
% 95 Güven Aralığı 82.9-88.5 82.9-88.3 83.7-89 84.4-89.1
En Küçük-En Büyük 73-98 76-96 70-96 70-97

† p>0.05   ‡p >0.05    p>>0.05    p> >0.05   

Kurumsal verimlilik katsayısı ile ilgili 2007 ve 2008 yılı sonuçları kıyaslandığında,  kurumsal 
verimlilik katsayısı 36 (% 72) kurumda yükselmiş, 12 (% 24) kurumda düşmüş ve 2 (% 4) kurumda 
değişmemiştir. Kurumsal verimlilik katsayısına ait değerler tablo 7’de özetlenmiştir. 2007 ve 2008 
sonuçları karşılaştırıldığında, İstanbul Hastaneleri’nin kurumsal verimlilik katsayısının istatistiksel 
açıdan anlamlı bir oranda yükseldiği saptanmıştır (p=0.0057).

Tablo 7. Kurumsal verimlilik katsayısı değerleri

2007 Yılı (%)† 2008 Yılı (%)†

Ortalama 83.4 87.8
Standart Sapma 7.6 7.2
Ortanca 84 90
% 95 Güven Aralığı 81.3-85.5 85.8-89.9
En Küçük-En Büyük 68-100 63-98

† p=0.0057

Tablo 8, eğitim ve eğitim dışı hastanelere ait kurumsal verimlilik katsayısı ile ilgili değerleri göster-
mektedir. 2007 yılında, iki hastane grubu arasında kurumsal verimlilik katsayısı açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p0.05). 2008 yılında kurumsal verimlilik katsayısı her iki 
hastane grubunda da artış göstermekle birlikte bu artış sadece eğitim hastanesi grubunda istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p=0.0006).

Tablo 8. Eğitim ve eğitim dışı hastane gruplarında kurumsal verimlilik katsayısı değerleri

Eğitim Hastaneleri (%) Eğitim Dışı Hastaneler (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 82.8 90.8 84 85.5
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Standart Sapma 6.2 4.6 8.8 8.2
Ortanca 83.5 91 85 87
% 95 Güven Aralığı 80.2-85.4 88.8-92.7 80.4-87.5 82.1-88.8
En Küçük-En Büyük 71-94 81-98 68-100 63-97

† p=0.0006            ‡ p>0.05          p>0.05         p=0.016

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait kurumsal 
verimlilik katsayısı ile ilgili değerler tablo 9’da verilmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere arasında kurumsal verimlilik 
katsayısı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Kurumsal 
verimlilik katsayısı değerleri, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip hastane grubun-
da 2008 yılında 2007 yılına göre istatistiksel olarak anlamlı bir oranda yükselme saptanmıştır (p=0.01)

Tablo 9. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait 
kurumsal verimlilik katsayısı değerleri

       ISO 9001:2000 VAR  (%) ISO 9001:2000 YOK  (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 81.6 87.5 84.7 88.1
Standart Sapma 6.3 7.2 8.3 7.3
Ortanca 79.5 90.5 84.5 90
% 95 Güven Aralığı 78.8-84.4 84.2-90.7 81.5-87.9 85.3-91
En Küçük-En Büyük 72-94 72-97 68-100 63-98

† p=0.01         ‡ p>0.05          p>0.05          p>0.05  

Kurumsal performans katsayısı ile ilgili 2007 ve 2008 yılı sonuçları kıyaslandığında,  kurumsal per-
formans katsayısı 44 (% 88) kurumda yükselmiş, 5 (% 10) kurumda düşmüş ve 1 (% 2) kurumda 
değişmemiştir. Kurumsal performans katsayısına ait değerler tablo 10’da özetlenmiştir. 2007 ve 2008 
sonuçları karşılaştırıldığında, İstanbul Hastaneleri’nin kurumsal performans katsayısının istatistiksel 
açıdan anlamlı bir oranda yükseldiği saptanmıştır (p0.0001).

Tablo 10. Kurumsal performans katsayısı değerleri

2007 Yılı (%)† 2008 Yılı (%)†

Ortalama 82.1 88.5
Standart Sapma 5.7 4.5
Ortanca 82 89.5
% 95 Güven Aralığı 80.5-83.7 87.3-89.8
En Küçük-En Büyük 71-97 74-96

† (p0.0001)

Tablo 11, eğitim ve eğitim dışı hastanelere ait kurumsal performans katsayısı ile ilgili değerleri göster-
mektedir. 2007 yılında, iki hastane grubu arasında kurumsal performans katsayısı açısından istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p0.05). 2008 yılında kurumsal performans katsayısı her 
iki hastane grubunda da istatistiksel olarak anlamlı bir oranda yükselmiştir (p0.0001).
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Tablo 11. Eğitim ve eğitim dışı hastane gruplarında kurumsal performans katsayısı değerleri

Eğitim Hastaneleri (%) Eğitim Dışı Hastaneler (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 81.7 89.1 82.4 88
Standart Sapma 5.6 3.7 5.9 5
Ortanca 82 89.5 83 89.5
% 95 Güven Aralığı 79.3-84.1 87.5-90.7 80-84.8 85.9-90
En Küçük-En Büyük 71-97 82-96 72-94 74-99

† p0.0001      ‡ p0.0001             p>0.05          p>0.05         

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait kurumsal 
performans katsayısı ile ilgili değerler tablo 12’de verilmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere arasında kurumsal performans 
katsayısı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Kurumsal 
performans katsayısı değerleri, her iki hastane grubunda da 2008 yılında 2007 yılına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir oranda yükselmiştir (p0.0001).

Tablo 12. ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve olmayan hastanelere ait 
kurumsal performans katsayısı değerleri

       ISO 9001:2000 VAR  (%) ISO 9001:2000 YOK  (%)
2007† 2008† 2007‡ 2008‡

Ortalama 82.4 88.3 82.1 83.4
Standart Sapma 5.8 4.3 6 4.7
Ortanca 82 89 83 90
% 95 Güven Aralığı 79.8-84.9 86.4-90.2 79.8-84.5 86.5-90.2
En Küçük-En Büyük 74-97 81-96 71-94 74-96

† p0.0001   ‡ p0.0001        p>0.05          p>0.05         

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Türkiye’de kalite çalışmalarının geçmişi kamuda ve özel sektörde uzun bir zamana dayanmaktadır. 
Ancak kalite konusundaki çalışmaların kamuda büyük bir reform programının parçası olması yeni bir 
olgudur. Kalite konusundaki reform çalışması hizmet kalitesi standartlarının belirlenmesi, standartlara 
uygun kaliteli hizmetin verilmesi ve uygulamanın yapıldığı tüm kurumlarda kaliteli sağlık hizmetinin 
sunumunun izlenmesi hususlarını kapsamaktadır. Bu uygulamanın yürütülmesi ve devamındaki önem-
li husus ise sağlık kurumunda çalışan personele yönelik finansal teşviklerle destekleniyor olmasıdır. 
Söz konusu finansal teşvik uygulaması ise performansa dayalı ek ödeme uygulaması şeklinde tesis 
edilmiştir (Aydın ve Demir, 2009: 10).

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar, geçmişe oranla rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda faa-
liyet göstermektedirler. Bu kurumlarda, gereksinimleri karşılamak, rekabet edebilmek, değişimleri 
zamanında başarmak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla kurumsal performans 
ölçümü ve kalite çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal performans ölçümü ve kalite çalışmalarının 
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içeriği ve öngördüğü şartlar gerek ulusal ve gerekse uluslar arası nitelikleri taşımaktadırlar. Kurum-
sal performans ve kalite çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nca uygulamaya konan model; içeriği, 
boyutları ve sonuçları açısından özgün bir model niteliğine haizdir (Aydın ve Demir, 2009: 11).

Bakanlık, bu uygulamalar ile performans ölçümü ve kalite geliştirme çerçevesindeki gerek stratejik, 
gerekse operasyonel hedeflerini sağlık kurumlarında canlı tutabilmeyi başarmıştır (Aydın ve Demir, 
2009: 16).

Kurumsal performans ölçümü ve kalite geliştirme uygulaması, sağlık kurumunun Bakanlık tarafından 
önceden belirlenmiş standartlara göre hizmet kalitesi, verimlilik, etkililik ve uygunluk açısından 
değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bu uygulama ile sağlık kurumları Bakanlıkça belirlenmiş hedeflere 
ulaşıp ulaşamadıklarını görmektedir. Ayrıca sistem sayesinde sağlık kurumlarının her dönem birbirl-
eriyle kıyaslanabilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu sürecin kurumlara sağladığı diğer bir fayda 
ise diğer kurumlarda gördükleri iyi uygulamaları kendi kurumlarına uyarlayabilmeleridir (Aydın ve 
Demir, 2009: 16).

Çalışmamızda İstanbul Hastaneleri’ne ait 2007 ve 2008 yılı poliklinik ve yatan hasta memnuniyet 
anketi sonuçları ile bu hastanelerin aynı dönemlere ait kurumsal verimlilik ve kurumsal performans 
katsayıları değerlendirilmiştir.

Bu çalışmamızda, 2007 yılında yatan hasta memnuniyet oranının, poliklinik hasta memnuniyet 
oranından daha yüksek olduğunu bulduk. 2008 yılında 2007 yılına göre poliklinik hasta memnuniyet 
oranı belirgin oranda yükselirken, yatan hasta memnuniyet oranında bir değişiklik olmadığını saptadık. 
Poliklinik hasta memnuniyet oranlarındaki artış poliklinik alanlarında yapılan iyileştirmelerin has-
talar tarafından algılanmasına ve hastaların muayeneye erişim imkanlarının artmasına bağlanabilir. 
Çalışmamızda bulduğumuz diğer anlamlı bir sonuç, poliklinik ve yatan hasta memnuniyet oranlarının 
eğitim hastanelerinde daha düşük olması idi. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip 
olan hastanelerde poliklinik hasta memnuniyet oranları 2008 yılında 2007 yılına göre anlamlı bir artış 
göstermezken, ilginç olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayan hasta-
nelerde bu oran artmıştır. Buna karşın ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ve 
olmayan hastaneler arasında yatan hasta memnuniyet anketi sonuçları açısından anlamlı bir fark yoktu. 

Kurumsal verimlilik katsayısı değerlendirildiğinde 2008 yılında 2007 yılına göre artış olduğu görül-
mektedir. Bu artış özellikle eğitim hastanesi grubu ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belge-
sine sahip hastane grubunda gözlemlenmiştir. 

Kurumsal performans katsayısı açısından hastane grupları arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. 
Değerlendirilen parametreler arasında en belirgin artış kurumsal performans katsayısında saptanmıştır. 
Bu değer, tüm hastane gruplarında 2008 yılında 2007 yılına göre belirgin oranda yükselmiştir.

Tüm bu bulgulardan yola çıkarak kurumsal performans ve kalite uygulamalarının, İstanbul ilinde bu-
lunan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin hizmet kalitesine hem nicelik ve hem de nitelik olarak olumlu 
yansımaları olduğu söylenebilir. Performans uygulamaları sonucunda “Ölçülemeyen hiçbir şey kon-
trol edilemez ve iyileştirilemez” ilkesi ile pek çok performans göstergesi (klinik, finansal, faaliyet) 
ölçülmeye ve kontrol edilmeye başlanmış ve hastanelerin önüne yeni hedefler konulmuştur. Hedeflerin 
hepsi doğrudan verimlilikle ilişkili olmasa da, her dönem sürekli yenilenecek hedeflere ulaşmayı ve 
böylece daha verimli, daha kaliteli bir hizmete bütün hizmet sunucuları yönlendirmeyi amaçlayan bir 
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değerlendirme sistemi oluşturulmuş olacaktır. Sistemin dinamik, sürekli gelişen yapısı bu değişimi 
içinde barındırmaktadır.

Bu çalışmada, ölçülen parametreler ile ilgili 1 yıllık değişim değerlendirilmiştir. Takip edecek 
yıllara ait sonuçların ortaya koyulması, hasta memnuniyeti, kurumsal verimlilik ve kurumsal perfor-
mans gibi kalite ölçütleri açısından kurumlar hakkında değerlendirme yapılabilmesini sağlayacaktır. 
Sonuçlarımızın, ileride yapılacak benzer araştırmaların sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olması 
açısından katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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HEKİMLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS VE KALİTE 

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ümit Atman1, Ziya Tay2

Özet

Bu araştırma sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme çalışmaları ve uygulamaları konu-
sundaki hekim görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Kalite 
İl Koordinatörlüğünce desteklenmiş olup, 2009 yılı Eylül ve Ekim aylarını kapsayan bir dönemde ya-
pılmış ve çalışmaya Manisa ilinde görev yapan toplam 350 hekim katılmıştır. Veriler üç bölümden olu-
şan bir anket yardımı (I. Bölüm: Tanımlayıcı bilgiler, II. Bölüm: Hekimlerin “sağlık hizmetlerinde per-
formans ve kalite geliştirme” çalışmaları konusundaki düşünceleri, III. Bölüm: Sağlık hizmetlerinde 
performans ve kalite geliştirme çalışmaları konusunda hekim görüş ve önerileri ) toplanmıştır. Anketin 
ikinci bölümünde hekimlerin düşüncelerini sorgulamak için 5’li (beşli) likert ölçeği kullanılmıştır. Öl-
çekte “1: kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmı-
yorum” ifadesine karşılık gelmektedir. Veriler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiştir.

Araştırma kapsamına alınan hekimlerin çoğu 41 yaş ve üzeri grupta olup, 16 yıl ve üstünde hizmet yı-
lına sahiptirler ve yarısından fazlası erkektir. Hekimlerin çoğu “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve 
Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olup (%71.7), bu çalışmaların olması gerektiği-
ne inandığını (% 87.1) belirtmişlerdir. Ancak hekimlerin önemli bir bölümü de bu çalışmaların; bazen 
hekim çalışmalarını zorlaştırdığını (%50.0) ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini (%43.7) 
ifade etmişlerdir. Özellikle kadın hekimlerin çoğunun bu çalışmaların olması gerektiğine inandığını, 
öte yandan erkek hekimlerin çoğunun ise bu çalışmaların hekim çalışmalarını zorlaştırdığı ve hekim 
motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği yönünde görüş bildirdiği saptanmıştır. Gerek uzman, gerek-
se pratisyen hekimlerin, diş hekimlerine gore; kalite çalışmaları konusunda daha çoğunun bilgi sahi-
bi olduğu, bilgi sahibi olan hekimlerin de çoğunun; özellikle 41 yaş ve üzeri yaş gurubundan olup, ya-
tak sayısı 100’ün üzerinde olan kurumlarda çalıştığı saptanmıştır. Özellikle hizmet süreleri 16 yıl ve 
üzeri olan hekimlerin; kalite çalışmalarının hekim çalışmalarını zorlaştırdığı ve yatak sayısı 250’nin 
üzerinde olan sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin de kalite çalışmalarının hekim motivasyonu-
nu olumsuz yönde etkilediği şeklinde görüş bildirdiği izlenmiştir (p<0.05). Çalışmaya katılan hekim-
lerin “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin 
görüşleri likert ölçeğindeki ortalamalarına göre değerlendirilmiştir. Hekimlerin tam gün çalışma ya-
sası, hastanelerdeki hasta güvenliği çalışmaları, sağlık bakanlığı hastanelerindeki sağlık hizmeti su-
numu, kaliteye verilen önem ve kalite uygulamalarının kolaylaştırıcı etkisi olduğu konularında yorum 
yapmazken; sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti almadığı, hak ettiği saygıyı görmediği, ortamların-
dan memnun olmadığı, kurumsal performans uygulamasının adilane olmadığı yönünde fikir beyan et-
tiği görülmüştür.

Manisa ilinde çalışan hekimlerin çoğu “sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme” çalış-
maları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olup, bu çalışmaların olması gerektiğine inanmakta-
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dırlar. Ancak uygulamalar sırasında ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle hekimlerin birtakım sıkın-
tılarının olduğu saptanmıştır. Yaşanan sorunların ve sıkıntıların en aza indirilmesi için; sağlık ku-
rumlarında görev yapan hekimlerin, bu çalışmalara tam katılımının ve desteğinin sağlanması gerek-
tiği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Sağlıkta Kalite Uygulamaları, Hekim

PHYSICIANS OPINION ABOUT PERFORMANCE AND QUALITY 

IMPROVEMENT STUDY IN HEALTH SERVICES
Abstract

This study performed for determine physicians opinion about performance and quality improvement 
studies in health services. Study was supported by Manisa Provincial Directorate of Health and Pro-
vince Quality Coordinate and performed in September-October 2009. 350 physicians participated to 
the study. Data was collected by using a three part (1st Part: Descriptive information, 2nd Part: physi-
cians opinion about performance and quality improvement studies in health services, 3th Part: physi-
cians advise about performance and quality improvement studies in health services) questionnaire. In 
second part 5 items Likert scales was used for determine physicians opinion. Scales items imply 1: 
Strongly agree, 2: Agree, 3: I have no opinion, 4: Disagree, 5. Strongly disagree. Data was analyzed 
by using SPSS 16.0 package program.

Most of participants older than 41 years old, they had more than 16 years experience. More than half 
of participants are male. Most of physicians have information about performance and quality imp-
rovement study (71.7%) and imply that, these kinds of studies are necessary (87.1%). But, important 
proportion of physicians reported that, these kinds of studies make difficult physicians daily practices 
(50.0%) and effected their motivation negatively (43.7%). Especially female physicians declared they 
believed necessity of this studies, but male physicians opposite. Either general practitioners or spe-
cialists had more information about quality studies than dentists. Most of physicians who have infor-
mation about this topic had more than 41 years old and worked in hospitals over than 100 patient bed 
capacity. Especially physicians who have 16 years and more experience reported that these kinds of 
studies make difficult physicians daily practices and physicians who work hospitals, bigger than 250 
patient bed, reported that quality studies decreasing staff motivation negatively (p<0.05). Participant 
physicians opinion about performance and quality improvement studies in health services evaluated 
by using likert scale means. Physicians hadn`t positive or negative attitude about physicians full time 
working law, patient safety in hospitals, importance of quality and facilitating effect of quality appli-
cations. They reported negative opinion about “physicians take the salary that they deserve”, “physi-
cians be respected that they deserve”, and “physicians don’t be pleased about their work environ-
ment”,“ organizational performance laws are unfair topics.

Most of physicians have information about performance and quality improvement study and imply 
that, these kinds of studies are necessary in Manisa province. But we determined that, physicians have 
some trouble arising from implementation problem. It’s obvious that, provide collaboration of physici-
ans so important to minimize problems and troubles.

Key Words: Quality, Quality Implementation in Health, Physicians
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1. GİRİŞ

Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak her alanda artan rekabet, Kalite kavramının sağlık sek-
töründe de öne çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kalite, kişisel değerlerden, inançlardan, tutum ve dav-
ranışlardan dolayı farklı kişilere göre farklı anlamlar taşıyabilen sübjektif bir kavram olup tanımlan-
ması zordur (Hogston, 1995: 116).

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ‘nün tanımına göre kalite, bir ürün ya da hizmetin belir-
lenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Amerika 
Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi ise kaliteyi; verilen bakımın istenen sonuçlarının alınması-
nı artırma ve olası istenmeyen sonuçlarını azaltma derecesi olarak tanımlamaktadır (Erefe, 1993: 21).

Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması, iyileştirilme-
si ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilme-
si amacı ile sunulan hizmetlerdir (Aslantekin vd., 2007:57). Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip 
hata kabul etmeyen, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Üretim ve hizmet sektörlerin-
de toplam kalite yönetimi uygulamaları ile sağlıkta toplam kalite yönetimi uygulamaları arasında çok 
fark vardır. Sanayide bir ürün hatalı çıktığında üretimi durdurur, hatayı düzeltecek önlemler alınabi-
lir, imal edilen malzemeler defolu olarak ayrılır. Günümüzün müşteri profili artık değişmiş olup ka-
liteli hizmeti talep etmektedir. Hizmet sektörlerinde ise müşteri memnuniyeti sağlanmadı ise özür di-
lenir ve belki müşteri kaybedilir, ancak aynı hatayı tekrarlamamak için önlemler alınır. Sağlıkta ‘Par-
don’ kelimesi hiç kullanılamayacak bir kelimedir. Hata kelimesi bu sektörde telaffuz bile edilmez (As-
lantekin vd., 2007: 60).

Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas durulması ge-
rekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır (Yüksel 
ve Sadaklıoğlu, 2005: 10).

Toplam Kalite Yönetimi ülkemizdeki sağlık hizmetleri sunumunda, 1990’lı yıllardan itibaren günde-
me gelmiştir. Sağlık alanının kendine özgü bir yapısı vardır. Hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu sü-
reç içersinde, sağlık sektörünün yapısı, örgütlenme biçimi, hizmeti sunanlar, ayrılan bütçe ve bu büt-
çenin hizmet türlerine göre dağılımı gibi hizmet kalitesinin doğrudan etkilendiği çok sayıda etmen yer 
almaktadır. Bu nedenle, her sektörün olduğu gibi, sağlık sektörünün de bilimsel, kendi koşullarına uy-
gun gerçekçi, ölçülebilir, değiştirilebilir ve uyarlanabilir kalite standartlarına sahip olması gereklidir.

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında başlattığı “sağlıkta performans ve kali-
te geliştirme” çalışmaları da bugün pek çok kurumda önemli bir noktaya gelmiştir. Artık, tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarında performans ve kaliteden bahsedilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmakta-
dır.  Bu çalışmaların başarıya ulaşmasında sağlık sektörünün başaktörleri olan hekimlere önemli so-
rumluluklar düşmektedir. Hem hastaları hem de kendileri için; hekimlerin bu sürecin içinde olmala-
rı gerekmektedir.

2. MATERYAL-METOT

Bu çalışma “sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme” çalışmaları konusunda hekim gö-
rüşlerini almak amacı ile planlanmış olup, 2009 yılı Eylül ve Ekim aylarını kapsayan bir dönemde Ma-
nisa ilinde yapılmıştır. Veriler üç bölümden oluşan bir anket yardımı ile hastanelerin kalite birimlerin-
de görev yapan kalite temsilcileri aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve 
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Kalite İl Koordinatörlüğünce desteklenmiş olup, çalışmaya Manisa ilindeki hastanelerde görev yapan 
toplam 350 hekim katılmıştır. Anket üç bölümden oluşmuştur: I. Bölümde katılımcıları tanımlamak 
amacıyla; cinsiyet, yaş, branş, fiili hizmet yılı ve çalıştığı kurum sorulmuştur. II. Bölümde hekimlerin 
“sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamaları konusundaki dü-
şünceleri ve tutumları (likert ölçeği aracılığıyla) sorulmuştur. Likert ölçeğinde “1: Kesinlikle katılıyo-
rum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık 
gelmektedir. III. Bölümde ise, “sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme” çalışmaları ko-
nusunda hekim görüş ve önerileri yer almıştır. Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlen-
dirilmiş olup, bulgular aşağıda sunulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Tanımlayıcı Özellikler

Ankete katılan toplam 350 hekimden % 61.4’ü (215) Erkek, %38.6’sı (135) Kadındır. Ankete katılan 
toplam 350 hekimden %1.4’ü (6 kişi) 30 yaş ve altı grubundan, %12.6’sı (44 kişi) 31-35 yaş grubun-
dan, %30.9’u (108 kişi) 36-40 yaş grubundan, %54.9’u (192 kişi) 41 ve üzeri yaş grubundandır. Anke-
te katılan toplam 350 hekimden %21.1’i (74 kişi) Pratisyen Hekim, %68.9’u (241 kişi) Uzman Hekim, 
%10.0’u (35 kişi) diş hekimi olarak görev yapmakta olduğunu ifade etmiştir. Ankete katılan toplam 
350 hekimden %3.1’i (11 kişi) 1-5 yıl, %14.9’u (52 kişi) 6-10 yıl, %22.3’ü (78 kişi) 11-15 yıl, %59.7’si 
(209 kişi) 16 yıl ve üzeri fiilen hekim olarak hizmet verdiğini ifade etmiştir. Ankete katılan toplam 350 
hekimden %7.1’i (25 kişi) 50 ve altı yataklı devlet hastanesinde , % 7.4’ü (26 kişi) 50-100 yataklı dev-
let hastanesinde, %29.7’si (104 kişi) 100-250 yataklı devlet hastanesinde, %42.9’u (150 kişi) 250 ve 
üzeri yataklı devlet hastanesinde, %12.9’u (45 kişi) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışmaktadır. 
Çalışmaya katılan hekimlerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışmaya katılan hekimlerin tanımlayıcı özellikleri

ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde %
Cinsiyet
Erkek 215 61.4
Kadın 135 38.6
Yaş
30 Yaş ve Altı 6 1.7
31-35 Yaş 44 12.6
36-40 Yaş 108 30.9
41 ve Üzeri Yaş 192 54.9
Branş
Pratisyen Hekim 74 21.1
Uzman Hekim 241 68.9
Diş Hekimi 35 10.0
Hizmet Yılı
1-5 Yıl 11 3.1
6-10 Yıl 52 14.9
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11-15 Yıl 78 22.3
16 Yıl ve Üzeri 209 59.7
Çalıştığı Kurum
50 ve altı yataklı devlet hastanesi 25 7.1
50-100 yataklı devlet hastanesi 26 7.4
100-250 yataklı devlet hastanesi 104 29.7
250 ve üzeri yataklı devlet hastanesi 150 42.9
Ağız ve Diş Sağlığı merkezi 45 12.9
TOPLAM 350

3.2. Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Hakkında Düşün-
celer
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Evet Hayır

Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme çalışmaları konusunda bilginiz 
olduğunu düşünüyormusunuz?

Ankete katılan toplam 350 hekimden %71.7 (251 kişi) Sağlık Bakanlığı’nın İl Performans ve Kali-
te Koordinatörlükleri ile Hastane Performans ve Kalite Birimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü “Sağlık 
Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgileri olduğunu, %28.3’ü 
(99 kişi) ise; bilgilerinin olmadığını ifade etmiştir.
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Evet Hayır

Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme çalışmalarının olması
gerektiğine inanıyor musunuz ?

Ankete katılan toplam 350 hekimden %87.1’i (305 kişi) “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kali-
te geliştirme” çalışmalarının olması gerektiğine inandığını, %12.9’u (45 kişi) ise; olması gerektiğine 
inanmadığını beyan etmiştir.
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Evet Hayır Bazen

Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme çalışmalarının ve
uygulamalarının hekim çalışmalarını zorlaştırdığını düşünüyor musunuz?

Ankete katılan toplam 350 hekimden %21.4’i (75 kişi) “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite 
geliştirme” çalışmalarının ve uygulamalarının hekim çalışmalarını zorlaştırdığını, %28.6’sı (100 kişi) 
hekim çalışmalarını zorlaştırmadığını, %50.0’ si (175kişi) ise; hekim çalışmalarını bazen zorlaştırdı-
ğını ifade etmiştir.
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Evet Hayır Bazen

Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme çalışmalarının ve
uygulamalarının hekim motivasyonu olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musunuz ?

Ankete katılan toplam 350 hekimden %19.4’ü (68 kişi) “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kali-
te geliştirme” çalışmalarının ve uygulamalarının hekim motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini, 
%36.9’u (129 kişi) hekim motivasyonunu olumsuz yönde etkilemediğini, %43.7’si (153 kişi) ise; he-
kim motivasyonunu bazen olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir.

3.3. Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Konusunda He-
kim Tutumları

Çalışmanın bu kısmında “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusun-
da hekimlerin tutumları 5’li likert ölçeği kullanılarak 10 (on) değişik soru ile değerlendirilmiştir. Öl-
çekte “1: kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katıl-
mıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir.

Tablo 2. Sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme çalışmaları konusunda hekimle-
rin düşünceleri

DÜŞÜNCELER

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sayı 
(n)

Yüzde 
%

Sağlık Bakanlığı 
Hastanelerinde 
sağlık hizmetinin 
layığı ile verildiğini 
düşünüyorum.

56 16.0 133 38.0 74 21.1 72 20.6 15 4.3

Sağlık Bakanlığının 
kaliteye yeterince önem 
verdiğini düşünüyorum

52 14.9 147 42.0 66 18.9 53 15.1 32 9.1
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Bakanlığın kalite 
politikasının 
hizmet sunumunda 
kolaylaştırıcı etkisi 
olduğunu düşünüyorum

35 10.0 123 35.1 106 30.3 61 17.4 25 7.1

Hasta güvenliği 
çalışmalarının 
birçok hastanede 
usulen yapıldığını 
düşünüyorum

31 8.9 104 29.7 84 24.0 104 29.7 27 7.7

Hasta güvenliği 
çalışmalarının birçok 
hastanede göstermelik 
olduğunu düşünüyorum

33 9.4 88 25.1 79 22.6 124 35.4 26 7.4

Hizmet sunumunda 
görev alan sağlık 
çalışanlarının 
ortamlarından memnun 
olduğunu düşünüyorum

7 2.0 75 21.4 70 20.0 118 33.7 80 22.9

Sağlık çalışanlarının 
hak ettiği ücreti aldığını 
düşünüyorum

13 3.7 34 9.7 67 19.1 102 291 134 38.3

Kurumsal performans 
uygulamasının 
adilane olmadığını 
düşünüyorum

103 29.4 94 26.9 70 20.0 46 13.1 37 10.6

Tam gün çalışma 
yasasının sağlık 
hizmetlerine ivme 
kazandıracağını 
düşünüyorum

28 8.0 58 16.6 149 42.6 48 13.7 67 19.1

Sağlık çalışanlarının hak 
ettiği saygıyı gördüğünü 
düşünüyorum

12 3.4 16 4.6 104 29.7 69 19.7 149 42.6

Çalışmaya katılan hekimlerin“Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve 
uygulamalarına ilişkin görüşleri likert ölçeğindeki ortalamalarına göre değerlendirildiğinde; “Sağlık 
Bakanlığı Hastanelerinde sağlık hizmetinin layığı ile verildiğine dair düşünce (2.59)”, “Sağlık Bakan-
lığının kaliteye yeterince önem verdiğine dair düşünce (2.61)”, Bakanlığın kalite politikasının hizmet 
sunumunda kolaylaştırıcı etkisi olduğunu dair düşünce (2.76)”, “Hasta güvenliği çalışmalarının bir-
çok hastanede usulen yapıldığını dair düşünce(2.97)”, “Hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastane-
de göstermelik olduğunu dair düşünce (3.06)”, Hizmet sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının or-
tamlarından memnun olduğunu dair düşünce (3.54)”, “Sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti aldığını 
dair düşünce (3.88)”, “Kurumsal performans uygulamasının adilane olmadığını dair düşünce (2.48)”, 
“Tüm gün çalışma yasasının sağlık hizmetlerine ivme kazandıracağını dair düşünce (3.19)”, “Sağlık 
çalışanlarının hak ettiği saygıyı gördüğünü dair düşünce (3.93)” olarak saptanmıştır.

Bu ortalamalardan yola çıkıldığında hekimlerin; Tam gün çalışma yasası, hastanelerdeki hasta güven-
liği çalışmaları, sağlık bakanlığı hastanelerindeki sağlık hizmeti sunumu ve kaliteye verilen önem, ka-
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lite uygulamalarının kolaylaştırıcı etkisi olduğu konusunda yorum yapmazken, sağlık çalışanlarının 
hak ettiği ücreti almadığı, hak ettiği saygıyı görmediği, ortamlarından memnun olmadığı, kurumsal 
performans uygulamasının adilane olmadığı yönünde fikir beyan ettiği görülmektedir.

Tablo 3. Sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliştirme çalışmaları konusunda hekim dü-
şüncelerinin ölçek ortalamalarına göre dağılımı

HEKİM DÜŞÜNCELERİ Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde sağlık hizmetinin layığı ile verildiğini 
düşünüyorum. 2,5914 1,11074

Sağlık Bakanlığının kaliteye yeterince önem verdiğini düşünüyorum 2,6171 1,17848
Bakanlığın kalite politikasının hizmet sunumunda kolaylaştırıcı etkisi 
olduğunu düşünüyorum 2,7657 1,07696

Hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastanede usulen yapıldığını 
düşünüyorum 2,9771 1,12260

Hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastanede göstermelik olduğunu 
düşünüyorum 3,0629 1,13124

Hizmet sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının ortamlarından 
memnun olduğunu düşünüyorum 3,5400 1,12148

Sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti aldığını düşünüyorum 3,8857 1,13480

Kurumsal performans uygulamasının adilane olmadığını düşünüyorum 2,4857 1,31927
Tam gün çalışma yasasının sağlık hizmetlerine ivme kazandıracağını 
düşünüyorum 3,1943 1,16391

Sağlık çalışanlarının hak ettiği saygıyı gördüğünü düşünüyorum 3,9343 1,10156

*n:350, ölçekte “ 1: kesinlikle katılıyorum”, “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır; Friedman 
çift yönlü Anova testine göre (χ2=595.802 ve p=0.001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.

3.4. Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme Çalışmaları İle İlgili Hekim Görüş-
leri

Anketin son kısmında yer alan görüş ve öneriler bölümüne, çalışmaya katılan hekimlerin %28.0’ı (98 
kişi) görüş bildirmiştir. Görüşlerin yarıya yakını uygulanmakta olan performans sistemi ile ilgilidir.

Tablo 4. Çalışmaya katılan hekimlerin görüşlerinin genel dağılımı

GÖRÜŞLER Sayı (n) Yüzde %
Performans sistemi ile ilgili olanlar 38 39.7
Hekim hakları ve çalışma şartları ile ilgili olanlar 13 13.2
Konuyla ilgili eğitim ve bilgilendirme talebi 6  6.1
Diğer* 41 41.0
TOPLAM 98 100.0

*Tüm görüşler aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 4’de genel dağılımı verilen görüşler aşağıda herhangi bir düzeltme ve yorum yapılmadan oldu-
ğu gibi sunulmuştur:

Görüş 1. Bazı kişilerin devamlı bu işlerde görev alması ve onların düşünceleri doğrultusunda karar-
lar alınması doğru değildir. 

Görüş 2. Öncelikle hekimlerin görüşleri alındıktan sonra çalışmalar başlamalıydı.

Görüş 3. Her şey kağıt üstünde kalıyor, performansının üstünde hasta bakan hekimden kalite bekle-
nemez.

Görüş 4. Sağlık çalışanları hem çalışıp kazandıran, aynı zamanda cezalandırılan olmamalıdır. Kalite 
geliştirme adına “hasta her konuda haklıdır” yanlışına düşülmemelidir. 

Görüş 5. Kalite geliştirme adı altında niteliğe önem verilmeyip, nicelik için hekimlere baskı yapılma-
sı, kalitenin geliştirilmesine inancımı azaltıyor.

Görüş 6–10. Hekimlere uygulanan performans kesinlikle kaldırılmalı çünkü haksızlıklar olmakta ve 
hekimlerin birbirlerine saygısını azaltmaktadır ve tam gün yasası acilen uygulanmalıdır. 

Görüş 11.Hasta odaklı bir sistemde hekime gereken saygı olmadığı gibi performans da yetersiz kal-
maktadır. 

Görüş 12-13. Kaliteli sağlık hizmetinin performans sistemiyle uyuşmadığını düşünüyorum. Benim 
önerim çalışan maaşlarının uygun seviyeye getirilerek performanstan uzaklaştırılıp hastalara daha ka-
liteli tedavi yapma olanağının sağlanması olacaktır. 

Görüş 14. Performans ve kalite kelimeleri hiçbir zaman yan yana gelemez hele de sağlık sektöründen. 

Görüş 15-17. Sağlık hizmeti ücretsiz olmalı, hasta hakları yanında doktor ve sağlık çalışanlarının da 
haklarına önem verilmelidir. Sağlık çalışanlarının da sorunlarıyla ilgilenilmelidir. 

Görüş 18. Öncelikle çalışanların koşulları düzeltildiği takdirde sağlık hizmetlerinin daha verimli ola-
cağını düşünüyorum. 

Görüş 19. Alt yapı imkanları ve personel memnuniyetinin niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması-
nın olumlu olacağı kanaatindeyim. 

Görüş 20. Sağlık hizmetlerinde doktor performans –ortalama döner sermaye ödemelerinde yapılan 
sistem hatası ve haksızlık kurum performansını ve hizmet kalitesini düşürmektedir. 

Görüş 22. Önce hekimlerin çalışma koşulları, maaşları, hayat standartları, özlük hakları düzeltilecek 
ki kaliteli ve performanslı hizmet verebilsinler.

Görüş 23. En önemli şey çalışan açısından maddi kaygılar düzeltilmelidir. 

Görüş 24. Hizmetlerimiz ödüllendirilirse ve hasta hakları yanı sıra sağlık çalışanları hakları da olur-
sa daha performanslı çalışılabilir. 

Görüş 25. Hekimlerin yaptıkları denetlenmeli bazen lüzumsuz tetkikler yapılabilir 
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Görüş 26.Acil servis hizmet kalitesi arttırılabilir. 

Görüş 27. Hastanede çalışan bütün hekimler eşittir, hiç biri performans açısından diğerinden daha 
önemli değildir. 

Görüş 28. Sağlık çalışanlarının güveninin oluşması için adil bir dağılım olmalı. Güven olmadığı süre-
ce de hizmetin kalitesinin yükseltilmesi söz konusu olamaz. 

Görüş 29.  Kalitenin en önemli yanı hastaya hasta insan olarak yaklaşma ve onun için olması gereke-
nin en iyisini sunma, performansta ise yarışmayı bırakıp eşit hizmete eşit ücret ve yardımlaşma ile ula-
şılabileceği düşüncesindeyim. 

Görüş 30. Boş şeyler bunlar.

Görüş 31–33. Sadece bazı kriterlerin istenmemesi gerekir. Bunun isterken de bazı eğitimler, kurs-
lar yapılabilir. Sağlık çalışanlarını bu konuda daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç var. Hizmet içi eği-
tim şart.

Görüş 34. Hizmet içi eğitimlerin ve sınavların yapılması ve başarılı olanların döner sermaye ve atama 
durumlarında etkili olması gerekir.

Görüş 35. Acilde performans uygulaması olmaz.

Görüş 36. Sanal performans ve kaliteden vazgeçilmesini öneriyorum.

Görüş 37. Gayet olumlu devamı gerekir.

Görüş 38. Üniversite hastaneleri kesinlikle muayenelere kapatılmalıdır.

Görüş 39. Uluslar arası normları yakalamak için çok yol gidilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Görüş 40. Kalite mutlaka gerekli ama performans? İstatistiklere bakıldığında dünyada olmayan so-
nuçları görürsünüz.

Görüş 41. Döner sermaye ödemelerinin %50 sabit,%50 si performanstan olmalı.

Görüş 42. Hastanelerde tüm personele ayrı ayrı düzenlenecek toplantılarla görüş alışverişinde bulu-
nup istekler dinlenebilir.

Görüş 43. Gereksiz görevliler azaltılmalı, maaşlar düzeltilmeli, hasta odaları düzeltilmeli.

Görüş 44–46. Performans odaklı dağıtım motivasyonu olumsuz etkilenmekte, performansın adil ol-
madığını düşünüyorum.

Görüş 47. Alt yapı ve personel eksikleri giderilmeli.

Görüş 48. Yanlış politika nedeni ile sağlık hizmetlerinin abartılı derecede arttırıldığını düşünüyorum.

Görüş 49. Kalite daha da gelişmeli, performansı arttırmak için hak edilen ücretin verilmesini düşü-
nüyorum.
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Görüş 50–53. Hekim performans sistemi adil değildir. Motivasyonu olumsuz etkiliyor, yeniden dü-
zenlenmeli. Performans olayı herkesin aleyhine. Hastayı kurban ediyor doktoru da tüccara dönüştürü-
yor. Performans dolayısıyla gereksiz işlemler artmıştır.

Görüş 54. Sağlık çalışanları güvenli, saygılı ve ekonomik rahatlık için de olmalıdır. Hiçbir meslek bu 
kadar yoğun çalışıp düşük ücret almıyor.

Görüş 55. Vicdanlara bırakılmış bir sistem aslında çökmüştür ama canımız acıdığı için dik duruyoruz.

Görüş 56. Hastanelerde performans sisteminde nemalanan gereksiz fazla sayıda insan var.

Görüş 57. Kalite ve performansın daha yapılaşması için çalışmalar arttırılmalı.

Görüş 58. Bu çalışmalar gayet güzel ama hastanelerin fiziki ve maddi koşulları hesaba katılmadan de-
vamlı bir şeyler isteyerek Bakanlık gerçekçiliğini yitiriyor bence.

Görüş 59. Uygulamaları yetkin kişilerin yapması gerekli.

Görüş 60. Performans ve kalite çalışanların tatmin olmasıyla doğru orantılı olarak artar.

Görüş 61. Hekim görüşüne önem vermeden, Türkiye gerçeklerini göz ardı ederek yapılan uygulama-
lar ile hastalara sonsuz şikâyet serbestliği vermekle bir yere gelemeyiz.

Görüş 62. Hekim emeğine biraz daha saygı ve öncelik verilmeli. Hiç birşey doktora rağmen yapıla-
maz.

Görüş 63. Herkes adil ve hak ettiği ücreti, hizmeti karşılığında kontrol ile alırsa daha iyi olur.

Görüş 64. Sevk edilen hastalarda teyit işini nöbetçi doktor değil 112 ambulans kontrol merkezinin dü-
zenlemesi daha uygun olur.

Görüş 65. Sağlık hizmeti alanların eğitim düzeylerinin yükseltilmesini öneriyorum.

Görüş 66. Tüm personelin ekibe dâhil edilmesi, sorumlulukların birlikte paylaşılması gerektiğini dü-
şünüyorum.

Görüş 67. Döner sermaye çarpanları daha ayrıntılı planlanmalıdır.

Görüş 68. Performansa dayalı olmayan ancak hekim onuruna ve sosyal yaşantısına uyacak çalışma 
şartları ve ücretlendirme yapılmalıdır.

Görüş 69. Çok güzel, hasta için yapılabilenin en iyisini yapmak her doktorun görevidir.

Görüş 70. Performans yerine hekimlere branşlarına göre standart maaş verilmeli.

Görüş 71. Performansa dayalı ücretlerin emekliliğe yansıtılması arzumuzdur.

Görüş 72. Performans puanlaması ve ücretlendirme adil değil.

Görüş 73. Sağlık hizmetlerinde performansın hekim çalışmasını etkilediğini düşünüyorum.
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Görüş 74. Öncelikle hekimini seven ve kollayan yönetim üslubuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyo-
rum.

Görüş 75. Bazı konularda olumlu olmakla birlikte eksik ve eşitlik ilkesinden uzak olduğunu düşünü-
yorum.

Görüş 76. Hastaya şikâyet hakkı verilmeden önce, altyapısı daha düzgün oluşturulmalıydı.

Görüş 77. Önce ücretler ayarlanmalı sonra performans değerlendirilmeli.

Görüş 78. Performans uygulamasında; girilen riskle ve alınan sorumluluk göz ardı edilmemeli.

Görüş 79. Tüm personelin bu olaya inmesi ve ekip ruhuyla çalışmaları desteklenmesi gerekir.

Görüş 80–81. Performans sistemi suistimale çok açık kötü niyet, istismar ve çeteleşme kapısı açıyor.

Görüş 82. Kaliteyi ve performansı ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek çok daha başka ölçekler-
le mümkün olabilir.

Görüş 83. İdarecilerinde performansa yönelik çalışmaları değerlendirilmesi gerekir.

Görüş 84. Çalışmalar olumlu ancak mekân ve personel yetersizliğinin, öncelikle giderilmesi gerek-
lidir.

Görüş 85. Hizmet sunan ve alan bütüncül değerlendirilmeli.

Görüş 86. Bu bilgisayar çağında dosya yazım-çizim yükünün arttırıldığı, personel dağılımının nite-
lik ve ihtiyaca dağıtımının yapılamadığı ve bölümler arası performansı ayıran durumlar olduğunu dü-
şünüyorum.

Görüş 87. Hastane kat sayısı düşüklüğü doktorlara bağlanmamalı.

Görüş 88. Bizim görüşlerimizin bir önemi olmadığını düşünüyorum.

Görüş 89–95. Performans ve kalitenin ters orantılı olduğunu düşünüyorum, kavram olarak birbirinden 
ayrılmalı, performans; merkezi eşit dağılım yoluyla dağıtılmalıdır. Daha anlaşılır ve her hizmet edene 
nüfuz eder tarzda olmalıdır.

Görüş 96-97. Fiziki şartlarla bağdaşmayan ütopik istek ve amaçlardan uzak durulmalı, daha ciddi de-
netleyici önlemler alınmasını öneririm.

Görüş 98. Tüm hizmet sayısal olarak değerlendirildiği ve kaliteye bakılmadığı düşüncesindeyim.

4. SONUÇ

Araştırma kapsamına alınan hekimlerin çoğu 41 yaş ve üzeri grupta olup, 16 yıl ve üstünde hizmet yı-
lına sahiptirler ve yarısından fazlası erkektir. Hekimlerin çoğu “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve 
Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olup (%71.7), bu çalışmaların olması gerektiği-
ne inandığını (% 87.1) belirtmişlerdir. Ancak hekimlerin önemli bir bölümü de bu çalışmaların; bazen 
hekim çalışmalarını zorlaştırdığını (%50.0) ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini (%43.7) 
ifade etmişlerdir.
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Kadın ve erkek hekimler arasında; Sağlık Bakanlığının İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri ile 
hastane Kalite Birimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite ge-
liştirme” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olma bakımından istatistiksel anlamda bir fark saptana-
mazken, bu çalışmaların olması gerektiğine inanç, bu çalışmaların hekim çalışmalarını zorlaştırdığı ve 
hekim motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği konusundaki görüşler bakımından istatistiksel anlam-
da bir fark bulunmuştur (p<0.05). Özellikle kadın hekimlerin çoğunun bu çalışmaların olması gerek-
tiğine inandığını, öte yandan erkek hekimlerin çoğunun ise bu çalışmaların hekim çalışmalarını zor-
laştırdığı ve hekim motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği yönünde görüş bildirdiği saptanmıştır.

Yaş gruplarına, branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre hekimler değerlendirildiğinde; uzman hekimler, 
pratisyen hekimler ve diş hekimleri arasında, Sağlık Bakanlığının İl Performans ve Kalite Koordina-
törlükleri ile hastane Kalite Birimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü  “Sağlık Hizmetlerinde Performans 
ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olma bakımından istatistiksel anlamda bir fark 
bulunmuştur (p<0.05). Bu fark irdelendiğinde gerek uzman, gerekse pratisyen hekimlerin, diş hekim-
lerine göre daha çoğunun kalite çalışmaları konusunda bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Yine bilgi sa-
hibi olan hekimlerin çoğunun; özellikle 41 yaş ve üzeri yaş gurubundan olup, yatak sayısı 100’ün üze-
rinde olan kurumlarda çalıştığı saptanmıştır.

Çalışmaya katılan hekimler hizmette ki sürelerine göre değerlendirildiğinde; “Sağlık Hizmetlerinde 
Performans ve Kalite geliştirme” çalışmalarının hekim çalışmalarını zorlaştırması bakımından, çalış-
tıkları kuruma göre değerlendirildiğinde ise; kalite çalışmalarının hekim motivasyonunu olumsuz yön-
de etkilemesi bakımından istatistiksel anlamda bir fark bulunmuştur (p<0.05). Özellikle hizmet süre-
leri 16 yıl ve üzeri olan hekimlerin; kalite çalışmalarının hekim çalışmalarını zorlaştırdığı ve yatak sa-
yısı 250’nin üzerinde olan sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin de kalite çalışmalarının hekim mo-
tivasyonunu olumsuz yönde etkilediği şeklinde görüş bildirdiği izlenmiştir.

Sonuç olarak; Manisa ilinde görev yapan hekimlerin çoğu “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kali-
te geliştirme” çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olup, bu çalışmalarla ilgili bir görü-
şe sahiptir. Bu görüşlere bakıldığında; uygulamalar sırasında ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bazı 
hekimlerin birtakım sıkıntılarının olduğu görülmektedir.

Hekimlerin yürütülen kalite çalışmalarından, talimat ve prosedürlerin gereklerinden haberdar edile-
rek, yapılacak düzenlemelerde katkıları olmalıdır. Uygulamalar esnasında çalışanların kalite konusun-
da ikna edilmeleri ve bu işi benimsemeleri zaman almaktadır. Duyurulan talimatlara ilgili olmaları ve 
uygulamaları gerekmektedir. Çalışanlarla ilgili sorunlardan diğeri eğitim eksikliğidir. Kalite biriminin 
çalışmaları konusunda yeterince bilgilendirilmemekte ve kavram anlaşılamamaktadır. İnsan kaynaklı 
bir yönetim olan TKY onların yaratıcı yönlerini harekete geçiren insan odaklı bir çalışma yöntemi ol-
duğu için çalışanlara sistem doğru anlatılırsa, genellikle çalışanlardan konuya ilişkin bir direnç ya da 
bilinçli bir engelleme girişimi olmamaktadır (Yatkın, 2003: 77). Bu saptamalar “Sağlık Hizmetlerinde 
Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda hekimlere yönelik yapılan bilgilendirme ve 
eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Farklı bakış açılarından hareketle, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Hizmetlerinde Per-
formans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamalarına yönelik eleştirilerinin olması doğaldır. 
Yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili sıkıntılar ve sorunlar olacaktır. Önemli olan hekim-
lerin bu yöndeki eleştiri, görüş ve önerilerini mevcut uygulamayı geliştirecek şekilde dile getirmesi-
dir. Söz konusu geri bildirimlerin düzenleyiciler tarafından dikkate alınması ile daha iyiye ulaşılma-
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sı sağlanacaktır. Hekimlerin kalite yönetimi felsefesine inançlı ve gönüllü olarak katılımı sağlanma-
lı, hekimler sürekli geliştirme, kalite çemberleri ve eğitim süreçlerinin ayrılmaz parçaları olmalıdırlar. 
Hekimlerin çalışma koşullarının ağırlığı, gelir dağılımındaki sıkıntılar, özlük hakları ile ilgili kaygılar, 
sağlık kurumlarındaki alt yapı ve donanım eksiklikleri gibi birçok olumsuz faktör, hekimlerin sağlık 
alanındaki kalite uygulamalarından ürkmelerine neden olmaktadır.

Bu tespitler ışığında, “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmalarında yaşanan 
sorunları ve sıkıntıları en aza indirmek, sağlık kurumlarında görev yapan hekimlerin tam katılımını ve 
desteğini sağlamak için; hekimlerin bu çalışmaların her aşamasında aktif katılımı sağlanmalı, hekim-
lerin bu yöndeki kaygıları giderilmeli, kalite ve performans alanındaki çalışmalar sağlık personelinin 
çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle birlikte yürütülmelidir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL HASTANELERİNİN TEKNİK VE TOPLAM 

FAKTÖR VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmet Şahin1, Hacer Özgen2, Yaşar A. Özcan3

Özet

Bu çalışmada 2005-2008 periyodunda gözlem kümesindeki 50 ve üzerin fiili yatak kapasitesine sahip 
320 Sağlık Bakanlığı genel hastanesinin performansın ölçülmesinde ve teknolojik ve teknik verimlilik 
değişiminin değerlendirilmesinde VZA tabanlı Malmquist TFV indeksi kullanılmıştır. Verimlilik gös-
tergeleri çoklu girdi ve çıktı değişkenlerinden Veri Zarflama Analizi yoluyla tahmin edilmiştir. VZA 
analiz modelinde SB Genel hastanelerinin üretim yapısını tanımlayan ve erişilebilir verilerden olu-
şan 5 girdi ve 3 çıktı değişkeni kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı ve 
ağrılıklandırılmış ameliyat sayısı; girdi değişkenleri ise fiili yatak sayısı, hekim sayısı, hemşire sayı-
sı, diğer personel sayısı ve hizmet üretim giderleri değişkenlerinden oluşmuştur. Girdi yönelimli ölçek 
değişken getirili VZA sonucuna göre 2005 yılında gözlem kümesindeki hastanelerin ÖDG varsayımı-
na göre yaklaşık %33,1’i teknik verimli bulunmuştur. Oysa 2008 yılında bu oran %24 oranında geri-
leyerek hastanelerin yaklaşık %25.3’e gerilemiştir. İncelenen dönemdeki ortalama TFV artışı ortala-
ma %12,04 kadar olmuştur. 2005-8 döneminde teknolojik değişim endeksi ortalama olarak %26,4 ar-
tarken verimlilik değişim endeksinin %24,3 artması elde edilen verimlilik kazanımında teknolojik iler-
lemenin daha baskın olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı Genel hastanelerinin 
SDP dönemi olarak 2005-2008 yılları arasında, hastanelerde teknolojik kaynaklı verimlilik gelişimi-
nin daha baskın olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Hastane Performansı, Teknik Verimlilik, Malmquist TFV Endeksi, Veri Zarflama 
Analizi

TECHNICAL EFFICIENCY AND TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY

 MEASUREMENT OF MoH GENERAL HOSPITALS
Abstract

This study adopts DEA-based Malmquist TFP index to analyze the operational performance and to 
measure productivity changes into technical efficiency change and technological change of the 320 
MoH general hospitals during the period 2005-8. Efficiency indicators were estimated by means of 
data envelopment analysis (DEA) with multiple inputs and outputs. The model uses 5 inputs and 3 
outputs with accessible data representing the production structure of the MoH General hospitals. 
The output variables of this research consist of the number of outpatients, number of inpatients and 
adjusted number of operations and the input variables consist of the number of staffed beds, number 
of FTEs Physician, number of nurses, number of other personnel and operational expenses. According 
to the results of the input oriented VRS DEA model, technically efficient hospitals accounted for about 
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33,1% as sample in 2005. In the examined period, the total factor productivity increase was 12,04%. In 
2005-8, while the efficiency change index increased by 24.34% as average, the technological change 
index increased by 26,39%, pointing out to the fact that technological development is much more 
emphasized in the productivity gains. As a result, it is possible to say that the MoH General Hospitals 
technological progress occurred in HTP years 2005 through 2008 was found to be the main driver of 
the improved total productivity.

Key Words: Hospital Performance Assessment, Technical Efficiency, Malmquist TFP Index, Data 
Envelopment Analysis

1. GİRİŞ

Kaynakların kıtlığı evrensel bir sorundur ve hiçbir ülkenin yeterli sağlık hizmetleri sunum kaynağı 
yoktur. Bütün ülkeler sağlık hizmeti için ayrılan kaynakları sınırsız ihtiyaçları karşılamak için en eko-
nomik, etkili ve verimli kullanarak toplumun sağlık statüsünü olası en iyi sonuçlara ulaştırmaya çalı-
şır. Günümüzde bütün sağlık sistemlerinde erişim, kalite, eşitlik, maliyet ve verimlilik temel hedefler 
olarak benimsemiştir. Sağlık sistemlerinin bu temel hedefler bağlamında nihai amaçları toplumun sağ-
lık statünü geliştirmek, sürdürülebilir bir finansman ile toplumu olası mali risklerden korumak ve sağ-
lık hizmetinden memnuniyetlerini maksimize etmek şeklinde özetlenmektedir (Roberts vd., 2008: 17).

Kamu sağlık finansman kaynakları genellikle ve çoğunlukla vergi ya da prim yoluyla toplumdan alın-
dığı için kaynakların rasyonel ve verimli kullanımı yönünde politika belirleyiciler üzerinde yoğun bir 
baskı bulunmaktadır. Bir yandan yaşam kalitesinin gelişimine paralel nüfusun giderek yaşlanmasına 
bağlı olarak kronik hastalıkların artması, diğer yandan sağlık sigortasının tüm toplumu kapsayacak şe-
kilde yaygınlaştırılması sağlık hizmetleri kaynak ihtiyacını ve maliyetlerini artırmaktadır. Son birkaç 
on yıldır sağlık arz kaynaklarında modernleşme sürecinin bir sonucu olarak sağlık teknolojilerinde hız-
lı bir değişim ve gelişim yaşanmakta ve maliyet etkililiği tam olarak bilinmese bile toplum tarafından 
bu teknolojilerin sağlanması ve kullanımı yönünde karar vericileri karşı konulmaz biçimde baskı al-
tına almaktadır. Dolayısıyla sağlık sektörü geliştikçe ve sağlık ekonomisi büyüdükçe kıt kaynakların 
daha rasyonel kullanılma ve maliyetleri kısma baskısı daha da artmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumu 
için katlanılan fedakârlık yani maliyetler çok yüksek ve karşılanamaz olduğunda sistemde değişim ve 
dönüşüm kaçınılmaz olmaktadır (Şahin, 2009: 10).

Türkiye’de sağlık politikaları geliştirmek, sağlık hizmetleri arz kaynaklarının ülke genelinde denge-
li dağılımını, etkili ve verimli kullanımını sağlamak resmi olarak SB’nın sorumluluğudur. Hastanele-
rin %64 ve toplam yatak kapasitesinin %68’sini SB hastaneleri oluşturmaktadır. SB ikinci basamak 
yataklı tedavi hizmetlerini genel hastaneler, üçüncü basamak sağlık hizmetlerini ise eğitim hastanele-
ri ve özel dal hastaneleri ile sunmaktadır. Genel hastaneler, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bün-
yesindeki mevcut uzmanlık dallarına göre acil vaka dâhil her türlü hastanın kabul edildiği ayakta mu-
ayene ve yatarak tedavilerinin yapıldığı yataklı tedavi kurumları olarak tanımlanmaktadır (YTKİY, 
Madde:3-5). Genel hastaneler yataklı tedavi kurumları arasında nicelik olarak en büyük oranı oluştur-
maktadır. SB’na bağlı hastanelerin %81,7’si ve kullanıma açık yatakların %75,3’ünü Genel hastane-
ler oluşturmaktadır (SB, 2006).

Türkiye’de 2003 yılından bu yana amacı yönetişim, verimlilik, kullanıcı ve sunucu memnuniyeti ile 
uzun vadeli mali sürdürülebilirliği iyileştirerek sağlık sistemini daha etkili kılmak olan Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı (SDP) uygulanmaktadır. SDP’nin kilit unsurları arasında yer alan SSK’ya bağlı sağ-
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lık tesislerinin SB’na devredilmesi ve tüm vatandaşları tek bir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatı-
sı altında birleştiren Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) yürürlüğe girmesi ile hizmet sunumu ve finans-
manının ayrılması sağlık sisteminde performans süreçlerini etkileme potansiyeline sahip önemli dü-
zenlemeler olarak değerlendirilmektedir. SDP ile hizmete erişim ile ilgili sınırlamaların azaltılması ve 
performansa dayalı ödeme sisteminin yarattığı güçlü teşvik ile üretkenlik artmış ve ayakta tedavi baş-
vuru oranı 2002 ve 2007 yılları arasında %91 oranına ulaşmıştır. SSK sağlık tesislerinin devri ile hiz-
met sunum süreçlerinin bütünleşmesi sağlanmış, talebin hizmete erişimi ile ilgili sınırlamalar azalmış 
ve artırılan sağlık personeli sayısı ile sistem aynı zamanda arz bakımından da desteklenmiştir. Ancak 
yine de %69 yatak doluluk oranı ile Türkiye, %75 olan OECD ortalamasının altında bir performans 
göstermiştir (OECD, 2008: 76). Buda hastane kaynaklarında önemli oranda verimsizlik potansiyeli-
ne işaret etmektedir.

Gelişmiş ülkeler milli gelirlerinin önemli bir kısmını sağlık için harcamaktadırlar. Türkiye’de kişi ba-
şına düşen reel sağlık harcaması 1985-2006 yılları arasında OECD’nin yıllık %4,8’lik oranı ile kar-
şılaştırıldığında yıllık ortalama %8,5’lik artış göstermiştir. Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYİH 
içindeki payı 1985 yılında OECD ortalamasının üçte biri civarında olup %2,2 iken 2006 yılında üçte 
ikisine yaklaşarak %5,6 olmuştur. 2006 yılı itibariyle toplam sağlık harcamaları içindeki kamunun 
payı %72 ile %73 olan OECD ortalamasına yaklaşmıştır. SDP ile hizmete erişim ile ilgili sınırlamala-
rın azaltılması ve performansa dayalı ödeme sisteminin yarattığı güçlü teşvik ile üretkenlik artmış ve 
ayakta tedavi başvuru oranı 2002 ve 2007 yılları arasında %91 oranına ulaşmıştır.

Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan sağlık politikalarının da etkisi ile sağlık hizmetlerinde öl-
çek ve çeşitlilik olarak önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde sağlık alanında 
en çok kaynak tüketen hastane sektöründe toplam faktör verimliliği öncelenmekte ve kaynakların ve-
rimli alanlara yönlendirilmesinin önemi daha da artmaktadır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından yayınlanan ve sağlık sistemi etkinliğinin ölçüm ve değerlendirilmesine adanmış olan “Dün-
ya Sağlık Raporu 2000”de verimlilik uluslar arası boyutta ve geniş kapsamlı olarak tartışılmış ve sağ-
lık sistemlerinde performans ölçüm ve denetiminde verimliliğe olan ilgi ve gereksinim belirginleştiril-
miştir (WHO, 2000). Bunu 2002 yılında OECD tarafından organize edilen uluslar arası konferans iz-
lemiş ve sağlık bakımında performans ölçüm ve değerlendirme konusu evrensel bir amaç olarak teyit 
edilmiştir (Smith, 2002: 296).

Sağlık kurumlarında performans geliştirme ile ilgili politikalar geliştirebilmek için öncelikle mevcut 
karar birimlerinin verimlilik durumlarının belirlenmesi ve verimlilikle çeşitli iktisadi değişkenler ara-
sındaki ilişkilerin tartışılmasını sağlayacak çalışmaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı Genel hastanelerinin karşılaştırmalı teknik verimliliklerini bir sı-
nır yaklaşımı olan Veri Zarflama Analizi (VZA) tekniği ölçmek, verimsiz hastanelerin verimsizlik kay-
naklarını analiz etmek ve 2005-8 dönemine ait toplam faktör verimlilik değişimini Malmquist TFV en-
deksi ile değerlendirmektir.
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1.1. Hastanelerde Teknik Verimlilik Ölçüm ve Analizi

Örgütsel performans boyutu olarak verimlilik4 (efficiency) bir örgütün ekonomik ve teknik yönleriy-
le ilgili bir ölçüttür ve örgütün mevcut kaynakları ne derece iyi kullandığını göstermektektedir. Genel 
olarak verimlilik “kullanılan kaynaklar ile elde edilen çıktı arasındaki ilişki” olarak tanımlanmakta ve 
çıktının girdiye oranı şeklinde formüle edilmektedir.

           Çıktı 

Verimlilik = 
          Girdi

Verimlilik ölçüm sonuçları ya karar biriminin geçmişteki durumu, ya sektördeki en iyilerle kıyaslana-
rak değerlendirilir. Bu özelliği ile göreceli bir kavramdır. Verimlilik artışı aynı girdi ile daha çok çıktı-
nın sağlanması, aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi ya da çıktı artışının girdi artışından oran-
sal olarak daha fazla artırarak sağlanabilmektedir. Karşılaştırmalı verimlilik ölçümünde farklı akade-
mik disiplinlerin tercihinde şekillenen ve farklı performans boyutlarını ölçen değişik analitik yakla-
şımlar bulunmaktadır. Verimlilik ölçüm ve analizinin son otuz yıldır bu kadar popüler hale gelmesi-
nin nedeni ölçülemeyenin yönetilemeyeceği gerçeğinin algılanması, bilişim teknolojilerine bağlı ola-
rak daha fazla verinin elde edilmesi ve hesaplama tekniklerinde kaydedilen gelişmedir. Hastanelerin 
performansını ölçmek ve analiz etmek için oran (ratio) analizi (OA) ve sınır yaklaşımına dayalı Reg-
resyon Analizi, Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizi, Stokastik Sınır Analizi (SSA) ve Veri Zarf-
lama Analizi (VZA) gibi yöntemler artan şekilde kullanılagelmiştir (Özcan, 2008:6). Verimliliğin sı-
nır analiziyle ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem-
ler sınırın şekli, rassal hatanın varlığı ve dağılımı ile verimsizliğin dağılımına ilişkin varsayımlarla 
birbirinden ayrılmaktadır. Parametrik yöntemler verimlilik katsayısını bir sınır kestiriminde buluna-
rak tahmin etmeye çalışmakta ve üretim fonksiyonunun matematiksel biçiminin bilindiği varsayımına 
dayanmaktadırlar. Parametrik yöntemlerle parametrik olmayan yöntemler arasındaki temel fark, pa-
rametrik olmayan yöntemler bir sınır kestiriminde bulunmadan, verimlilik katsayılarını doğrudan he-
saplarlarken parametrik yöntemler fonksiyonel biçimi önceden bilinen bir sınırın parametrelerini tah-
min edip daha sonra her bir gözlemin bu sınıra olan uzaklığını ölçmektedirler. VZA gibi parametre-
siz yöntemler çok girdi ve çok çıktıyı işleyecek yetenektedir ve doğrusal form dışında, girdi ve çıktı-
ları ilişkilendiren bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymazlar. VZA ve üretim sürecinde yer alan tüm üre-
tim faktörlerinin verimliliklerinin toplamını ölçen Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizi paramet-
rik olmayan yöntemlerdendir. Bu araştırmada verimlilik ölçüm ve değerlendirme yöntemi olarak be-
nimsenen VZA ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik (MVE) endeksinin temel özellikleri aşağıda 
kısaca açıklanmaktadır.

1.2. Veri Zarflama Analizi (VZA)

Veri Zarflama Analizi (VZA), yönetim bilimi yazınında çok sayıda araştırmacı tarafından özellikle 
kamu sektöründeki üretim birimlerinin karşılaştırmalı teknik verimliliklerinin analizinde bir sınır tek-
niği olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Çok boyutlu ve parametrik olmayan ölçüm tekniği ola-
4. Türkçe literatürde effi ciency kelimesini etkinlik olarak ele alan yazarlar (Yolalan, Armağan) olduğu gibi verimlilik olarak alanlar 

da (Kavuncubaşı, Özgen, Şahin, Tatar) mevcuttur. Bu iki kavram Türkçe’de genellikle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa 
İngilizce’de bu ayrım belirgindir ve effi ciency toplam faktör verimliliğini nitelemektedir. Türkiye’de effi ciency kavramını verim-
lilik olarak ele alan yazarlar productivity kavramının karşılığı olarak üretkenlik, etkinlik olarak ele alan yazarlar ise productivity 
kavramını verimlilik olarak kullanmaktadır. İlgili literatürde effi ciency ve productivity arasında bazı tanımsal ayrımlar yapılıyor-
sa da toplam faktör verimliliğini temsilen birbirinin yerine de kullanılmaktadır.
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rak VZA ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes, (1978) tarafından üretim teknolojisi üzerine herhangi 
bir sınırlama getirmeden en iyi üretim sınırını oluşturarak verimlilik ölçümü için geliştirilmiştir. VZA 
başlangıçta deterministik bir yapıda kullanıma sunulmuş ve ölçeğe göre sabit getiri (ÖSG) varsayımı 
altında teknik etkinliğin ölçümünde kullanılmıştır. Banker, Charnes ve Cooper, (1984) tarafından var-
sayımlarında yapılan bazı değişikliklerle ölçeğe göre değişken getirinin (ÖDG) olduğu durumlarda öl-
çek ve teknik etkinliğin ayrı ölçülmesine olanak sağlanmıştır. VZA son otuz yılık süreç boyunca ölçüm 
tekniği olarak hem teorik hem de metodolojik olarak oldukça hızlı bir evrim geçirmiştir.

Charnes, Cooper ve Rhodes’in (1978) ilk çalışmasından bu yana VZA çok sayıda akademik araştır-
maya, konferansa, teze ve uygulamaya konu olmuştur. Sağlık sektöründe teknik verimlilik ve toplam 
faktör verimliliğindeki değişim ve gelişmeleri inceleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır. VZA sağlık 
sektöründe ilk kez Nunamaker (1983) tarafından hemşirelik hasta bakım etkinliğinin ölçüldüğü çalış-
mada kullanılmıştır. Bu tarihten bu yana VZA, ABD’de olduğu kadar diğer ülkelerde de farklı düzey-
lerdeki sağlık bakım karar birimlerinin performanslarının ölçülmesinde geniş bir kullanım alanı bul-
muştur (Özcan, 2008). Sağlık kuruluşlarının performanslarının ölçülmesinde en çok verimlilik ölçümü 
yapılan hastaneler olmuştur. Hastane verimliliğinin değerlendirmesine ilişkin Hollingsworth, (2008) 
1983-2006 yılları arasında sağlık bakım örgütlerinde sınır yaklaşımı ile teknik verimlilik ölçümü ya-
pılan 317 çalışmaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmış ve hastanelerin verimlilik düzeylerinin 
%60 ile %89 dağılım aralığı içinde değiştiği gözlenmiştir. ABD kadar kullanım yaygınlığına erişme-
miş olsa da diğer ülkelerde de sağlık hizmetlerinin farklı özelliklerinin değerlendirilmesinde ve yöne-
tim kapasitesinin geliştirilmesinde VZA’dan yaygın bir biçimde yararlanılmaktadır.

Son 25 yıldır Türkiye’de de hastanelerin verimliliğine ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de 
sağlık alanında VZA’nın ilk uygulaması Özcan ve Ersoy, (1994) tarafından il bazında hastanelerin kar-
şılaştırılmasında kullanılmış ve karar birimi olarak illerin %76’sının verimli olmadıkları bulunmuştur. 
Kavuncubaşı, (1995) tarafından 1992 yılı SB İstatistik Yıllığı verileri kullanılarak araştırma kapsamı-
na alınan 350 SB hastanesinin mülkiyet yapısı, eğitim amaçlı olup olmamalarına ve örgütsel büyük-
lük bağlamında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmada hastanelerin genel olarak %82,3’ü verimsiz, 
%17,7’si verimli bulunmuştur. Kavuncubaşı, (1996) tarafından benzer değişkenler ile 75 Genel SSK 
hastanesinin VZA ile yapılan verimlilik değerlendirmesinde hastanelerin %53’ü verimli, %47’si ise 
verimsiz bulunmuştur. Ersoy, Kavuncubaşı, Ozcan ve Harris, (1997) tarafından 573 hastaneyi kapsa-
yan VZA çalışmasında, Türkiye’deki genel hastanelerin %10’dan azının benzerleri ile karşılaştırıldı-
ğında verimli bir şekilde işletildiği sonucuna varmıştır. Verimli hastanelerle karşılaştırıldığında verim-
li olmayan hastaneler ortalama %32 daha fazla uzman, % 47 daha fazla pratisyen ve %119 daha faz-
la personelle desteklenmiş yatak kapasitesini kullanmakta ve daha az çıktı ürettiği vurgulanmaktadır. 
Şahin ve Ozcan, (2000) tarafından SB hastanelerinin karar birimi olarak il düzeyinde yapılan verimli-
lik analizi çalışmasında ortalama verimlilik 0,88 olarak hesaplanmış ve illerin %55’inin verimli olma-
dığı bulunmuştur. Verimsiz illerde toplam 6705 yatak, 636 uzman hekim, 443 pratisyen hekim, 5010 
hemşire, 8144 diğer personelin atıl kullanıldığı ve 69,7 milyon dolarlık döner sermaye gideri girdisi-
nin tasarruf edilebilme potansiyelinin varlığına işaret edilmiştir. Şahin ve Özgen, (2000) tarafından ya-
pılan il devlet hastanelerinin karşılaştırmalı verimlilik analizinde hastanelerin ortalama verimlilik sko-
ru 0,69 bulunmuş ve %47’si verimsiz hastanelerin döner sermaye harcamalarında toplam 52,6 milyon 
dolarlık kaynağın verimsiz kullanıldığı belirlenmiştir. Özgen, Şahin ve Gülcü (2008) tarafından VZA 
ile Üniversite hastanelerinin ÖDG modeli verimlilik ölçümünde 42 eğitim ve araştırma hastanesinden 
21’i (%50) verimli bulunmuş ve ortalama verimlilik skoru 0.899 olarak hesaplanmıştır. Şahin (2008) 
tarafından SB yataklı tedavi kurumları 2006 yılı verileri temel alınarak SB’na bağlı 352 genel hasta-
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nenin ölçek değişken getirili VZA analizinde örneklem grubundaki hastanelerin %23’ü verimli bulun-
muştur. Eski SSK hastanelerinin ortalama verimlilik (0,82) düzeyi, SB genel hastanelerin ortalama ve-
rimlilik (0,83) düzeyinden biraz daha düşük hesaplanmış ve gözlem kümesindeki değişkenlerin top-
lam verimsizlik artışına potansiyel katkısı; fiili yatak %14, doktor %11,8, hemşire %16,8, diğer perso-
nel %16,8, hizmet üretim giderleri %13, ameliyat %18,9, yatan hasta %6,8 ve ayakta hasta %1,5 ka-
dar bulunmuştur. Türkiye’de sınır yaklaşımı ile sağlık sektöründe verimlilik ölçüm ve değerlendirme-
si gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında henüz istenilen gelişim çizgisini yakalayamamıştır. Bu alanda-
ki yetersizlik OECD (2008:84) tarafından Türkiye Sağlık Sistemi İnceleme Raporu’nda da bir eksik-
lik olarak vurgulanmıştır.

VZA yöntemi, homojen oldukları varsayılan yani aynı amaca yönelik olarak benzer şekilde üretim ya-
pan karar birimleri içinde en az girdi bileşimini kullanarak en çok çıktı bileşimini üreten “en iyi” göz-
lemleri belirler ve bunu verimlilik sınırı olarak kabul eder. Söz konusu sınırı “referans” olarak kabul 
edip etkin olmayan karar birimlerinin bu sınıra olan uzaklıklarını ya da verimlilik düzeylerini açısal 
olarak ölçer. Verimlilik sınırının altında kalan gözlemler bu verimli karar birimine yakınlık ve uzaklık 
durumuna göre değerlendirilir.

VZA, verimlilik ölçüm tekniği olarak doğrusal programlamayı (DP) kullanmaktadır. Girdi yönelimli 
ÖSG modeli DP şeklinde aşağıdaki gibi formüle edilmektedir (Özcan, 2008: 24).
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ÖSG ve ÖDG VZA modelleri kendi teorik ve metodolojik gelişim süreci içinde girdi yönelimli, yö-
nelimsiz ve çıktı yönelimli şeklinde değişik formlara ayrılabilmektedir. Bu yaklaşımlardan girdi yö-
nelimli yaklaşım veri üretim miktarlarını azaltmadan üretimde kullanılan girdi miktarlarının oransal 
olarak ne kadar azaltılabileceğini belirlemeye çalışır. Çıktı yönelimli yaklaşım ise mevcut girdi seti-
ni değiştirmeden üretim miktarlarının oransal olarak ne kadar arttırılabileceği konusuyla ilgilenmek-
tedir. VZA’ya göre bir karar birimi (KB) ancak ve ancak kullandığı girdilerden birisinin miktarını di-
ğer girdilerden en az birisinin miktarını arttırmadan veya ürettiği çıktılardan en az birisinin miktarını 
azaltmadan azaltamıyorsa ve ürettiği çıktılardan birisinin miktarını kullandığı girdilerden en az birisi-
nin miktarını arttırmadan veya ürettiği diğer çıktılardan en az birisinin miktarını azaltmadan arttıramı-
yorsa etkindir (Charnes vd., 1978).

Son yıllarda bilişim teknolojilerindeki gelişmeler çok karmaşık yapıdaki problemlerin modellenmesi-
ne olanak sağlamış ve VZA’ya özgü pek çok yazılımın geliştirilmesi ile yöntem bütün karar birimleri 
için karşılaştırmalı teknik verimlilik analizinde kullanılır hale gelmiştir. VZA’nın birden fazla girdi ve 
çıktısı olan KB’nin değişik boyutlarını kombine ederek bir tek verimlilik ölçütüne indirgemeye imkân 
vermesi; girdi ve çıktı ölçüm biçimlerinden bağımsız olarak karar birimlerinin değişik boyutlarının öl-
çümünü aynı anda sağlaması; üretim fonksiyonunun analitik yapısı hakkında herhangi bir varsayım 
gerektirmemesi; her bir KB için göreceli teknik etkinliği ölçerken amaç fonksiyonlarını ayrı maksimi-
ze etmesi ve etkin, etkin olmayan ayrımını yaparken her bir karar biriminin etkin hale getirilmesi için 
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bir takım parametreler türeterek yöneticilere yol göstermesi yöntemin güçlü yönlerini oluşturmaktadır 
(Sherman, 1984; Rosko, 1990).

1.3. Malmquist TFV Endeksi (MVE)

Toplam Faktör Verimliliği (TFV), bir üretim faaliyeti sonucu elde edilen çıktının bu üretim faaliyetin-
de kullanılan girdilere bölünmesiyle hesaplanmakta ve üretimde kullanılan tüm kaynakların verimli-
lik derecelerini ölçmektedir. TFV oran analizinin kısmi verimlilik ölçüm zayıflıklarını bertaraf eder 
ve çoklu girdi/çıktıları tek bir performans oranında birleştirir. TFV bazı endeksler yoluyla ölçülür. En-
deksler, zaman içinde oluşan fiyat ve miktar değişikliklerini ve sağlık kurumları arasındaki olası fark-
lılıkları ölçmek için kullanılmaktadır. TFV ölçütleri arasında sağlık alanında en sık kullanılan yöntem 
Malmquist TFV endeksidir. Malmquist Verimlilik Endeksi (MVE) sağlık bakım örgütlerinin bir peri-
yottan diğer periyoda performans değişimlerinin izlenmesine olanak sağlar ve diğer endekslerin bazı 
sınırlılıklarını karşılar. MVE her bir veri noktasının ortak teknolojiye göre nispi uzaklık oranlarını he-
saplayarak, iki veri noktası arasındaki toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi ölçüp karar birimle-
ri arasındaki zaman içinde gelişen verimlilik farklılıklarının bileşenlerine ayrılmasını sağlamaktadır. 
MVE’nin hesaplanmasında sadece miktar bilgilerine ihtiyaç duyulmakta, fiyat bilgilerine, maliyet mi-
nimizasyonu veya kar maksimizasyonu gibi kısıtlayıcı bir davranışsal varsayıma gereksinim bulunma-
maktadır. MVE, VZA gibi parametrik olmayan veya SSA gibi parametrik yaklaşımlar aracılığı ile ko-
laylıkla hesaplanabilmekte, önceden üretim fonksiyonunun belirlenmesini gerektirmemekte ve verim-
lilik artışının kaynaklarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. MVE verimlilikteki değişmeyi ve-
rimlilikteki değişme ve teknolojideki değişme olmak üzere iki bileşen aracılığıyla ölçmektedir. Bu öl-
çüm için “uzaklık fonksiyonu” kullanılmaktadır. Caves, Christensen ve Diewert, (1982) tarafından ya-
ratılan endeks Färe, Grosskopf ve Lovell, (1994) tarafından daha da geliştirilmiştir. MVE teknik ve-
rimlilikteki değişmeye ve teknolojik değişmeye ayrıştırılması, her iki faktörün toplam faktör verimli-
liğine olan katkısını belirlememize yardımcı olmaktadır. Teknik verimliliğin ve teknolojik gelişmenin 
yüksek olması karar birimi ya da sektör açısından yüksek ekonomik verimliliği dolayısıyla da yüksek 
bir rekabet gücünü ifade eder. Üretimin ne derece etkin yapıldığı verimliliğin zaman içinde ne şekil-
de değiştiği, verimlilikteki değişmelerin ne kadarının verimlilikteki değişmeden ne kadarının teknolo-
jik değişmeden kaynaklandığını bilmek sağlık ekonomisi ve sağlık planlaması bakımından önemlidir 
(Özcan, 2008:91). Uzaklık fonksiyonlarına dayalı olarak hesaplanan girdi yönelimli MVE aşağıda ta-
nımlanmaktadır (Ouellette ve Vierstraete, 2004).

Bu endekste temel (baz) yıl (t) dönemi ile bir sonraki yıl ise (t+1) dönemi ile ifade edilmektedir. Bu-
rada, teknik verimlilikteki değişme üretim sınırını yakalama etkisi olarak ifade edilirken, teknolojik 
değişme üretim sınırları eğrisinin kayması olarak ifade edilmektedir. Teknik verimlilikteki değişme 

(ED) ile teknolojik değişmenin (TED) çarpımı toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi vermektedir.

Mi>1 olması, TFV’nin t baz döneminden t+1 dönemine arttığını, yada ilerleme olduğunu, Mi<1 ol-
ması, TFV’nin t baz döneminden t+1 dönemine azaldığını ya da gerileme gösterdiğini ve Mi=1 olma-
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sı da t dönemi ile t+1 dönemi karşılaştırıldığında verimlilikte değişme olmadığını (Coelli vd., 1998) 
göstermektedir. 

Performans gelişimlerinin ölçüm ve değerlendirilmesinde VZA analizi ile birlikte MVE temelli ve-
rimlilik analizi yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Hollingsworth (2008) sağlık sektöründe VZA 
ve MVE ile yapılan çalışmaların ve kullanılan ölçüm yöntemlerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi-
ni yapmıştır. VZA ile MVE yöntembilimi ve sağlık sektöründe uygulanması ile ilgili daha kapsamlı 
bilgi için Jacobs vd., (2006), Cooper vd.,(2006) ve Özcan’ın (2008) eserlerine bakılabilir. Türkiye’de 
hastanelerin bir periyottan diğerine olası verimlilik ölçümüne ve hastaneler arası zaman içinde deği-
şen verimlilik farklılıklarının incelenmesine ilişkin Malmquist TFV endeksini kullanan sınırlı sayı-
da çalışma bulunmaktadır. Şahin, Özcan ve Özgen (2009) tarafından SB yataklı tedavi kurumları veri 
seti ile 2005-2008 periyodunda 352 SB genel hastanesinin Malmquist TFV analizinde gözlem küme-
sindeki hastanelerin operasyonel performanslarında bir önceki yıla göre gelişmenin olduğu ve incele-
nen dönemde TFV’deki ortalama artışın %12,15 kadar olduğu bulunmuştur. Verimlilikteki değişim bo-
yutlarına bakıldığında gelişiminin temel kaynağının teknolojik ilerleme olduğu görülmüştür. Yine Şa-
hin (2009) tarafından SB’na devredilen 46 Genel hastanenin 2004-2008 döneminde Malmquist TFV 
endeksi ölçüm sonuçları eski SSK genel hastanelerinin toplam faktör verimliliklerinde yıllık ortala-
ma %15 kadar ilerleme olduğunu ve verimlilik artışında teknolojik ilerlemenin belirleyici rol oynadı-
ğını bulmuştur.

2. YÖNTEM

VZA’nın gözlem kümesi olarak Sağlık Bakanlığı Genel hastanelerine uygulanması karar birimleri-
nin ve değişkenlerinin seçimi, model seçimi, analiz ve sonuçların yorumlanması süreçlerinden oluş-
maktadır.

Bu çalışmada karar birimi olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı 50 ve üzeri yatağa sahip Genel hastane-
ler seçilmiştir. SB genel hastanelerin kullandıkları girdiler ve ürettikleri çıktılar bakımından benzer ol-
dukları, benzer örgütsel yapılara sahip oldukları ve benzer kaynak setini kullandıkları kabul edilmiştir. 
2005-8 periyodunda 50 ve fazla fiili yatak sayısına sahip ve kullanılan değişken değerleri bakımından 
eksiksiz olan toplam 320 Genel hastane karar birimi olarak araştırma kapsamına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde verimlilik ölçüm çalışmalarında girdi değişkenleri sermaye yatırımı, işgücü 
(emek) ve faaliyet giderleri olarak üç temel grupta tanımlanmaktadır. Bu girdi grupları sağlık bakım 
örgütlerinin bir standardı olarak benimsenmektedir. Bir hastanede sermaye yatırımı tesis büyüklüğünü 
temsilen kullanılabilir hasta yatağı sayısı ile ölçülmektedir. Hastane girdileri için ikinci temel kategori, 
hekim, hemşire, diğer sağlık personeli gibi tam zamanlı istihdam edilen işgücünden oluşmaktadır. Fa-
aliyet giderleri ise işgücü giderleri, sermaye yatırımları ve aşınma payı gibi giderlerin dışındaki hizmet 
üretim giderlerinden oluşmaktadır (Jacobs vd., 2006; Özcan, 2008). Bu araştırmada mevcut ulaşılabilir 
gözlem verileri ışığında çıktı değişkenleri olarak ayakta bakılan hasta sayısı (AYAKTAHASTA), ya-
tan hasta sayısı (YATANHASTA) ve ağrılıklandırılmış ameliyat sayısı (AMELİYAT) çıktı değişkenleri 
olarak benimsenmiştir. Türkiye’de tanı ilişkili gruplamaya dayalı vaka karması indeksini geliştiren bir 
bilişim yapısı henüz olmadığı için çıktı değişkenlerinde hastaneler için ağırlıklandırma yapılamamış-
tır Özellikle hastaneler bağlamında vaka karma indeksinin olmaması nedeniyle çıktı değişkeni olarak 
yatan hasta sayısında ağırlıklandırılmamış verinin kullanılıyor olması bir sınırlılık olarak değerlendiri-
lebilir. Bu girdi ve çıktı değişkenlerini kullanarak hizmet üretiminin kavramsallaşması, güçlü bir VZA 
modelinin oluşturulmasında büyük öneme sahipken, aynı şekilde bu değişkenlerin mevcut veri taban-
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ları yoluyla sahadan elde edilebilmesi de önem taşımaktadır. Türkiye’de 2006 yılından bu yana hasta 
seviyesinde veri toplamasına rağmen, hastaneler arası vaka karma indeksinin hesaplanmaması nede-
niyle yatan hasta değişkeninin vaka karma indeksi ile ağırlıklandırılarak kullanımı olası değildir. An-
cak ameliyat sayıları için Türkiye’de yapılmış birim çıktı tabanlı maliyet araştırma sonuçları temel alı-
narak (Büyükkayıkçı ve Şahin, 2000:135) ağrılıklandırılmış ve büyük, orta ve küçük ameliyat şeklinde 
raporlanan ameliyatlar (büyük=1, orta=1/3 ve küçük=1/7) büyük ameliyata eşdeğer hale getirilmiştir.

Bu çalışmada modelin girdilerini fiili yatak sayısı (FYATAK), hekim sayısı (uzman+pratisyen), (DOK-
TOR) hemşire sayısı (HEMŞİRE), diğer personel sayısı (DİĞPERSONEL) ile yatırım ve amortisman 
harcamaları hariç yıl içinde yapılan toplam hizmet üretim giderleri (HİZHARCAMA) oluşturmakta-
dır. Veri setindeki parasal değişkenler nominal (bin $) olarak rapor edilmiştir. Yatak sayısı, tam zaman-
lı hekim, hemşire sayısı ve hizmet üretim giderleri girdi değişkenleri olarak sağlık verimlilik literatü-
ründe en yaygın kullanılan değişkenlerdir. Analiz modelinde SB Genel hastanelerinin üretim yapısını 
temsilen verisine erişilebilir 5 girdi ve 3 çıktı değişkeni kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, 
SB Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı ve SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dai-
re Başkanlığından alınmıştır.

Tablo 1. Araştırmada kullanılan değişkenlerin tanımı ve veri kaynakları

Değişkenler Tanım
Girdiler
FYATAK Hastanede kullanıma hazır bulunan fi ili yatak sayısı 
DOKTOR Hastanede tam zamanlı çalışan uzman ve pratisyen doktor sayısı
HEMŞİRE Hastanede tam zamanlı çalışan hemşire ve ebe sayısı

DİĞPERSONEL
Hastanede doktor, hemşire ve hizmet sözleşmesi bağlamında hastanede 
çalışan şirket elemanları dışındaki tam zamanlı çalışan eczacı, biyolog, 
laborant, memur vb gibi personel sayısı 

HİZHARCAMA Yatırım ve amortisman ve personel ücret giderlerleri dışında Hastanede 
Döner Sermaye Bütçesinden yapılan hizmet üretim giderleri (000$) 

Çıktılar
AYAKTAHASTA Hastanede ayakta bakım kapsamında acil dâhil toplam poliklinik sayısı
YATANHASTA Hastanede bir yıl içinde taburcu olan ve ölen hasta sayısı toplamı

AMELİYAT Hastanede yapılan küçük (1/7), orta (1/3) ve büyük ameliyatların 
dönüştürülmüş toplam sayısı

VZA modelleri arasından endüstri dalının üretim yapısına en uygun olan modelin seçimi amaca ve 
analistin tercihine göre belirlenir. VZA tekniğinde tahminler, kullanılan VZA modeline ve modelin yö-
nelimine bağlı olarak değişir. Bir VZA modelinde yönelim türü, etkinliği iyileştirmek için girdi ve çık-
tılar itibariyle benimsenmesi gereken strateji türünü ifade eder. Sherman ve Zhu, (2006) hastane üre-
tim modelleri arasındaki farklılıkları tanımlamışlar ve bu süreç içerisinde girdi ve çıktılarla ilgili stan-
dart bir kavramsallaşma olmadığından, çıktı yönelimli verimlilik çalışmalarının kıyaslanmasının son 
derece zor olduğunu ifade etmişlerdir. Eğer karar biriminin maliyet minimizasyonu yaptığı varsayılı-
yorsa girdi fiyatlarına da bağlı olan girdi yönelimli etkinliğe, gelir maksimizasyonu yaptığı varsayı-
lıyorsa, ürün fiyatlarına bağlı olan çıktı yönelimli VZA etkinliğine bakılmasının daha doğru olduğu 
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kabul edilmektedir. Sağlık kurumları gibi çıktıların planlanması ve kontrolünün oldukça güç olduğu 
ve yöneticinin girdiler üzerindeki kontrolünün daha fazla olduğu hizmet alanlarında çoğunlukla gir-
di yönelimli VZA modelleri benimsenmektedir (Harris vd., 2000; Özgen ve Özcan, 2004). Bu çalış-
mada aynı amaca yönelik olarak benzer şekilde üretim yaptıkları kabul edilen SB Genel hastaneleri-
nin girdi değişkenleri üzerinde yöneticilerin daha fazla kontrolünün olduğu varsayımı ile analiz mo-
deli olarak girdi yönelimli yaklaşım benimsenmiştir. Çalışmada VZA ve Malmquist Endeksi, Banxia 
Frontier Analysis 4.1 paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Malmquist TFV Endeksi için gerek-
li olan uzaklık fonksiyonlarının hesaplanmasında, ÖDG varsayımının kullanılması sağlık sektöründe 
çok yaygın bir uygulama değildir. Bu nedenle analizde MVE’nin hesaplanması, girdi yönelimli ÖSG 
modeline göre yapılmıştır.

3. BULGULAR

Araştırmada KB olarak SB Genel Hastanelerinin teknik verimlilik analizinde kullanılan girdi ve çıktı 
değişkenlerinin 2005-8 dönemine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre 
araştırma kapsamındaki SB Genel hastanelerinin mevcut girdi ve çıktı değişkenlerinin gelişimi değer-
lendirildiğinde fiili yatak sayısı 2005-8 periyodunda ortalama %3 artış, doktor sayısı %2 azalış, hem-
şire sayısı ortalama %9 ve diğer personel sayısı ortalama %6 artış göstermiştir. Aynı dönemde hizmet 
üretim maliyetlerinde dolar bazında ortalama %30 kadar artış olmuştur. Benzer değerlendirme çık-
tı değişkenleri bakımından yapıldığında ayakta bakılan hasta sayısında artış trendi gözlenmiş ve 2005 
yılında hastane başına muayene edilen ortalama hasta sayısı 306.498 iken 2008 yılında 383.673 kişiye 
yükselmiştir. 2005 temel yılına göre 2008 yıllında ayakta bakılan hasta sayısı %25 kadar artmıştır. Ya-
tan hasta sayısında da benzer artış eğilimi gözlenmiş ve 2005 yılında araştırma kapsamındaki hastane-
lerin ortalama yatan hasta sayısı 8.401 iken ortalama %8’lik artışla 2008 yılında 9.100 olmuştur. 2005 
yılında hastane başına büyük ameliyata dönüştürülmüş ortalama ameliyat sayısı 2.487 iken ortalama 
%28’lik artışla 2008 yılında 3.195’a ulaşmıştır.

Tablo 2. Araştırmada kullanılan değişkenleri tanımlayıcı istatistikler

Değişkenler 
2005

N=320
2006

N=320
2007

N=320
2008

N=320
GENEL
N=1280

Fiili Yatak 
sayısı

184 191 194 189 189
σ 161 163 165 157 161

Min 50 50 50 50 50
Max 880 904 891 1.027 1.027

Doktor sayısı

50 52 51 43 49
σ 47 46 44 40 45

Min 5 3 6 1 1
Max 336 350 298 309 350

Hemşire sayısı

93 97 108 106 101
σ 81 82 91 90 86

Min 10 1 13 1 1
Max 575 580 655 616 655
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Diğer Personel 
sayısı

115 118 133 121 122
σ 85 86 97 87 89

Min 11 10 15 1 1
Max 466 513 688 489 688

Hizmet Üretim 
Gideri (000$)

3.270 3.944 3.421 6.420 4.264

σ 3.377 3.817 3.270 6.089 4.473
Min 119 189 59 233 59
Max 20.297 20.959 18.381 28.940 28.940

Ayakta hasta 
sayısı

306.498 345.441 377.553 383.673 353.291
σ 256.585 279.607 284.865 274.119 275.394

Min 28.434 33.690 26.567 42.005 26.567
Max 1.616.689 1.680.552 1.670.381 1.789.923 1.789.923

Yatan hasta 
sayısı

8.401 8.572 8.800 9.100 8.718
σ 8.290 8.514 8.700 8.632 8.530

Min 101 157 202 76 76
Max 47.113 47.161 54.279 50.606 54.279

Dönüştürülmüş 
Ameliyat sayısı

2.487 2.798 3.065 3.195 2.886
σ 3.412 3.839 3.976 4.026 3.826

Min 8 1 10 1 1
Max 25.455 26.140 28.522 28.684 28.684

: Ortalama;  σ: Standart Sapma; Min: En küçük değer; Max: En büyük değer.

Teknik verimlilik girdi bileşiminin en verimli şekilde kullanılarak mümkün olan maksimum çıktı-
yı üretme başarısıdır. VZA sonuçları mutlak verimlilik değil göreceli verimlilik değerlendirmesi yap-
maktadır. Dolayısıyla belirli bir ölçekte daha fazla üretim yapan yeni bir karar birimi gözlenene kadar 
en fazla üretim yapan karar birimi teknik olarak verimli olarak değerlendirilmektedir. VZA’ya göre 
verimlilik skoru 1 olan ve teknik verimli olan karar birimlerinin üretim sınırı üzerinde yer alması ge-
rekmektedir. Teknik verimli olan ve göreceli olarak en iyi üretim bileşimine sahip karar birimleri üre-
tim sınırı (production frontier) üzerinde yer almaktadır. Verimlilik skoru 1’den küçük olup üretim sını-
rı altında yer alan ve göreceli olarak verimsiz oldukları kabul edilen karar birimlerinin referans alınan 
verimli karar birimlerine göre girdilerini israf ettikleri ve yetersiz çıktı ürettikleri kabul edilmektedir.

Tablo 3’te 2005-8 yılları arasında gözlem kümesindeki karar birimlerinin Teknik verimlilik sonuçla-
rı verilmektedir. Buna göre girdi yönelimli ÖSG varsayımlarına göre hastanelerin ortalama verimlilik 
skoru 0,645 ve %10’u verimli bulunurken; ÖDG varsayımlarına göre ortalama verimlilik skoru 0,76 
ve %25,5’i verimli bulunmuştur. 2005 ve 2006 yıllarında göreceli olarak ortalama verimlilik skorları 
2007 ve 2008 yıllarına göre daha yüksek bulunmuştur. En yüksek ortalama verimlilik değeri 0,828 ile 
2005 yılında, en düşük ortalama verimlilik değeri ise 0,593 ile 2007 yılında gözlenmiştir. Yıllara göre 
ortalama verimlilik değişiminde önemli ölçüde değişim gözlenmektedir.
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Tablo 3. 2005-8 yılları arasında SB genel hastanelerinin ÖSG ve ÖDG modeline göre verimli-
lik sonuçları

ÖSG Teknik Verimlilik ÖDG Teknik Verimlilik
Yıllar N % σ N % σ

2005
Verimli 47 14,7 1,00 - 106 33,1 1,00 -
Verimsiz 273 85,3 0,686 0,154 214 66,9 0,743 0,131
Genel 320 100,0 0,732 0,180 320 100,0 0,828 0,162

2006
Verimli 38 11,9 1,00 - 90 28,1 1,00 -
Verimsiz 282 88,1 0,709 0,145 230 71,9 0,758 0,135
Genel 320 100,0 0,744 0,165 320 100,0 0,826 0,158

2007
Verimli 10 3,1 1,00 - 49 15,3 1,00 -
Verimsiz 310 96,9 0,377 0,139 271 84,7 0,519 0,204
Genel 320 100,0 0,396 0,175 320 100,0 0,593 0,255

2008
Verimli 33 10,3 1,00 - 81 25,3 1,00 -
Verimsiz 287 89,7 0,672 0,142 239 74,7 0,722 0,147
Genel 320 100,0 0,706 0,167 320 100,0 0,792 0,175

GENEL
Verimli 128 10,0 1,00 - 326 25,5 1,00 -
Verimsiz 1152 90,0 0,605 0,201 954 74,5 0,678 0,188
Genel 1280 100,0 0,645 0,224 1280 100,0 0,760 0,215

N:Sayı, :Ortalama, σ: Standart Sapma,  ÖSG: ölçek sabit getirili, ÖDG: Ölçek değişken getirili

Gözlem kümesindeki hastanelerin girdi yönelimli ÖDG varsayımında ortalama teknik verimlilik kat-
sayılarının dağılımı Şekil 1’de verilmektedir. İncelenen dönem boyunca hastanelerin ortalama %25,5’i 
verimli bulunmuştur. 0,80-0,999 verimlilik skor aralığında olan hastanelerin örneklem kümesindeki 
tüm hastanelere oranı %22,3 olmuştur. Göreceli olarak en verimsiz olan ve 0,50’nin altına verimlilik 
skor değerine sahip hastanelerin gözlem kümesindeki hastanelere oranı %13,4 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 1: 2005-8 yıllarında SB hastanelerinin girdi yönelimli ÖDG varsayımında teknik
 verimlilik katsayılarının dağılımı

VZA için geliştirilen verimlilik modelinin geçerli ve kullanılan değişkenlerin uygun kabul edilmesi 
durumunda analiz sonucuna göre verimsiz olarak değerlendirilen KB’nin referans kümesindeki göre-
celi olarak verimli olan KB’ne göre verimsizliğin kaynağı hakkında yorum yapılabilmek olasıdır. Ana-
liz sonuçları verimli ve verimli olmayan hastane sınıflaması temel alınarak incelenen dönem boyunca 
girdi ve çıktı değişkenleri ortalama değerleri raporlanmış ve her hastane özelinde değerlendirme ye-
rine çalışmada sunulan sonuçlar 320 SB genel hastanesi için toplulaştırılmış olarak verilmiştir. Tab-
lo 4’te gözlem kümesindeki genel hastanelerin yıllara göre verimli (TV=1) ve verimsiz (TV<1) ayrı-
mı bağlamında girdi ve çıktı değişkenlerinin dağılımı verilmektedir. Analiz sonuçlarına göre etkin olan 
hastaneler etkin olmayanlara göre göreceli olarak daha az girdi ile daha yüksek düzeyde çıktı elde et-
tikleri gözlenmektedir.

Tablo 4. Yıllara göre verimli ve verimsiz hastanelerin girdi ve çıktı değişkenlerinin dağılımı

2005 2006 2007 2008 Genel
Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz

Girdiler
Yatak
 

168 192 182 195 154 201 144 204 164 198
σ 202 136 219 136 231 150 187 143 207 142

          
Doktor
 

51 50 53 51 44 52 36 45 47 50

σ 66 35 69 34 67 38 52 35 64 36
          

Hemşire
 

81 100 88 101 89 111 85 113 85 107

σ 101 68 110 69 137 80 115 78 112 75
          

Diğer 
personel 

101 122 105 123 101 139 91 132 100 129

σ 99 77 107 76 114 92 88 84 101 83
          

Harcama 
(bin$)

3058 3375 3869 3973 2801 3533 4858 6949 3691 4459

σ 4164 2916 5252 3094 4681 2942 6914 5702 5363 4110
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2005 2006 2007 2008 Genel
Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz Verimli Verimsiz

Çıktılar           

Ayakta 
hasta 

331423 294152 381316 331403 418986 370062 357553 392526 364851 349341

σ 368621 176503 416059 202300 471575 236584 378076 228814 400286 216982
          

Yatan 
hasta

8733 8236 9514 8204 10406 8510 8616 9264 9171 8564
σ 11329 6291 12588 6238 14991 6994 12309 6989 12480 6666

          
Dön. 
Ameliyat 

3017 2224 3563 2499 4264 2848 2986 3266 3347 2729
σ 4931 2288 5875 2607 7091 3071 5478 3409 5686 2920

N:Sayı, :Ortalama, σ: Standart Sapma; TE=1 verimli hastaneler; TE<1 verimsiz hastaneler

Şekil 2’de verimlilik ölçüm sonuçlarına göre verimsiz hastanelerdeki değişkenlerin toplam verimlilik 
artışına potansiyel katkısı gösterilmektedir. Çıktı değişkenlerinden ameliyat sayısı %18.34 ile en çok 
katkı potansiyeli taşımaktadır. Bunu yatan hasta sayısı (%6.55) ve ayakta hasta sayısı (%1.76) izle-
mektedir. Verimsiz hastanelerin girdi değişkenlerinin potansiyeli değerlendirildiğinde hemşire ve di-
ğer personel sayısının en çok potansiyel katkısı bulunmaktadır. Bunu hizmet üretim giderleri, fiili ya-
tak sayısı ve doktor sayısı izlemektedir. Buna göre verimsiz hastanelerin girdi değişkenlerinde Şekil 
2’te gösterilen ortalama yüzdeler kadar fazlalık bulunmaktadır. Verimsiz hastaneler girdilerin bu oran-
larda azaltılması durumunda en iyi olan hastane düzeyine erişmeleri olasıdır.

Şekil 2. Gözlem kümesindeki değişkenlerin toplam verimlilik artışına 2005-8 
ortalama potansiyel katkısı

Tablo 5 SB genel hastanelerinin incelenen dönem boyunca Malmquist TFV analiz sonuçlarını göster-
mektedir. SB Genel hastanelerinin 2005-8 periyodunda toplam faktör verimliliği 2005-6 döneminde 
%6,83’lük küçük bir artışın ardından 2006-7 döneminde %26,95’lik olağanüstü artış göstermiş, 2007-
8 döneminde ise artış eğilimi göreceli olarak azalarak %2,34 düzeyinde kalmıştır. İncelenen dönemde-
ki ortalama toplam faktör verimlilik artışı ortalama %12,04 kadar olmuştur. Malmquist TFV endeksi-
nin verimlilik ve teknolojik değişim boyutlarına bakıldığında inceleme dönemindeki gelişiminin yıllar 
arasında önemli farklılıklar içermektedir. 2005-8 döneminde verimlilik değişim endeksi ortalama ola-
rak %24,34 artarken teknolojik değişim endeksinin %26,39 artması elde edilen verimlilik kazanımın-
da teknolojik ilerlemenin bir miktar daha etkin olduğuna işaret etmektedir. 
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Tablo 5. Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi dağılımı

Yıl
Verimlilik Değişimi Teknolojik 

Değişim MVE Değişimi Gerileyen İlerleyen

Ortalama % 
Değişim Ortalama % 

Değişim Ortalama % 
Değişim N % N %

2005-6 1,0689 6,89 1,0066 0,66 1,0683 6,83 146 46 174 54

2006-7 0,5554 -44,46 2,2999 129,99 1,2695 26,95 84 26 236 74

2007-8 2,1059 110,59 0,4852 -51,48 1,0234 2,34 221 69 99 31

GENEL 1,2434 24,34 1,2639 26,39 1,1204 12,04 451 47 509 53

Ortalama değer <1 ise gerilemenin, değer=1 ise değişim olmadığını, değer>1 ise ilerlemenin olduğu-
nu göstermektedir. 

SB hastanelerinin inceleme dönemindeki verimlilik değişimin kaynakları incelendiğinde 2005-8 yılla-
rı arasında verimlilik değişiminde sırasıyla %6,89 artış, %-44,46 azalış ve %110,59’luk ilerleme göz-
lenmiştir. Teknolojik değişim eğilimi ise sırası ile %0,66 ve %129,99 artış ve %-51,48 gerileme şek-
linde olmuştur. Buna göre verimlilik değişim eğilimi 2007 yılında verimlilik ve teknolojik değişim ba-
kımından yön değiştirmiştir. 2007’de verimlilik büyümesinde baskın faktör teknolojik ilerleme iken 
2008’de baskın faktör verimlilik artışı olmuştur. SB hastanelerinin sağlıkta dönüşüm programının et-
kin bir biçimde uygulandığı 2005-2008 yılları arasında, hastanelerin hem teknolojik hem de verimli-
lik kaynaklı üretkenliklerinin artmış olduklarını söylemek mümkündür. Böylece, teknolojide ve ve-
rimlilikte sağlanan ilerleme ile hastaneler aynı miktar girdiyi daha verimli kullanarak daha fazla çıktı 
üretmişler ve verimlilik sınırlarını ortalama olarak yukarı doğru geliştirebilmişlerdir. İnceleme döne-
minde gözlem kümesindeki hastanelerin ortalama %47’si bir önceki döneme göre gerileme gösterir-
ken %53’ü ilerleme göstermiştir.

4. SONUÇ

Sağlık sektöründe karşılaştırmalı teknik verimlilik ölçüm ve değerlendirilmesinde kullanılan paramet-
rik ve parametrik olmayan yöntemlerin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Verimli-
lik ölçümünde ortalamaya göre ölçüm yapan yöntemlere göre en iyiye göre değerlendirme yapan sınır 
yaklaşımları daha çok kabul görmektedir. VZA analizinin Sağlık sektöründe hastane karar birimi öze-
linde uygulanması ve olası sonuçlarının tartışılması verimlilik kültürünün ve yönetim anlayışının ge-
lişmesi bakımından önemlidir. Bu çalışmanın Türkiye’de VZA yönteminin sağlık hizmetleri özelinde 
kullanılmasına, yöntemin anlaşılmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlaması öngörülmektedir.

Mevcut ulaşılabilir gözlem verileri ışığında, 2005-8 yılları arasında SB’na bağlı 50 ve üzeri yatağa sa-
hip 320 genel hastanenin teknik verimlilik VZA sonuçları ve Malmquist TFV Endeks sonuçları değer-
lendirilmiştir. Buna göre girdi yönelimli ÖDG VZA sonuçlarına göre 320 SB genel hastanesinin ince-
lenen 2005-8 periyodunda ortalama verimlilik katsayısı 0,760 ve hastanelerin %25,5’i verimlilik sı-
nırında bulunmuştur. İnceleme döneminde elde edilen ortalama verimlilik değerleri Hollingsworth’ın 
(2008) 1983-2006 yılları arasında sağlık bakım örgütlerinde sınır yaklaşımı ile verimlilik analizi ya-
pılmış 317 uluslararası çalışmaya ilişkin kapsamlı araştırma sonuçları ortalama verimlilik değerleri ile 
yakınsama göstermektedir.
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Türk sağlık sektöründe bir periyottan diğerine toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi teknik verim-
lilikteki ve teknolojideki değişme olmak üzere iki bileşen aracılığıyla ölçen Malmquist TFV endeksi 
ölçüm sonucuna göre incelenen dönemdeki (2005-8) ortalama toplam faktör verimlilik artışı %12,04 
kadar olmuştur. Verimlilik gelişim sürecinde yıllar arasında fark olmakla birlikte ortalama olarak tek-
nolojik ve verimlilik değişiminin eş oranlı olduğu söylenebilir. Bu da inceleme döneminde hastane-
lerin hem verimlilik hem de teknolojik boyutlarında ilerleme olduğunu göstermektedir. Bu periyotta 
hastanelerin yaklaşık %53’ü toplam faktör verimliğinde ilerleme göstermiştir. Bu durum SDP gere-
ği Sağlık Bakanlığı hastanelerinde verimlilik artışına kaynaklık oluşturan performansa dayalı ek öde-
me (PDEÖ) sistemi gereği teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik kurumsal performans yönetim 
sisteminin hastanelerde yarattığı dinamizm ve verimlilik arayışından kaynaklanmış olabilir. Ancak bu 
yordama bulunabilmek için SB genel hastaneleri ile diğer SB hastanelerinin karşılaştırılmasına ve bu 
verimlilik değişiminin yalnızca SB genel hastanelerine özgü bir olgu mu yoksa tüm hastanelerde göz-
lenen bir olgu mu olduğunun kapsamlı araştırılmasına gereksinim bulunmaktadır.

Sağlık politikalarının başarısı sağlık sektöründe yüksek verimliliğin sağlanmasına bağlıdır. Türkiye’nin 
geleceği her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de performansın geliştirilmesinden ve bunu sürdürü-
lebilir kılmaktan geçmektedir. SDP’de yakın gelecekte öngörülen, hastanelerin otonomi düzeylerinin 
ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik temel yapısal değişiklikler tamamlansa bile prog-
ramda öngörülen gelişimi izlemek için verimlilik ölçüm ve denetimi önemli bir gündem olarak varlığı-
nı koruyacaktır. Sağlık hizmet sunucularındaki mikro ekonomik verimlilikteki kazanımlar, uygun üre-
tim fonksiyonunun oluşturulmasında ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesinde önemli katkı sağlaya-
bilir. Bu nedenle mevcut yönetsel uygulamaların performans sonuçlarının gözden geçirilmesi istendik 
sonuçların sağlanmasında önemlidir. Türk sağlık sisteminde sağlık politikalarının hastanelerin verim-
liliğine etkisinin ölçüm ve değerlendirme çalışmaları ne yazık ki yetersizdir. Bu çalışma daha kapsam-
lı performans çalışmalarına ve karşılaştırmalı verimlilik ve performans analizlerine öncülük edebilir.
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CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARININ YOKSULLAŞMAYA ETKİSİ*

Hacer Özgen1, İsmet Şahin2, Pınar Yalçın Balçık3 

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının (CSH) 
yoksullaşmaya olan etkisini değerlendirmektir. Türkiye’de cepten harcamaların toplam sağlık harca-
ması içindeki payı azalmış olmakla birlikte, bu finansman kaynağının yoksullaşmaya olan potansiyel 
etkisi konusunda sınırlı bilgi mevcuttur.

Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu 2004-2008 Bütçe Araştırması verileri kullanılmış ve toplam 
42.758 haneye ait veri araştırma kapsamına alınmıştır. CSH’nın yoksullaşmaya etkisi, CSH toplam 
hanehalkı tüketim harcamasından çıkarılmadan önceki ve çıkarıldıktan sonraki yoksulluk oranları 
arasındaki fark itibariyle belirlenmiştir. Yoksulluk oranı, CSH öncesi ve sonrası eşdeğer fert başına 
tüketim harcaması yoksulluk sınırının altında kalan bireylerin toplam nüfusa oranıdır. Yoksulluk sınırı 
olarak, ulusal yoksulluk sınırları (gıda yoksulluk sınırı, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı, göreli yok-
sulluk sınırı) ve uluslararası yoksulluk sınırları (kişi başına günlük 1$ altı, 2.15$ altı, 4.30$ altı) kul-
lanılmıştır.

CSH’nın yoksullaşmaya etkisi 2006, 2007 ve 2008 yıllarında belirlenmiştir ve bu etkide artış eğili-
mi söz konusudur. CSH’nın gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırına göre yoksullaşmaya etkisi 2004 yılına 
göre 2008 yılında yaklaşık %43 azalmıştır. CSH’nın göreli yoksulluk sınırına göre yoksullaşmaya et-
kisi 2004 yılına göre 2008 yılında yaklaşık %5 artmıştır. CSH’nın kişi başı günlük 1$ yoksulluk sınırı-
na göre yoksullaşmaya etkisi belirlenmemiştir. CSH’nın kişi başı günlük 2.15$ yoksulluk sınırına göre 
yoksullaşmaya etkisi 2004 yılına göre 2008 yılında yaklaşık %78 azalmıştır. CSH’nın kişi başı gün-
lük 4.30$ yoksulluk sınırına göre yoksullaşmaya etkisi 2004 yılına göre 2008 yılında %83 azalmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye’de hanehalklarının sağlık amaçlı yaptıkları cepten harcamalar 2004-2008 yıl-
ları arasında yoksullaşmayı artırmıştır. Ancak, bu artış %1’in altındadır ve iki ulusal yoksulluk sınırı-
na göre belirlenen yoksullaşma etkisi hariç 2008 yılında azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Cepten Sağlık Harcaması, Yoksullaşma

Abstract

The purpose of this study is to assess the effect of out-of-pocket (OOP) payments for health made by 
households on poverty in Turkey. In Turkey, although the OOP share in total health expenditures has 
reduced, little is known about the potential effect of OOP on poverty.
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The data used came from Turkish Statistical Institute’s 2004-2008 Household Budget Survey and data 
for a total of 42.758 households were covered. The effect of OOP on poverty was estimated by com-
paring the difference between the poverty head counts before and after OOP for health was deducted 
from total household consumption expenditure. The poverty head count denotes the proportion of in-
dividuals whose per equivalent adult consumption expenditure falls below the poverty line. As poverty 
line, the national poverty lines (food poverty line, complete poverty line, relative poverty line) and 
international poverty lines ($1 per capita per day, $2.15per capita per day, $4.30 per capita per day) 
were employed.

The effect of OOP health payment on poverty at the food poverty line was determined in the years 
2006, 2007 and 2008, with an increasing trend. The effect of OOP on poverty at the complete poverty 
line reduced by nearly 43% from 2004 to 2008. The effect of OOP on poverty at the relative poverty 
line increased by nearly 5% from 2004 to 2008. No effect of OOP for health on poverty at $1 threshold 
was estimated. The effect of OOP on poverty at $2.15 threshold reduced by nearly 78% from 2004 
to 2008. The effect of OOP on poverty at $4.30 threshold reduced by nearly 83% from 2004 to 2008.

In conclusion, OOPs by households for health related purposes in Turkey increased the poverty during 
the period 2004-2008. However, this effect was well below 1% and declined in 2008.

Key Words: Health Services Financing, Out-Of-Pocket Health Payment, Poverty

1. GİRİŞ

Cepten harcamalar, değişen boyutlarda ve şekillerde birçok ülkede sağlık hizmetleri finansmanında 
kullanılmaktadır. Vergiler, sosyal sigorta gibi ön ödeme mekanizmaları ile karşılaştırıldığında, bu tür 
harcamalar çeşitli açılardan en fazla sorun yaratan finansman kaynağıdır (WHO, 2000). Cepten har-
camaların yol açtığı olumsuz etkiler arasında bireyler/hanelerin yoksullaşmaları yer almaktadır. Bu 
konu, özellikle cepten harcamaların toplam sağlık hizmetleri finansmanında önemli rol oynadığı ülke-
lerde odaklanılan konulardan biridir.

Türkiye sağlık hizmetleri finansmanında cepten harcamaların rolü 1992 yılında %30 iken, 2006 yılın-
da %19,3’e gerilemiştir (Tokat, 1998; SB, 2007; OECD, 2008). Buna göre, Türkiye’de cepten harca-
maların sağlık hizmetleri finansmanındaki rolünün büyük boyutta olmamasına karşın orta boyutta ol-
duğunu söylemek mümkündür (World Bank, 2005). Ayrıca, cepten harcamaların toplam sağlık harca-
maları içinde %19,3’lük bir paya sahip olmasının, Türkiye’nin benzer gelir düzeyindeki diğer ülkele-
re kıyasla sağlık harcamalarına karşı daha iyi finansal koruma sağladığı da vurgulanmaktadır (OECD, 
2008).

Mevcut araştırmalar, Türkiye’de yoksul kesimin sağlık hizmetleri kullanımı ile ilgili sorun yaşadığını 
(World Bank, 2005; Liu vd., 2005; SB, 2006) ve cepten harcama yükünün de özellikle bu kesim üze-
rinde olduğunu ortaya koymuştur (Uğurluoğlu, Özgen, 2008; Tatar vd., 2007; Özgen vd., 2009). Bu 
bulgular, hanehalklarının sağlık harcaması nedeniyle yoksullaşma riski altında olduklarını ve yoksul 
olanların daha da yoksullaşabileceklerini göstermektedir. Nitekim, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırına 
göre cepten sağlık harcaması sonrasında yoksullaşan hanelerin yüzdesinin 2003 yılında %29,6, 2006 
yılında %18,5 olduğu belirlenmiştir (OECD, 2008). Türkiye’de son yıllarda sağlık sektöründe yaşa-
nan değişiklikler dikkate alındığında, cepten sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi ile ilgili daha 
güncel ve daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç vardır.
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de cepten sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisini değerlendir-
mektedir. Makalenin izleyen iki bölümünde, cepten sağlık harcamasının tanımı, unsurları ve etkileri 
anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde, araştırmanın yöntemi hakkında bilgi sunulmaktadır. Son iki bö-
lümde, araştırmanın bulguları, sonuç ve öneriler yer almaktadır.

2. CEPTEN SAĞLIK HARCAMASININ TANIMI VE UNSURLARI

Cepten sağlık harcaması, bireyler veya hanehalkları tarafından doğrudan sağlık hizmeti sunucularına 
yapılan ödemelerdir (Mossialos, Dixon, 2002). Cepten harcamalar ön ödeme mekanizmasının olma-
ması ve ödemelerin hizmetin alındığı yerde ve zamanda doğrudan hizmet sunucuya yapılması özel-
likleriyle özel sağlık sigortası, sosyal sigorta ve vergi gelirleri gibi diğer sağlık hizmetleri finansman 
yöntemlerinden ayrılmaktadır (Belli vd., 2004; WHO, 2004). Ayrıca, cepten harcamaların hanehalk-
larının aldıkları sağlıkla ilgili mal veya hizmetler için doğrudan hizmet sunuculara yaptıkları ödeme-
nin herhangi bir kişi veya kurum tarafından kısmen veya tamamen kendilerine geri ödenmeyen harca-
ma olduğuna dikkati çekilmelidir.

Cepten harcamalar, formal ve informal olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Formal cepten 
harcamalar, yasalar veya düzenlemeler çerçevesinde bireyin sağlık hizmeti aldığında yapmak zorunda 
olduğu ödemelerdir (Belli vd., 2004). Bu grup harcamalar tam/doğrudan ödemeler ve maliyet paylaşı-
mı şeklinde gerçekleşmektedir.  Tam ödemeler, sağlıkla ilgili alınan mal veya hizmetin bedelinin tama-
mı için yapılan ödemelerdir (Mossialos, Dixon, 2002). Tam ödemeler, 1) bireylerin herhangi bir sağ-
lık güvencesi programına bağlı olmaması, 2) sağlık güvencesi kapsamında olsalar da alınan mal veya 
hizmetin sağlık güvencesi programının geri ödeme kapsamında olmaması ve 3) alınan mal veya hiz-
metin geri ödeme kapsamında olmasının belli koşullara bağlı olması ve bu koşulların yerine getirilme-
mesi durumlarında yapılan cepten ödemelerdir.

Maliyet paylaşımı ödemeleri, sağlıkla ilgili alınan bir mal veya hizmetin bedelinin yasal olarak belir-
lenen kısmını mal veya hizmeti alan bireyin cebinden yaptığı ödemelerdir. Bu ödemeler sadece sağlık 
güvencesi kapsamındaki bireyler ve geri ödeme kapsamındaki mal veya hizmetler için geçerlidir. Ma-
liyet paylaşımı şeklinde gerçekleşen cepten harcamalar katkı payı, ortak sigorta ve katılım eşikli kat-
kı payını içermektedir (WHO, 2004). Katkı payı, bir sağlık güvencesi programı kapsamında olan bi-
reylerin aldıkları her sağlıkla ilgili mal veya hizmetin bedelinin sabit bir miktarı için yaptıkları ödeme-
dir. Ortak sigorta, bir sağlık güvencesi programı kapsamında olan bireylerin aldıkları her sağlıkla ilgili 
mal veya hizmetin bedelinin sabit bir yüzdesi için yaptıkları ödemedir. Katılım eşikli katkı payı, sağ-
lık sigortasının devreye gireceği eşik değer öncesinde bireylerin ödemek zorunda oldukları miktardır.

Bir yolsuzluk şekli olarak kabul edilen informal ödemeler (Lewis, 2007), birçok şekilde tanımlanmak-
tadır. Ancak, informal ödemelerin doğasını daha doğru yansıtan ve Türkiye’de bu konuda yapılan ça-
lışmalarda da esas alınan (Tatar vd., 2007; Özgen vd., 2009) tanımı “hastaların yasal olarak tanımla-
nan ödemenin dışında doğrudan bireysel veya kurumsal sağlık hizmeti sunucularına yaptıkları ayni 
ve nakdi ödemeler” şeklinde yapılmaktadır (Belli vd., 2004). İnformal ödeme tanımındaki “yasal ola-
rak tanımlanan” ifadesi, sağlık hizmetleri kapsamının mutlaka yasalarla tanımlanması anlamına gel-
memektedir. Kamu kurumları dışındaki kurum/kuruluşlar da (özel sigorta kuruluşları gibi) bu tanım-
lamayı yapabilir. Yapılan ödemenin formal veya informal olup olmadığı hizmetten yararlanma koşul-
larını kimin belirlediğine değil, hizmet kapsamının koşullarına bağlıdır (Gaal, Belli vd., 2006). İnfor-
mal ödemeler genellikle illegal ödeme olarak algılanır. Ancak, informal ödeme hem legal hem de il-
legal ödemeyi içeren bir kavramdır. Bir başka ifadeyle, her informal ödeme illegal değildir, ancak her 
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illegal ödeme informaldir (Belli vd., 2004; Gaal, Belli vd., 2006). Bir ödemenin legal olup olmadığı 
ülkelerin kanunlarına/düzenlemelerine göre değişir. Ülkeler sağlık hizmetleri kapsamına kimlerin gi-
receğini ve formal olarak ne kadar ücret alınacağını belirleyerek ödemenin legallik durumunu belir-
ler. “Teşekkür” veya “minnettarlık” ifadesi olarak yapılan hediye ödemeleri informaldir ama legaldir. 
Buna karşın, yasal olarak ödeme yapılmaması gerektiği halde sağlık çalışanlarına elden verilen para il-
legal ve dolayısıyla informaldir.

İnformal ödemeler ayni (hediye ve ayni katkı şeklinde) ve nakdi olarak gerçekleşebilir. Sağlık perso-
neline doğrudan elden verilen para ve bir hastanede yatarak sağlık hizmeti almak için bu hastanede ça-
lışan bir hekime özel muayenehanede yapılan ödeme informal nakit ödemelere örnektir (Shahriari vd., 
2001; Tatar vd., 2007; Özgen vd., 2009). Sağlık personeline verilen çiçek, çikolata, altın, gayrimenkul 
vb için yapılan ödemeler hediye ödemelerine; yatak çarşafı, yiyecek, refakatçi, ilaç, kan ve kan ürün-
leri ve laboratuvar tetkikleri gibi hastanede yatarken dışarıdan temin edilen mal ve hizmetler için ya-
pılan ödemeler ayni katkı ödemelerine örnek olarak verilebilir (Balabanova, McKee, 2002; Gaal, Eve-
tovits vd., 2006).

3. CEPTEN SAĞLIK HARCAMASININ ETKİLERİ

Cepten harcamalar sağlık hizmetleri finansmanında ek kaynak yaratma, bireylerin çeşitli hizmetlerin 
maliyetlerini ve faydalarını gözönüne almaları ve gereksiz sağlık hizmeti kullanımından kaçınmalarını 
sağlama ve sağlık harcamalarını azaltmada/kontrol etmede kullanılan bir araçtır. 1980’li yıllarda sağ-
lık hizmetlerinde finansman aracı olarak kullanılmaya başlayan cepten harcamalar, 1990’lı yıllardan 
itibaren gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 
kullanılmaya başlanmıştır (Walley vd., 2001). Bu nedenle cepten harcamaların boyutu, özellikle yok-
sulluk ve informal sektörün yaygınlığı nedeniyle vergiler ve sosyal sigorta primleri aracılığı ile sağlık 
için yeterli finansmanın yaratılamadığı gelişmekte olan ülkelerde çok daha yüksektir (Creese, Kutzin, 
1995; Gottret, Schieber, 2006). Nitekim, cepten harcamaların toplam harcama içindeki payının geliş-
miş ülkelerde ortalama %20, orta gelirli ülkelerde %40 ve düşük gelirli ülkelerde %60’dan fazla oldu-
ğu raporlanmıştır (Gottret, Schieber, 2006).

Cepten harcamaların sağlık sistemi finansmanı açısından sağladığı faydalar, cepten harcama türleri 
itibariyle de irdelenebilir. İnformal ödemelerin en yaygın sebepleri arasında sağlık sistemine ek kay-
nak sağlayarak, kaynak yetersizliği nedeniyle azalan sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımı artırma-
sı veya hızlandırması yer almaktadır (Belli vd., 2004; Shahriari vd., 2001; Falkingham, 2004). İhtiyaç 
duyulan sağlık hizmetlerine veya mallara erişim ve kullanımda iyileşme sağlanması bireylerin ve top-
lumun sağlık düzeyini olumlu etkileyebileceğinden, bu tür ödemeler bireyler ve sağlık sistemi açısın-
dan olumlu etkileri olan bir finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Katkı paylarının ve ortak sigortanın genel olarak sağlık sistemi açısından iki önemli olumlu etkisi var-
dır. Birincisi, vergi veya sosyal sigorta katkıları yetersiz olduğunda sağlık sistemi finansmanına ek 
kaynak yaratmasıdır. İkincisi, sağlık hizmetlerinin kalitesine ve maliyetine ilişkin bilinç düzeyini artı-
rarak, düşük kaliteli ve gereksiz sağlık hizmeti talebini sınırlandırması ve dolayısıyla maliyetleri azalt-
ması ve verimliliği artırmasıdır (Maynard, Dixon, 2002; Smith, 2005). İkinci görüşün dayanağı, sağ-
lık harcamalarının kamu veya özel kurum/kuruluşlar tarafından karşılanması durumunda (üçüncü taraf 
ödeme sistemi), ahlaki tehlike sorunu nedeniyle sağlık hizmetlerine gereksiz talep artışının harcama-
larda artışa neden olmasıdır. Bir başka ifadeyle, bireyler sınırsız veya geniş kapsamlı sağlık güvence-
sine sahip olduklarında ve cepten harcama yapmadıklarında, gereksiz veya çok pahalı mal ve hizmet-
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leri satın alma eğilimi gösterirler. Bu davranış, kaynakların verimsiz kullanımının yanısıra kaynak ye-
tersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan veya yeterince yararlanamayan bireylerin 
sağlık statüsünü de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, katkı payları sağlık hizmetleri için talebin yönünü 
değiştirmede de etkili olabilir. Örneğin, sevk zincirinin etkili şekilde uygulanamadığı ülkelerde ikinci 
basamak sağlık hizmetleri için katkı payı uygulamasının getirilmesi, bireyleri öncelikle birinci basa-
mak sağlık hizmeti sunucularına yönlendirebilir (Walley, 2001).

Ek kaynak yaratmak, ahlaki tehlike sorununu önlemek ve sağlık harcamalarını kontrol etmek temel 
amaçları ile uygulanan cepten harcamalar bireyler, toplum ve sistem için çeşitli açılardan olumsuz so-
nuçlar doğurabilir. Cepten harcamaların iki önemli olumsuz etkisi, bireylerin ve toplumun sağlık sta-
tüsünün kötüleşmesi ve sağlık harcamalarının artmasıdır (Rice, 1997; Whitehead vd., 2001; Gottret, 
Schieber, 2006; James vd., 2006; Gemmill vd., 2008). Cepten harcamaların yarattığı bu olumsuz et-
kiler iki temel nedene dayanmaktadır: 1) cepten harcamaların sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımı 
engellemesi veya sınırlaması, 2) sağlık hizmetlerinin alınması durumunda cepten harcamaların birey 
veya hanehalkı bütçesinde önemli bir finansal yük oluşturması.

3.1. Cepten Sağlık Harcamasının Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Kullanımı Engellemesi veya Sı-
nırlaması

Sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımın cepten harcamalar nedeniyle engellenmesi veya sınırlanması 
düşük gelirli ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede ortaya koyulmuştur. Örneğin, Uganda’da birin-
ci basamak kamu sağlık birimlerinde alınan hizmetler için katkı payı uygulamasının 2001 yılında kal-
dırılmasının özellikle yoksullar arasında sağlık hizmeti kullanımını artırdığı bulunmuştur (Xu, Evans 
vd., 2006). Kenya, Zambiya, Gana, Kamboçya, Nijerya ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerde de katkı 
payı getirilmesi veya miktarın artırılması sağlık hizmeti başvurularını azaltmıştır (Biritwum, 1994; 
Thomason vd., 1994; Willis, Leighton, 1995; Blas, Limbambala, 2001; Meuwissen, 2002; Jacobs, Pri-
ce, 2004). İnformal ödemeler de, bireylerin sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımını olumsuz etkile-
yebilir. Örneğin, informal ödemeler, ödeme yapan ve yapmayan kişiler arasında alınan hizmetler açı-
sından farklılaşma yaratabilir (Thompson, Xavier, 2002).

Cepten harcama nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince veya hiç yararlanılamaması, tedavi edilme-
yen hastalık ve akılcı olmayan ilaç kullanımı sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sorunlar hastalıkların 
teşhis ve tedavisinde gecikmelere ve gelecekte daha pahalı sağlık hizmetlerinin kullanılmasına ve do-
layısıyla bireylerin ve toplumun sağlık statüsünde ve sistemin verimliliğinde istenmeyen sonuçlar do-
ğurabilmektedir (Rice, 1997; Whitehead vd., 2001; James vd., 2006; Gottret, Schieber, 2006; Gem-
mill vd., 2008).

Cepten harcamalar tedavi edilmeyen hastalık sorununa özellikle sağlık hizmetine en fazla ihtiyacı olan 
ve ödeme gücü olmadığı için hizmet alamayan bireyler arasında yol açabilmektedir. Bu sorunun varlı-
ğı, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın dünyanın birçok yerinde belirlenmiştir. Örneğin, Türkiye Ulu-
sal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002-2003 Araştırmasında sağlık sorunu olan bi-
reylerin %15.5’inin sağlık sorununu çözmek için hiçbir şey yapmadığı ve bu durumun, 5. gelir dili-
mindeki bireylerle karşılaştırıldığında 1. gelir dilimindeki bireyler arasında daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur (SB, 2006). Liu ve arkadaşları (2005) 1. gelir diliminde sağlık sorununun çözümü için hiç-
bir şey yapmayan bireylerin %62.5’inin buna gerekçe olarak maddi nedenleri gösterdiğini belirlemiş-
tir. Hindistan’da sağlık sorunu olduğu halde sağlık hizmeti almayan bireylerin %25’den fazlası için 
temel neden paradır (Iyer, Sen, 2000). Tacikistan’da sağlık sorunu yaşayan yoksullar arasında maddi 
zorluk nedeniyle hizmet alamayanlar zenginlerin iki katıdır ve reçetelenen ilaçları zenginlerin %24’ü 



483

yoksulların ise %70’i alamamaktadır (Falkingham, 2004). Gürcistan’da yoksullar arasında sağlık hiz-
meti almama prevalansı daha yüksektir ve yaklaşık ¾’ünde temel sebep maddi nedenlerdir (Gotsadze 
vd., 2005). Çin’de kırsal kesimde yaşayan bireyler arasında sağlık sorunu yaşayanların %35-40’ının 
sağlık hizmeti almamasının başlıca nedeni maddi zorluktur (Fu, 1999). İsveç’te cepten harcamala-
rın toplam sağlık harcaması içindeki payının %10’dan %16’ya çıkması yılda 250 bin kişinin reçete-
lenen ilaçları alamamasına yol açmıştır (McIntyre vd., 2006). İsrail’de, sağlık sorunu olan bireylerin 
%14’ünün katkı paylarından dolayı hekim muayenesi, ilaç gibi sağlık hizmetlerini almadığı ve bu bi-
reylerin çoğunluğunun yoksul olduğu belirlenmiştir (Gross vd., 1999). Benzer sorunlar, sağlık soru-
nu olan bireylerin %10’unun cepten harcamalardan dolayı sağlık hizmeti alamadığının ve %16’sının 
hastalıklarının tedavisi için gerekli ilaçları alamadığının belirlendiği Gürcistan’da da yaşanmaktadır 
(Skarbinski vd., 2002).

İlaç harcamalarını azaltmak ve gereksiz ilaç kullanımını engellemek amacıyla uygulanan ilaç katkı 
payları hayatın idame ettirilmesi, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasın-
da önemli rol oynayan ilaçların kullanımında da azalmaya sebep olabilir (World Bank, 2004). Katkı 
payları, hekim önerisi dışında ilaç kullanımı ve bununla ilgili istenmeyen etkilere zemin hazırlayabil-
mektedir. Örneğin, Gana’da poliklinik hizmetleri için katkı payı ödeme zorunluluğundan dolayı ilaç-
la kendi kendini tedavinin tercih edildiği ve bunun da tedavide gecikmeye yol açtığı belirlenmiştir 
(Asenso-okyere vd., 1998). Vietnam’da da sağlık sorunu olan bireylerin %67’sinin hekim önerisi dı-
şında ilaç aldıkları belirlenmiştir (Prescott, 1997). İlaçların yeterli dozda alınmamasının ve hekim öne-
risi dışında kullanılmasının ilaç direncinin gelişmesi açısından da önemine dikkat çekilmektedir (Le 
Grand vd., 1999; World Bank, 2004). Örneğin, Vietnam’da antibiyotiklere karşı gelişen direncin akılcı 
olmayan ilaç kullanımından kaynaklandığı aktarılmıştır (Whitehead vd., 2001).

3.2. Cepten Sağlık Harcamasının Finansal Bir Yük Oluşturması

Cepten harcamalara rağmen sağlık hizmetlerinin alınması durumunda, yapılan ödemeler birey/hane-
halkı bütçesinde önemli bir finansal yük oluşturabilir. Bu yük, katastrofik harcamalara ve yoksullaş-
maya yol açabilir. Dünya genelinde yılda 44 milyon hanenin katastrofik cepten sağlık harcaması yap-
tığı ve yaklaşık 24 milyon hanenin sağlık harcaması nedeniyle yoksullaştığı raporlanmıştır (Carrin, Ja-
mes vd., 2005).

Sağlık amaçlı cepten harcamanın hanehalkı bütçesi içindeki yükü, hanelerin finansal korumadan yok-
sun kalarak kısa vadede zorunlu ihtiyaçlarından fedakarlık etmelerine uzun vadede ise mevduat he-
saplarını kullanmalarına, varlıklarını satmalarına ve borçlanmalarına yol açabilir (van Doorslaer vd., 
2007). Dünya Sağlık Örgütü bu tür durumları sağlık harcamalarının yarattığı finansal katastrofi olarak 
nitelendirmekte ve hakkaniyetli bir finansman sistemi için hanelerin bu riske karşı korunması gerek-
tiğini belirtmektedir (WHO, 2000). Birçok ülkede katastrofik boyutta cepten harcamaların varlığı or-
taya koyulmuştur (Wagstaff, van Doorslaer 2003; Xu vd., 2003; Waters, Anderson vd., 2004; Su vd., 
2006; Xu, Evans vd., 2006; Xu, James vd., 2006; Xu vd., 2007; Van Doorslaer vd., 2007; Limwattana-
non vd., 2007; Gotsadze vd., 2009; Yardım vd., 2009). 

Cepten harcamaların hanehalklarının yoksullaşmasına ve yoksul olanların daha da yoksullaşmasına 
olan etkisi iki durumda meydana gelmektedir: 1) bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini cep-
ten harcamaları karşılayamamaktan dolayı alamamaları ve dolayısıyla sağlık sorunu nedeniyle çalışa-
mamalarının yarattığı gelir kaybı, 2) sağlık hizmeti alanların ise cepten harcamaların hanehalkı büt-
çesinde yarattığı yük nedeniyle yaşanan gelir kaybı (WHO, 2000; Wagstaff, van Doorslaer, 2003; van 
Doorslaer vd., 2007). 
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“Tıbbi yoksulluk tuzağı” olarak adlandırılan (Whitehead vd., 2001) cepten harcamaların yoksul-
laşmaya etkisi birçok ülkede belirlenmiştir. Örneğin, sağlık harcamalarının yoksulluk oranlarını 
Arnavutluk’da %2,8, Sırbistan’da %0,71, Montenegro’da %0,08 ve Bosna Hersek’de %0,05 artırdığı 
bulunmuştur (Mendola vd., 2007). Cepten harcamalar yoksulluk oranını Çin’de %3,26 (Liu vd., 2003) 
ve Vietnam’da %3,4 artırmıştır (Wagstaff, van Doorslaer, 2003). Asya kıtası nüfusunun %79’unu tem-
sil eden 11 düşük ve orta gelirli ülkede cepten harcamaların yoksullaşmaya etkisini inceleyen çalışma-
da (van Doorslaer vd., 2006), incelenen ülkelerin toplam nüfusunun %2,7’sinin (78 milyon kişi) cepten 
harcamalar nedeniyle uluslararası yoksulluk sınırının altında kaldığı ortaya koyulmuştur. Sağlık harca-
masının 1$ yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranını en fazla artırdığı ülkeler Bangladeş (%3,8), Hin-
distan (%3,7), Çin (%2,6) ve Nepal (%2,2) olarak belirlenmiştir. Cepten sağlık harcamalarının yok-
sulluk oranını en az etkilediği ülkeler ise Malezya (%0,1), Kırgızistan (%0,1) ve Tayland’dır (%0,2). 
Aynı çalışmada, cepten sağlık harcamasının 2.15$ sınırına göre yoksulluk oranına etkisi en yüksek 
Vietnam’da (%4,5), Bangladeş’te (%3,6) ve Hindistan’da (%2,1) belirlenmiştir. Cepten harcamaların 
en az etkilediği ülkeler sıralamasında ise Malezya (%0,3) ve Tayland (%0,7) yer almıştır.  Cepten har-
camalar ABD gibi gelişmiş ülkelerde de yoksullaşmanın temel sebepleri arasındadır (Gottlieb, 2000). 
ABD’de 2001 yılında belirlenen kişisel iflasların yarısının nedeni olarak sağlık harcamaları gösteril-
mektedir (Himmelstein vd., 2005). Aynı araştırmada sağlık harcamaları nedeniyle iflas eden bireylerin 
çoğunun sağlık güvencesi kapsamında olduğu ve özel sağlık sigortası olan bireylerin yaptığı ortalama 
cepten harcamanın sağlık güvencesi olmayan bireylerden daha yüksek olduğu da vurgulanmaktadır. 
Bu bulgular, sağlık güvencesi kapsamında olmanın her zaman finansal koruma sağlamayabileceği ve 
sağlık güvencesi programları arasında finansal koruma açısından farklılık olabileceğine de bir örnektir.

4. MATERYAL VE YÖNTEM

4.1. Veri kaynağı

Araştırmanın verileri, TÜİK tarafından yapılan 2004-2008 yılları Hanehalkı Bütçe Araştırması veri 
setlerinden elde edilmiştir. Bütçe Araştırması verileri, özel olarak tasarlanmış bir anket aracılığı ile 
toplanmıştır. Bu anket, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hanehalkı sosyo-ekonomik 
durum değişkenleri; ikinci bölümde, hane bazında sağlık dahil toplam 12 kalemden oluşan aylık tüke-
tim harcaması değişkenleri; üçüncü bölümde ise, hanedeki bireylere ilişkin demografik değişkenler, is-
tihdam durumu değişkenleri, hanede fiziksel veya zihinsel sağlık sorunu olması durumu ve faaliyet ve 
faaliyet dışı gelir değişkenleri yer almaktadır. Cepten sağlık harcaması tıbbi ürünler, aletler ve malze-
meler için yapılan harcamalar, ayakta tedavi hizmetleri için yapılan harcamalar ve yatarak sağlık hiz-
metleri için yapılan harcamaların toplamından oluşmuştur. Tüketim harcamaları için referans dönem 
bir aydır ve veriler fert bazında değil, hanehalkının tamamı içindir. 

4.2. Evren ve Örneklem

TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve kurumsal olma-
yan nüfusu kapsamıştır. TÜİK, anketin uygulanacağı hanehalklarının belirlenmesinde tabakalı iki aşa-
malı küme örneklemesi yöntemi kullanmıştır ve alan uygulamasını, her ay değişen toplam 720 hane-
halkı örneklemi ile bir yıl boyunca yapmıştır. Bu araştırmada verisi bulunan toplam 42.758 hanehalkı 
değerlendirme kapsamına alınmıştır.
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4.3. Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisinin Göstergesi

Yoksulluk genel olarak bireylerin temel gereksinimlerini karşılayamama durumudur. Yoksulluğun dar 
anlamda tanımı açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumunu, bir başka ifadeyle, asgari refah 
düzeyinin yakalanamadığı mutlak yoksulluğu ifade etmektedir. Yoksulluğun geniş anlamda tanımı, bi-
reylerin gıda, giyim ve barınma gibi imkanları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun 
genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade etmektedir. Bu tanım yoksulluğun göreceli bir kavram oldu-
ğuna işaret etmektedir (TÜİK, 2008). Yoksullaşmanın iki temel göstergesi bulunmaktadır. Bu göster-
geler, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığıdır (Wagstaff, 2001). Yoksulluk oranı, eşdeğer fert başına ha-
nehalkı kaynağı (gelir veya tüketim harcaması) yoksulluk sınırının altında kalan bireylerin/hanelerin 
toplam nüfus/hane sayısına oranıdır. Bu gösterge, yoksulluk prevalansını vermektedir (World Bank, 
2005). Bu çalışmada, cepten sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi yoksulluk oranı itibariyle de-
ğerlendirildiğinden, aşağıda bu gösterge ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. 

Cepten sağlık harcamasının yoksullaşmaya etkisi, “sağlık harcaması yapılmadan önce ve yapıldıktan 
sonra bir ülkedeki ortalama yoksulluk düzeyi” olarak tanımlanmaktadır (Garg, Karan, 2005). Bu etki, 
yoksulluk oranının cepten sağlık harcaması yapmadan önce (ödeme öncesi) ve yaptıktan sonraki (öde-
me sonrası) hanehalkı tüketim harcaması karşılaştırılarak ölçülmektedir (Wagstaff, 2001; Wagstaff, 
van Doorslaer, 2003; van Doorslaer, O’Donnell vd., 2006). Ödeme öncesi yoksulluk oranı, cepten sağ-
lık harcamasını da içeren eşdeğer fert başına tüketim harcaması (veya geliri) yoksulluk sınırının altın-
da kalan bireylerin yüzdesidir. Bu ölçüt, cepten sağlık harcaması yapmadan önce nüfusun ne kadarının 
yoksullaştığını belirlemeyi sağlamaktadır. Ödeme sonrası yoksulluk oranı, cepten sağlık harcaması çı-
karıldıktan sonra eşdeğer fert başına tüketim harcaması (veya geliri) yoksulluk sınırının altında kalan 
bireylerin yüzdesidir. Bu ölçüt, cepten sağlık harcaması yaptıktan sonra nüfusun ne kadarının yoksul-
laştığını belirlemeyi sağlamaktadır. Cepten harcamaların yoksullaşmaya olan etkisi, cepten sağlık har-
caması öncesinde ve sonrasında yoksulluk oranları arasındaki fark karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Yoksullaşma tahminleri, hem bireyler bazında hem de hanehalkı bazında yapılabilmektedir. Bu araş-
tırmada, TÜİK’in yoksulluk çalışmalarında izlediği yaklaşım ile uyumlu olarak, yoksullaşma tahmin-
leri fert bazında yapılmıştır. Araştırmada, ağırlıklandırılmış veri kullanıldığından, elde edilen tahmin-
ler ilgili yıllarda Türkiye nüfusunu temsil etmektedir. İki nedenle hanehalkı geliri yerine tüketim har-
caması kullanılmıştır. Birinci neden, gelir verilerinin tesadüfen oluşan beklenmedik durumları yansıt-
ması, buna karşın harcama verilerinin zorunlu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan efektif geliri daha 
iyi yansıtan bir ölçü olmasıdır. İkinci neden, hanehalkı araştırmalarından elde edilen harcama verile-
rinin, informal sektörün büyük olduğu ve vergi kayıtlarının güvenilir olmayabileceği ülkelerde gelir 
verilerine göre daha güvenilir olmasıdır (Bouois, 1994). Kişi başına tüketim harcaması bilgisinin kul-
lanılması gerektiği durumlarda, eşdeğerlik ölçeği kullanılarak eşdeğer fert başına tüketim harcaması 
esas alınmaktadır. Eşdeğerlik ölçeğinin seçimi araştırma bulgularını etkilemektedir. TÜİK, yoksulluk 
analizlerinde Ulusal Eşdeğerlik Ölçeği’ni kullanmaktadır ancak bu veri kurum dışı kullanıma açılma-
maktadır. Bu nedenle, bu araştırmada, eşdeğer fert başına tüketim harcaması hesaplamalarında TÜİK 
tarafından sağlanan OECD Eşdeğerlik Ölçeği kullanılmıştır. Yoksulluk oranları, ulusal ve uluslarara-
sı yoksulluk sınırları itibariyle hesaplanmıştır. Bu sınırlar, TÜİK tarafından gerçekleştirilen Yoksulluk 
Çalışmalarında ve Dünya Bankası’nın Türkiye ile ilgili yoksulluk çalışmasında da kullanılan sınırlar-
dır. Ulusal yoksulluk sınırları olarak, gıda yoksulluk sınırı, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı ve göreli 
yoksulluk sınırı kullanılmıştır. Uluslararası yoksulluk sınırları olarak, kişi başına günlük 1$, 2.15$ ve 
4.30$ değerleri kullanılmıştır. Bu değerler, satın alma gücü paritesine göre ABD doları karşılığı olarak 
TÜİK tarafından ilan edilen değerlerdir (tuik.gov.tr, 2009).
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5. BULGULAR 

Tablo 1’de 2004-2008 yılları arasında farklı yoksulluk sınırı kriterleri itibariyle fert yoksulluk oranları 
ile ilgili araştırma bulguları sunulmaktadır. Cepten sağlık harcaması öncesinde ve sonrasında yoksul-
luk sınırının altında kalan fertlerin ülke nüfusuna oranı, ulusal ve uluslararası yoksulluk sınırı kriterle-
rine göre 2004-2008 yılları arasında farklılık göstermiştir.

Cepten sağlık harcaması öncesinde gıda yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin oranı tüm yıllar-
da %1’in altındadır ve %0,085 ile %0,280 arasında değişmiştir. 2004 yılına göre 2008 yılında açlık 
sınırının altında yaşayan nüfus yaklaşık %4 azalmıştır. Cepten sağlık harcaması yoksullaşmayı sade-
ce 2006, 2007 ve 2008 yıllarında artırmıştır. Cepten sağlık harcaması sonrasında açlık sınırının altın-
da kalan nüfus oranı 2006 yılında %0,002 (ilave 1.709 kişi), 2007 yılında %0,005 (ilave 3.550 kişi) ve 
2008 yılında %0,015 artmıştır (ilave 10.685 kişi). Dolayısıyla, sağlık harcamalarının gıda yoksulluk 
sınırına göre yoksullaşmaya etkisi 2006-2008 yılları arasında artmıştır.

Cepten sağlık harcaması öncesinde gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin ora-
nı 2004 yılında %8,586 iken 2005-2007 yılları arasında azalmış ancak 2008 yılında %6,760’a yüksel-
miştir. Bununla birlikte, 2004 yılına göre 2008 yılında cepten harcama öncesi yoksulluk oranı yakla-
şık %21 azalmıştır. Cepten sağlık harcaması fert yoksulluk oranını 2004 yılında yaklaşık %0,4 artı-
rırken (ilave 265.772 kişi), bu oran 2005 yılında yaklaşık %0,3’e gerilemiştir, bir başka ifadeyle ila-
ve 225.170 kişi sağlık harcaması sonrasında yoksullaşmıştır. 2006 yılında cepten harcamaların yok-
sullaşmaya etkisi artmış ve ilave 361.612 kişi yoksullaşmıştır. 2007 yılında cepten harcama sonra-
sında yoksullaşan fert oranı yaklaşık %0,3 (ilave 214.297 kişi), 2008 yılında ise yaklaşık %0,2 (ilave 
149.893 kişi) olarak belirlenmiştir. Böylece, cepten sağlık harcamasının gıda ve gıda dışı yoksulluk sı-
nırına göre yoksullaşmaya etkisi 2004 yılına göre 2008 yılında yaklaşık %43 (115.879 kişi) azalmıştır.

Cepten sağlık harcaması öncesinde göreli yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin oranında yıllar 
itibariyle genel olarak azalma belirlenmiştir. 2004 yılında fertlerin yaklaşık %21,66’sı yoksulluk sını-
rının altında kalırken, bu oran 2008 yılında yaklaşık %18,6’ya gerilemiştir ve bu da yaklaşık %14’lük 
bir azalmaya tekabül etmektedir. Cepten sağlık harcamasının yoksullaşmaya olan etkisi yıllar itibariy-
le dalgalanma göstermiştir. Sağlık harcaması sonrasında yoksullaşan fert oranı 2004 yılında %0,510, 
2005 yılında %0,742, 2006 yılında %0,739, 2007 yılında %0,756 ve 2008 yılında %0,537 olarak belir-
lenmiştir. Böylece, göreli yoksulluk sınırına göre cepten sağlık harcaması sonrasında yoksullaşan fert 
oranı 2004 yılına göre 2008 yılında yaklaşık %5 artmış ve ilave 16.296 kişi yoksulluk sınırının altın-
da kalmıştır.

Cepten sağlık harcaması öncesinde kişi başı günlük 1$ yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin 
varlığı 2005, 2006 ve 2008 yıllarında belirlenmiştir ve yoksul fertlerin oranı %0,003 ile %0,011 ara-
sında değişmiştir. Bu yoksulluk sınırı itibariyle, cepten sağlık harcaması yoksullaşmayı etkilememiştir.

Cepten sağlık harcaması öncesinde kişi başı günlük 2.15$ sınırının altında yaşayan fertlerin oranı tüm 
yıllarda %1’in altındadır ve 2008 yılı dışında yıllar itibariyle azalmıştır. Bu oran 2004 yılında %0,421 
iken, 2005-2007 yılları arasında azalarak %0,095’e gerilemiş ancak 2008 yılında %0,144’e yükselmiş-
tir. 2008 yılında artış eğilimi belirlenmiş olmakla birlikte, 2004 yılına göre 2008 yılında yoksulluk ora-
nı yaklaşık %66 azalmıştır. Cepten sağlık harcaması sonrasında yoksullaşma tüm yıllarda belirlenmiş-
tir ve 2006 yılı dışında yıllar itibariyle artış eğilimi göstermiştir. Sağlık harcamasının yoksullaşmaya 
etkisi 2004 yılında yaklaşık %0,05, 2005 yılında %0,07, 2006 yılında %0,004, 2007 yılında %0,008 ve 
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2008 yılında %0,01 olarak gerçekleşmiştir. Artış eğilimine rağmen, bu bulgular, cepten sağlık harca-
masının kişi başı günlük 2.15$ yoksulluk sınırına göre yoksullaşmaya etkisinin 2004 yılına göre 2008 
yılında yaklaşık %78 (25.646 kişi) azaldığını göstermektedir.

Cepten sağlık harcaması öncesinde kişi başı günlük 4.30$ sınırının altında yaşayan fertlerin oranı yıllar 
itibariyle azalmıştır. Bu oran, 2004 yılında %7,493’den 2008 yılında %1,520’ye gerilemiştir. Dolayı-
sıyla, yoksulluk oranı 2004 yılına göre 2008 yılında yaklaşık %80 azalmıştır. Cepten sağlık harcaması 
yoksullaşmayı tüm yıllarda artırmakla birlikte, yoksullaşmaya etkisi yıllar itibariyle azalmıştır. Sağlık 
harcaması sonrasında yoksullaşan fert oranı 2004 yılında yaklaşık %0,335, 2005 yılında %0,300, 2006 
yılında %0,283, 2007 yılında %0,127 ve 2008 yılında %0,058 olarak belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, 
cepten sağlık harcamasının kişi başı günlük 4.30$ yoksulluk sınırına göre yoksullaşmaya etkisi 2004 
yılına göre 2008 yılında yaklaşık %83 (195.401 kişi) azalmıştır.

6. SONUÇ

Sağlık sistemi finansman kaynaklarından biri olan cepten harcamalar finansal risk koruma, finansman-
da hakkaniyet ve sağlık statüsü hedeflerini etkileyebildiği için, bir ülkenin sağlık sistemi performan-
sını olumsuz etkileyebilir. Cepten harcamalar bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alama-
malarına, almak istediklerinde ise yoksullaşmalarına veya yoksul iseler daha da yoksullaşmalarına ne-
den olabilir. Bu nedenle, Türkiye gibi sağlık sistemi finansmanında cepten harcamaları kullanan ül-
kelerde cepten harcamaların neden olabileceği veya katkıda bulunabileceği olumsuz durumlar dikkat-
li değerlendirilmelidir. 

Bu araştırmada, TÜİK 2004-2008 Bütçe Araştırması verileri kullanılarak hanehalklarının cepten yap-
tığı sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi incelenmiştir. Türkiye’de 2004-2008 yılları arasında 
hanehalklarının yaptığı cepten sağlık harcamalarının fert yoksulluk orannını etkilediği belirlenmiştir. 
Ancak, sağlık harcamasının yoksulluk oranına etkisi hem ulusal hem de uluslararası yoksulluk kriter-
leri itibariyle %1’in altındadır ve iki ulusal yoksulluk sınırına göre belirlenen yoksulluk oranı dışında 
2004 yılına göre 2008 yılında azalmıştır.

İncelenen dönemde sağlık harcaması sonrasında yoksulluk oranlarının düşük olması birçok faktörle 
açıklanabilir. Birincisi, cepten harcamaların toplam sağlık harcaması içindeki payı nispeten düşük ol-
duğu için cepten harcamaların yükünün de düşük düzeyde olmasıdır. İkincisi, kullanılan veri seti ile 
ilgilidir. Bütçe araştırmalarında sağlık harcamaları ile ilgili detaylı sorular yer almadığından hatırla-
ma yanlılığı olabilir. Bu nedenle, bu araştırmalardan elde edilen sağlık harcaması tahminleri sağlı-
ğa özel tasarlanmış araştırmalara göre daha düşüktür (Garg, Karan, 2005; Gotsadze vd., 2009). Buna 
karşın, sağlığa özel tasarlanmış araştırmalarda diğer tüketim harcamaları ile ilgili hatırlama yanlılığı 
daha fazla olduğundan, toplam tüketim harcamasına ilişkin doğru tahmin yapma olasılığı daha düşük-
tür (Garg, Karan, 2005). Bu da, bütçe araştırması verileri kullanıldığında sağlık harcamalarının tüke-
tim harcaması içindeki payının ve dolayısıyla yoksullaşma oranlarının daha düşük olması olasılığına 
işaret etmektedir.

Diğer önemli faktörler ise, yoksulların yeterince kaynak ayıramadıkları için sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanamıyor ve dolayısıyla olduğundan daha az cepten harcama yapıyor olmaları veya cepten harca-
manın yarattığı finansal riske iyi korunuyor olmalarıdır (van Doorslaer, O’Donnell vd., 2007). Kulla-
nılan verilerin sağlık hizmetleri kullanımına ilişkin veri içermemesi sebebiyle, kullanımla ilgili değer-
lendirme yapılamamıştır. Diğer yandan, sağlık güvencesi kapsamında olmak sağlık hizmetlerine eri-
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şim/kullanım ve finansal riske karşı korunmada (güvencenin kapsamına ve cepten ödemelerin boyutu-
na bağlı olarak %100 olmamakla birlikte) önemli bir faktördür. 2004-2008 yılları arasında hanehalkı 
reisinin sağlık güvencesi kapsamında olduğu hane yüzdelerinde önemli ölçüde iyileşme belirlenmiş-
tir. Bu iyileşmenin finansal korumayı artırdığı ve sağlık hizmetleri kullanımını olumlu yönde etkiledi-
ği için yoksullaşmanın düşük oranda gerçekleştiği varsayılabilir. Ancak, bu tür bir varsayımın doğru-
luğu sağlık hizmetleri kullanımının doğrudan değerlendirilmesi mümkündür. Ne yazık ki, mevcut du-
rumda hem sağlık hizmetleri kullanımını hem de tüketim harcamalarını doğru ölçmeyi sağlayabilecek 
bir veri toplama aracı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gelecekte bu özellikte bir veri toplama aracı ile 
toplanmış veriler kullanılarak cepten harcamaların yoksullaşmaya etkisi incelenmelidir.

Ayrıca, veri olmaması nedeniyle, sağlık sorunu nedeniyle yaşanılan gelir kayıplarının yoksulluk oran-
larına etkisinin incelenememiştir. Bu tür gelir kayıpları hanelerin yoksullaşmalarına katkıda bulunaca-
ğı için analizlerde dikkate alınması gerekmektedir (Su vd., 2006). Yukarıda geliştirilmesi önerilen veri 
toplama aracının bu unsuru da içermesi, yoksullaşma analizleri için yararlı bilgi sağlayacaktır. 

Bu araştırmanın bulguları yorumlanırken, bir nokta hatırda tutulmalıdır. Bulgular, cepten harcamala-
rın ne yoksullaşmaya doğrudan etkisi olarak ne de bu harcamaların kaldırılması veya azaltılmasına yö-
nelik politika değişikliklerinin sonucunda yoksullaşmada meydana gelen değişiklikler olarak yorum-
lanmamalıdır (Wagstaff, van Doorslaer, 2003). İki koşulda, cepten harcama öncesinde ve sonrasında 
yoksullaşma arasındaki fark cepten harcamalara atfedilebilir: 1) cepten sağlık harcamalarının kesin-
likle tercihe bağlı olmaması, 2) hanehalkı kaynaklarının sabit olması. Ancak gerçek hayatta bu koşul-
lar nadiren sağlanır. Bu nedenle, cepten harcamalar ve yoksullaşma arasında nedensel bir ilişki kuru-
lamaz. Bununla birlikte, cepten harcama öncesinde ve sonrasında hanehalkı kaynaklarında meydana 
gelen değişimi karşılaştırmak, sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisinin boyutu hakkında ipucu 
sağlamaktadır (van Doorslaer vd., 2006; O’Donnell vd., 2008).

Bu bağlamda, bu araştırmanın bulguları, sağlık hizmetleri finansman sisteminde önemli değişiklikle-
rin yaşandığı Türkiye’de daha etkili sağlık politikalarının belirlenmesi açısından faydalı bilgi sağlaya-
bilir. Bu bağlamda, cepten harcamaları etkileyecek iki önemli değişiklik yaşanmıştır: 1) 2008 yılında 
Genel Sağlık Sigortasının ve 2) 2009 yılında katkı payları ile ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesi. 
Bu çalışma, bu iki önemli gelişmenin cepten sağlık harcamasının yaratacağı finansal yüke olan etkile-
rini anlayabilme açısından “referans” çalışma olarak kullanılabilecek özelliktedir. Gelecekte bu araş-
tırma referans alınarak, Genel Sağlık Sigortasının ve katkı payı ile ilgili düzenlemenin cepten harca-
maların yarattığı finansal yükü nasıl etkilediği değerlendirilmelidir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNİN FİNANSAL RİSKLERİNE GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI: VERİ MADENCİLİĞİ MODELİ

Nermin Özgülbaş1, Ali Serhan Koyuncugil2

Özet

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin finansal risk düzeylerine göre sınıflandırıl-
masıdır. Çalışmada Döner Sermaye İşletmesi olan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin 2008 yılı verileri 
kullanılmış analize uygun verisi bulunan 839 adet hastane çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler has-
tanelerin gelir tablosu ve bilançolarından elde edilmiştir. Analizlerde hastanelerin finansal durum-
larını yansıtan rasyolar kullanılmıştır. Hastaneleri sınıflamak için kullanılacak risk profillerinin be-
lirlenmesi için Veri Madenciliği Yöntemlerinden CHAID Karar Ağaçları ile model geliştirilmiş ve bu 
risk modeli aracılığı ile hastane sınıflaması yapılmıştır. CHAID, performans sınıflaması, risk sınıfla-
ması gibi sınıflamalarda çok daha objektif ve etkin sonuçlar veren bir yöntemdir. CHAID algoritması-
nın uygulanması bir hedef değişken ve hedef değişkeni açıklamaya yönelik kullanılacak açıklayıcı de-
ğişkenler olmak üzere iki grup değişken ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, finansal riski tanım-
layan finansal performans hastanelerin finansal değişkenleri ile açıklanmıştır. Dolayısıyla, çalışma-
da finansal risk göstergesi hedef değişken; finansal değişkenler de sınıflamada kullanılacak açıklayıcı 
değişkenler olarak yer almıştır. Çalışma sonucu olarak, hastanelerin finansal risk göstergeleri belir-
lenmiş, hastaneler 11 farklı finansal profilde sınıflanmış ve 5 farklı finansal risk sınıfı oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Finansal Performans, Hastane Sınıflaması, Veri Madenciliği, 
CHAID Karar Ağaçları

CLASSIFICATION OF MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS ACCORDING TO 

FINANCIAL RISK: A DATA MINING MODEL
Abstract

The aim of this study is to classify Ministry of Health Hospitals according to their financial risk.  2008 
data of Turkish Ministry of Health Hospitals with revolving fund was used and a total of 839 hospitals 
with complete data were covered in the study. Data was obtained from income statements and balance 
sheets of hospitals. Ratios that show the financial position of hospitals were used in analysis. A data 
mining model was designed by Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) Decision Tree 
Algorithm to determine risk profiles, which in turn was used for hospital classification. CHAID is 
one of the most efficient and objective method for such classifications as performance classification, 
risk classification. CHAID algorithms are developed on the basis of two groups of variables, namely 
target variable and predictor variables that will explain the target variable. In this study financial per-
formance that indicates financial risk was explained by means of all financial variables of hospitals. 
Therefore, the financial performance indicator was considered as the target variable and all financial 
variables were considered as the predictor variables that were used for classification. As results of the 
1. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ozgulbas@baskent.edu.tr
2. Dr., Sermaye Piyasası Kurulu, askoyuncugil@gmail.com
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study, financial risk indicators of hospitals were determined, hospitals were classified in 11 different 
profiles, and 5 different financial risk classes were developed. 

Key Words: Financial Risk, Financial Performance, Classification, Data Mining, CHAID Decision 
Tree.

1. GİRİŞ ve AMAÇ

Risk yönetimi, işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek her türlü riski tanımlama, değer-
lendirme ve risklerden korunacak (hedging) en uygun yöntemin seçimi ve adaptasyonunu içeren bir 
süreçtir. Finansal riski işletme risklerinden biri olarak işletmelerin finansal yükümlülüklerini yerine 
getirmek için yeterli nakit akışına sahip olunmaması şeklinde tanımlamak mümkündür. Finansal risk 
işletmelerin finanslama şekli ya da finansal yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle finansal riski iş-
letmenin varlıklarını finanse etmek için kullanılan borç tutarının bir fonksiyonu olarak değerlendir-
mek de mümkünüdür. 

İşletme içi ve dışı birçok faktör finansal riski etkilemekle beraber bir işletmede ortaya çıkabilecek fi-
nansal riskin üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar (Horcher, 2005);

• Faiz oranları, kur değerleri, enflasyon ya da fiyat endeksleri gibi ekonomik konjoktör nedeniy-
le yaşanan fiyat yükselmeleri (sistematik riskler),

• Müşteriler, ortaklar ya da türev hareketler gibi diğer firmaların hareketlerine bağlı riskler (sis-
tematik olmayan riskler), 

• İşletmelerin kendi içsel hatalarına, süreçlerine, yönetimine veya sistemlerine bağlı olarak orta-
ya çıkan riskler (sistematik olmayan riskler),   

Günümüzde risk yönetimi kamu özel ayrımı yapılmaksızın her türlü işletmede önemli hale gelmiştir. 
Özellikle, işletme başarısızlıklarındaki artış, maliyetlerin hızlı artışı ve mevzuata yönelik bazı düzenle-
meler risk yönetimini ilgi odağı haline getiren faktörler olmuştur. Dünyada yaşanan ekonomik ve mali 
krizler de risk odaklı yönetimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Kamu sektörü de gelişmelerden etkilenmiş 
ve reform çalışmalarında risk bazlı uygulamalara ön plana çıkmaya başlamıştır.

Risk yönetiminin aşamalarını aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür; 

• Riskin ölçülmesi ve anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi,

• İşletme risk seviyesinin ve uygun (hedef) risk seviyesinin belirlenmesi,

• Risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Riskin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması.

Finansal riskin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde geçmiş finansal bilgiler temel alınmaktadır. Fi-
nansal bilgilerin kaynağı ise bilanço ve gelir tablosu başta olmak üzere işletmelerin finansal tabloları-
dır. Finansal yükümlülükleri yerine getirme performansının ölçümü veya işletme finansal başarısının 
ölçümü finansal riskin belirlenmesi için kullanılan ölçüm tekniklerindendir. Finansal performans iş-
letmelerin finansal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kar elde etmek için finansal kaynaklarını na-
sıl kullandığını gösterir. Finansal riski ölçmek amaçlı kullanılacak finansal performans ölçümünde iş-
letmelerin likidite, sermaye yapısı, finansal etkinlik ve karlılık durumlarının değerlendirilmesi gerek-
mektedir. 
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Ülkemizde kamu hastanelerinde kurumsal performans çalışmalarının temeli 2003 yılında başlatılan 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile atılmıştır. Finansal performans ve risk ölçümüne ilişkin çalışmaları ise 
özellikle 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve buna bağlı uygulama-
lar ile 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile uygulanacak olan “Performansa Da-
yalı Bütçeleme” uygulamaları ile hızlandırmıştır. Finansal performansın yüksek olmasının hastanele-
re sağlayacağı katkılar (Cleverly ve Harvey, 1992; Lilley, 1994; Mclean, 1997, Özgülbaş ve Koyun-
cugil, 2006; Özgülbaş ve Koyuncugil, 2007; Özgülbaş ve Koyuncugil, 2009a; Özgülbaş ve Koyuncu-
gil, 2009b):

• 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.

Reform çalışmaları kapsamında yürütülen başka bir uygulama ise hastane sınıflandırılmasıdır. Sınıf-
landırma işletmelere özellikle üç temel alanda önemli avantajlar yaratır (Liao, 2010); 

• Verimlilik

• İnovasyon ve bilgi transferi

• Sektörel farkındalık ve benchmarking

Hastanelerin sınıflandırılması kaynakların etkin tahsisi, yönetimi ve denetimi açısından önemli avan-
tajlar yaratmaktadır. Reform çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca çalışmalara devam edil-
mekte olup “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” ve “Özel Hastanelerin Sınıflandırılması” uygula-
maları gündemde olan çalışmalardır. 

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin finansal risk düzeylerine göre Veri Madenciliği 
yöntemi ile sınıflandırılmasıdır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada Sağlık Bakanlığı’na ait Döner Ser-
maye İşletmesi bulunan hastanelerin 2008 verileri ile Veri Madenciliği yöntemlerinden CHAID Karar 
Ağaçları Algoritması kullanılmıştır. 

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 kar-
şın 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 
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Veri Madenciliği’nin temel mantığının Klasik İstatistik Teknikler olduğunun altını çizse de, herhan-
gi bir istatistik yazılımı veya yöntemini Veri Madenciliği olarak ifade etmek doğru olmayacaktır. Bu-
nunla beraber Veri Madenciliği’ni, İstatistiksel Tekniklerin evrim geçirmiş hali olarak düşünmenin de 
mümkün olmasının yanı sıra; Veri Madenciliği’nin, aşağıda detaylandırılacak olan, kendisine has be-
timleyici karakteristikleri vardır (Koyuncugil, 2004).

Veri madenciliği, pek çok analiz aracı kullanımıyla veri içerisinde örüntü ve ilişkileri keşfederek, bun-
ları geçerli tahminler yapmak için kullanan bir süreçtir (Veri madenciliği, en basit tanımıyla, veri ta-
banlarındaki ilişkili örüntüleri otomatik olarak belirlemedir. Veri madenciliği veri kümesi içerisinde 
keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler kolleksiyonunu betimlemektedir. Veri maden-
ciliğinin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik 
karar-verme modelleri yaratmaktır. Veri madenciliği, Frawley ve Piatetsky-Shapiro (1991) tarafından, 
“verideki gizli, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı enformasyonun önemsiz olmayanla-
rının açığa çıkarılması” biçiminde yapılan bilgi keşfi tanımını destekler (Berson vd., 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. 
(Koyuncugil, 2006).

Veri madenciliğinin temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenmek mümkündür (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 ma-
denciliği ifadesiyle anılabilir ve kural çıkarımı da iş hedefiyle ilgili örüntüler türetmede kulla-
nılır.

• 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.

• Regresyon: Regresyon veriyi gerçek değerli tahmin değişkenlerine haritalamaya yarayan bir 
fonksiyonu öğrenmeyi gerektirir. Nümerik değerlerin tahmini doğrusal regresyon gibi gelenek-
sel 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 birçok yeni sınıfa ayırmayı gerektirir. 

Veri Madenciliği yöntemlerini denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak müm-
kündür. İyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) Elde edilmesi istenen 
sonuç için özel bir tanımlama yapılmamışsa veya belirsizlik söz konusu ise denetimsiz (unsupervised) 
ifadesi kullanılır (Hastie vd., 2001). Denetimsiz yöntemler daha çok veriyi anlamaya, tanımaya, keş-
fetmeye yönelik olarak kullanılan ve sonraki uygulanacak yöntemler için fikir vermeyi amaçlamak-
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tadır, 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 vd., 2001; Thearling, 2004). 

3. YÖNTEM

Çalışmada Döner Sermaye İşletmesi olan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin 2008 yılı verileri kullanıl-
mış analize uygun verisi bulunan 839 hastane çalışma kapsamına alınmıştır. Hastanelerin finansal ris-
kini tespit etmek ve finansal risklerine göre sınıflamasını gerçekleştirmek için gerekli olan veriler has-
tanelerin gelir tablosu ve bilançolarından elde edilmiştir. Veriler Sağlık Bakanlığı kayıtlarından elde 
edilmiştir. Çalışmada finansal risk hastanelerin finansal performans durumları ile açıklanmıştır. Finan-
sal performansı ölçmek, finansal riski belirlemek ve hastanelerini sınıflamak için finansal rasyolardan 
faydalanılmıştır. Tablo 1’de sunulan rasyolar, hastanelerin bilanço ve gelir tablolarından elde edilen 
veriler ile hesaplanan ve analizlerde değişken olarak kullanılan rasyolardır. 

Hastaneleri finansal risklerine göre sınıflamak için öncelikle risk profilleri belirlenmiş ve bu profil-
lere göre sınıflar tespit edilmiştir. Risk profillerinin oluşturulmasında Veri Madenciliği yöntemlerin-
den CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector) Karar Ağaçları kullanılmıştır. Karar ağacı 
adından da anlaşıldığı gibi ağaç olarak görünen, tahminsel bir modeldir. Ağacın her dalı bir sınıflan-
dırma sorusu ve yaprakları da veri setinin bu sınıflandırmaya ait parçalarıdır. Ağaç yapısından ve ko-
lay kural çıkarımına imkân tanıması nedeniyle karar ağaçları anlaşılabilir modeller kurmak için olduk-
ça faydalı bir tekniktir. Karar ağacı teknolojisi veri setlerinin ve iş problemlerinin keşfi için kullanı-
labilir. Bu genellikle ağacın her bir bölümündeki tahmin edicilere ve değerlerine bakarak yapılabilir. 
Sıklıkla bu tahmin ediciler kullanılabilir içerik sağlayabilir veya cevaplanması gereken sorular öne-
rebilir. Eğer ağaç tek bir kayıt kalana kadar büyümesine devam ederse, pek çok soru ve dal yaratıla-
cağı tasavvur edilebilir. Ağacı bu kadar büyütmek hem hesaplama açısından pahalı hem de gereksiz-
dir (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 
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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, performans sınıflaması, risk sınıflaması gibi sınıflamalarda çok daha objektif ve etkin so-
nuçlar veren bir yöntemdir. CHAID ile diğer yöntemler arasındaki en önemli farklılıklarından birisi, 
ağaç türetimidir. ID3, C4.5 ve CART ikili ağaçlar türetirken, CHAID ikili olmayan çoklu ağaçlar türe-
tir (Berson vd., 2000). CHAID sürekli ve kategorik tüm değişken tipleriyle çalışabilmektedir. Bunun-
la 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 dallan-
maktadır. Ağaç büyütme sürecini durma kuralları görülene kadar sürdür (SPSS, 2001).

CHAID algoritmasının uygulanması bir hedef değişken ve hedef değişkeni açıklamaya yönelik kulla-
nılacak açıklayıcı değişkenler olmak üzere iki grup değişken ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, 
finansal risk tanımlayan finansal performans hastanelerin finansal değişkenleri ile açıklanmıştır. Do-
layısıyla, çalışmada finansal risk göstergesi hedef değişken; finansal değişkenler de sınıflamada kul-
lanılacak açıklayıcı değişkenler olarak yer almıştır. Çalışmada kullanılan CHAID algoritması aşağı-
da verilmektedir:

1. Her bir tahmin edici değişken X için, X’in, Y hedef değişkenini dikkate alan en az öneme sa-
hip kategori çiftini bul (bu, en büyük p değerine sahip olandır). Yöntem, Y’nin ölçüm düzeyine 
bağlı olarak p değerlerini hesaplayacaktır.

 a. Eğer Y sürekli ise F testini kullan.

 b. Eğer Y isimsel ise X’in kategorileri satırlarda ve Y’nin kategorileri sütunlarda olacak biçim-
de iki yönlü çapraz tablo düzenle. Pearson ki-kare testini veya olabilirlik oranı testini kullan. 

 c. Eğer Y sıralı ise bir Y birliktelik modeli uydur. Olabilirlik oranı testini kullan. 

2. En büyük p değerine sahip X’in kategori çifti için, p değerini önceden belirlenmiş alfa düzeyi
 birleº  ile kıyasla. 

 a. Eğer p değeri  birleº  ’den büyük ise bu çifti bir tek kategori altında birleştir. X’in yeni ka-
tegori kümesi için süreci Adım 1’den başlat.

 b. Eğer p değeri  birleº  ’den küçük ise Adım 3’e git. 

3. X’in ve Y’nin kategori kümesi için uygun Bonferroni düzeltmesini kullanarak, düzeltilmiş p 
değerini hesapla.  

4. En küçük düzeltilmiş p değerine sahip X tahmin edici değişkenini seç (en önemli olan). Bunun 
p değerini önceden tanımlanmış alfa düzeyi  birleº

  ile kıyasla. 

 a. Eğer p değeri,  birleº
 değerinden küçük veya eşit ise düğümü X’in kategori kümesini te-

mel alarak böl. 

 b. Eğer p değeri,  böl  değerinden büyük ise düğümü bölme. Bu düğüm uç düğümdür

Ağaç büyütme sürecini durma kuralları görülene kadar sürdür (SPSS, 2001).
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Tablo 1. Analizlerde Kullanılana Değişkenler 

Rasyo
Kodları Rasyolar Açıklamalar

A1 Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

A2 Asit-Test Oranı
[Dönen Varlıklar - (Stoklar + Gelecek Aylara Ait 
Giderler + Diğer Dönen Varlıklar)] / Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar 

A3 Nakit Oranı (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

A4 Alacak Oranı Alacaklar Toplamı / Dönen Varlıklar
A5 Dönen Varlık Oranı Dönen Varlıklar / Varlık Toplamı
A6 Duran Varlık Oranı Maddi Duran Varlıklar (Net) / Varlık Toplamı
B1 Kaldıraç Oranı Yabancı Kaynaklar Toplamı / Varlık Toplamı 
B2 Özkaynak Varlık Oranı Öz Kaynaklar / Varlık Toplamı 

B3 Maddi Duran Varlıklar Öz 
Kaynak Oranı Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar

B4 Duran Varlıklar Borç Oranı Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı

B5 Duran Varlıklar Öz Kaynaklar 
Oranı Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar

C1 Alacak Devir Hızı Net Satışlar / Alacaklar Toplamı 
C2 Çalışma Sermayesi Devir Hızı Net Satışlar / Dönen Varlıklar 

C3 Net Çalışma Sermayesi Devir 
Hızı

Net Satışlar / (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar) 

C4 Maddi Duran Varlık Devir Hızı Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar (Net) 
C5 Duran Varlıklar Devir Hızı Net Satışlar / Duran Varlıklar 
C6 Öz Kaynak Devir Hızı Net Satışlar / Öz Kaynaklar 
C7 Aktif Devir Hızı Net Satışlar / Varlık Toplamı 
D1 Özsermaye Karlılığı Net Kâr/ Öz Kaynaklar
D2 Varlıkların Karlılığı Net Kâr / Varlık Toplamı
D3 Faaliyet Karlılığı Faaliyet Karı / Net Satış Tutarı
D4 Brüt Kar Marjı Brüt Satış Karı / Net Satışlar
D5 Net Kar Marjı Net Kâr / Net Satışlar

D6 Satışların Maliyetinin Net 
Satışlara Oranı Satışların Maliyeti / Net Satışlar

D7 Faaliyet Giderlerinin Net 
Satışlara Oranı Faaliyet Giderleri / Net Satışlar
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CHAID algoritmasında,  =  = 0,05 olarak belirlenmiş ve SPSS Answer Tree yazılımı ile 
CHAID algoritması kullanılarak Şekil 1’deki karar ağacı elde edilmiştir.

4. BULGULAR

Oran analizi ile gerçekleştirilen finansal performans analizi sonucunda araştırma kapsamındaki toplam 
839 hastaneden 28 hastanenin (% 3,34’ünün) finansal performansının iyi olduğu, buna karşılık 811 
hastanenin (% 96,64’ünün) finansal performansının kötü olduğu belirlenmiştir.  

CHAID ile elde edilen hastane profilleri ve finansal performans durumlarını açıklayan Şekil 1’de de 
görüleceği gibi hastaneler performans durumlarına göre iki grupta toplanacakken, CHAID karar ağaç-
ları ile hastaneleri finansal performans düzeylerine göre 11 farklı profilde gruplandırmak söz konu-
su olmuştur. Profiller incelendiğinde, hastanelerin finansal performansına etki eden değişkenlere göre 
farklı profillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu profiller, iyi finansal performansı tanımlamak ve 
finansal riski azaltmak için hastanelerin hangi finansal göstergeler üzerine yoğunlaşacakları, finansal 
riski azaltmak için hastanelerin örnek alınabilecek profilleri ve hastanelerin risk durumlarına göre sek-
tör içindeki durumlarını göstermektedir.   

Bulgular finansal değişkenlerden; satışların maliyetinin net satışlara oranı (p<0,000), faaliyet ka-
rının net satışlara oranı (p<0,000),  varlıkların karlılığı oranı (p=0,0039), özsermaye karlılık oranı 
(p<0,003), duran varlık devir hızı (p<0,020) ve brüt kar marjının (p<0,000) finansal performans dü-
zeyinde etkili olduğunu göstermektedir. Tablo 2’de CHAID karar ağacı ile elde edilen 11 profilde yer 
alan hastanelerin finansal performans durumları görülmektedir.

Tablo 2. Hastanelerin Profillere Göre Finansal Performans Durumu

Profi ller Düğüm (Node)
Finansal Performans

İyi Kötü Toplam
Sayı % Sayı % Sayı %

1 0,1 0 0 419 100 419 100
2 0,2,5 0 0 117 100 117 100
3 0,2,6,11,15 2 50,0 2 50 4 100
4 0,2,6,11,16 0 0 14 100 14 100
5 0,2,6,12 11 68,7 5 31,25 16 100
6 0,2,7,13 0 0 4 100 4 100
7 0,2,7,14 13 100 0 0 13 100
8 0,3,8 0 0 69 100 69 100
9 0,3,9 3 60,0 2 40,0 5 100
10 0,3,10 0 0 10 100 10 100
11 0,4 0 0 168 100 168 100

Toplam 28 3,34 811 96,66 839 100
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Şekil 1.      CHAID Karar Ağacı Algoritması ile Elde Edilen Hastane Profilleri (1=Kötü, 2= İyi)
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Profiller incelendiğinde 1, 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Profildeki hastanelerin tamamının finansal performansı-
nın kötü olduğu, 3. Profildeki hastanelerin % 50’sinin, 5. Profildeki hastanelerin % 68,7’sinin, 9. Pro-
fildeki hastanelerin % 60’ının ve 7. Profildeki hastanelerin tamamının finansal performansının iyi ol-
duğu görülmektedir.

Tablo 3’de hastanelerin profillerine göre finansal performansı etkileyen değişkenler görülmektedir.

Tablo 3. Finansal Profiller

Profi ller

Düğümler
(Node)

Satışların 
Maliyeti Net 

Satışlar Oranı

Faaliyet 
Karı Net 
Satışlar 
Oranı

Varlıkların 
Karlılığı 

Oranı

Duran Varlık 
Devir Hızı

Özsermaye 
Karlılığı

Brüt 
Kar 

Marjı

1 0,1 ≤0,47 - - - -
2 0,2,5 0,47-0,56 ≤ 0,10 - - - -
3 0,2,6,11,15 0,47-0,56 0,10-0,12 ≤ 0,13 ≤ 7 - -
4 0,2,6,11,16 0,47-0,56 0,10-0,12 ≤ 0,13 >7 - -
5 0,2,6,12 0,47-0,56 0,12-0,12 >0,13 - - -
6 0,2,7,13 0,47-0,56 > 0,12 - - ≤ 0,02 -
7 0,2,7,14 0,47-0,56 > 0,12 - - > 0,02 -
8 0,3,8 0,56-0,59 - - - - ≤ 0,57
9 0,3,9 0,56-0,59 - - - - 0,57- 0,61
10 0,3,10 0,56-0,59 - - - - >0,61
11 0,4 >0,59 - - - - -

CHAID yönteminin gereği olarak hastanelerin profillendirilmesi finansal performans durumu ile en 
güçlü ilişkisi olan satışların maliyetinin net satışlara oranı ile başlamıştır. Tablo 2-3 ve Şekil 1’de de 
görüleceği gibi satışların maliyetinin net satışlara oranı 0,47’den küçük ve eşit olan hastaneler 1. Pro-
filde yer almıştır.  Araştırma kapsamındaki 419 hastanenin yer aldığı 1. Profildeki hastanelerin tama-
mının finansal performansı kötüdür.

Satışların maliyetinin net satışlara oranının 0,47 ile 0,56 arasında olduğu hastaneler 2-7. Profillerde yer 
almıştır. 2-7. Profillerde performansla ilişkisi olan diğer bir oran faaliyet karının net satışlara oranıdır. 
2. Profilde faaliyet karının net satışlara oranı 0,10’dan küçük ve eşittir ve bu profildeki 117 hastane-
nin tamamının finansal performansı kötüdür. 3. Profilde faaliyet karının net satışlara oranı 0,10 ile 0,12 
arasında; varlıkların karlılığı 0,13’den küçük ve duran varlık devir hızı 7’den küçüktür. Bu profilde 
hastanelerin % 50’sinin finansal performansı iyidir. 4. Profilde faaliyet karının net satışlara oranı 0,10 
ile 0,12 arasında; varlıkların karlılığı 0,13’den küçük ancak duran varlık devir hızı 7’den büyüktür. 4. 
profildeki hastanelerin tamamının finansal performansı kötüdür. 5. Profilde faaliyet karının net satışla-
ra oranı 0,10 ile 0,12 arasında; varlıkların karlılığı 0,13’den büyüktür ve hastanelerin % 68,75’nin fi-
nansal performansı iyidir. 6. Profilde faaliyet karının net satışlara oranı 0,12’den büyük ve öz serma-
yenin karlılığı 0,02’den küçük veya eşittir. 6. Profildeki hastanelerin tamamının finansal performan-
sı kötüdür. 7. Profilde faaliyet karının net satışlara oranı 0,12’den öz sermayenin karlılığı ise 0,02’den 
büyüktür. 7. Profildeki hastanelerin tamamının finansal performansı iyidir.

Satışların maliyetinin net satışlara oranının 0,56 ile 0,59 arasında olduğu hastaneler 8-10. Profiller-
de yer almıştır. 8. Profildeki hastanelerin aynı zamanda brüt kar marjı 0,57’den küçük veya eşittir ve 
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hastanelerin tamamının finansal performansı kötüdür. 9. Profildeki hastanelerin brüt kar marjı ise 0,57 
ile 0,61 arasındadır ve bu profildeki hastanelerin % 40’nın finansal performansı iyidir. 10. Profilde ise 
hastanelerin brüt kar marjı 0,61’den büyüktür ve hastanelerin tamamının finansal performansı kötüdür.

Son profil olan 11. Profilde satışların maliyetinin net satışlara oranı 0,59’dan büyüktür ve bu profilde-
ki 168 hastanenin tamamının finansal performansı kötüdür.

Profiller ve finansal risk göstergesi olarak finansal performans dikkate alınarak hastanelerin finansal 
risk sınıflaması gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’de de görülebileceği gibi hastaneler 5 sınıfta toplanmıştır.  
Bu risk sınıfları ve özellikleri şöyledir; 

• 1. Finansal Risk Sınıfında yer alan hastanelerin % 100 riskli hastanelerdir ve sınıfta 801 has-
tane yer almaktadır. Bu hastaneler, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. Profillerdeki hastanelerden oluş-
maktadır. Bu hastanelerin finansal riskine etki eden değişkenler ve değerleri Tablo 5’de yer al-
maktadır. 

• 2. Finansal Risk Sınıfında yer alan hastanelerin risk derecesi % 60’dır. Bu sınıfta 9. Profilde yer 
alan hastaneler yer almaktadır. 

• 3. Finansal Risk Sınıfındaki hastanelerin risk derecesi % 50’dir ve bu sınıfta 3. profilde yer alan 
4 hastane bulunmaktadır. 

• 4. Finansal Risk Sınıfında yer alan hastanelerin risk derecesi % 31’dir. Bu sınıfta 5. Profilde yer 
alan 16 hastane bulunmaktadır.

• 5. Finansal Risk Sınıfında yer alan 13 hastanenin finansal riski bulunmamaktadır ve 7. Profilde 
yer alan hastanelerden oluşmaktadır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma kapsamına alınan Sağlık Bakanlığı’na ait döner sermayesi olan 839 hastaneden sadece 
28 hastanenin (% 3,34’ünün) finansal performansının iyi olması ve geriye kalan 811 hastanenin (% 
96,64’ünün) de finansal performansının kötü olması, hastaneler için oldukça önemli bir finansal ris-
kin söz konusu olduğunu göstermektedir. Risk yönetiminin ilk aşaması finansal riski etkileyen anahtar 
risk göstergelerinin belirlenmesidir. Daha sonraki aşamalarda hastanenin risk seviyesinin belirlenmesi 
ve hedef risk seviyesine ulaşmak için uygun stratejilerin belirlenmesi gelir. 

Bu çalışmada amaç Sağlık Bakanlığı hastanelerinin etkin bir risk yönetimi gerçekleştirebilmesi için fi-
nansal risk ile ilişkisi olan risk göstergeleri belirlenmiş ve hastanelerin hangi risk seviyesinde olukla-
rını tespit etmek ve uygun stratejiler ile hedef seviyeye ulaşılmada yardımcı olacak hastane finansal 
risk sınıfları oluşturulmuştur. 

Çalışmada risk göstergelerinin ve sınıflarının belirlenmesi için Veri Madenciliği yöntemlerinden 
CHAID Karar Ağaçları Algoritması kullanılmıştır. CHAID sonuçlarına göre araştırma kapsamındaki 
hastanelerin finansal risk göstergeleri olan değişkenler; 

• Satışların maliyetinin net satışlara oranı, 

• Faaliyet karının net satışlara oranı,

• Varlıkların karlılığı, 

• Öz sermaye karlığı,

• Duran varlık devir hızı,

• Brüt kar marjıdır. 

CHAID karar ağacı ile elde edilen 11 Profil değerlendirilerek, Tablo 5’de sunulan 5 farklı finansal risk 
sınıfı oluşturulmuştur. 

Finansal Risk Sınıfları;

• 1. Finansal Risk Sınıfı: % 100 riski hastaneler,

• 2. Finansal Risk Sınıfı: % 60 riski hastaneler,

• 3. Finansal Risk Sınıfı: % 50 riskli hastaneler,

• 4. Finansal Risk Sınıfı: % 31 riskli hastaneler,

• 5. Finansal Risk Sınıfı: % 0 riskli (risksiz) hastaneler.

şeklindedir.

Bu risk sınıflarındaki yerini belirleyen hastanelerin hedef risk sınıfındaki değişkenleri örnek alarak 
(benchmarking) ve hedef risk seviyesindeki göstergeleri yol haritası olarak kabul ederek finansal ris-
kini düşürmesi mümkün olabilecektir. Şüphesiz ki tüm hastanelerin örnek alacakları risk sınıfı 5. sınıf 
olacaktır. Ancak, hastanelerin diğer sınıfları da örnek alması yolu ile kademeli bir risk azatlımı söz ko-
nusu olabilecektir. Örneğin 1. Finansal Risk Sınıfında yer alan ve 6. Profilin özelliklerini taşıyan bir 
hastane öz sermaye karlılığını 0,02’nin üstüne çıkardığında 5. Finansal Risk Sınıfında yer alarak risk-
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siz hastaneler sınıfında yer alabilecektir.  Başka bir örnek olarak 1. Finansal Risk Sınıfında yer alan 
ve 4. Profilin özelliklerini taşıyan bir hastaneyi ele alırsak, hastanenin varlıklarının karlılığı oranının 
0,13’ün üstüne çıkması durumunda 4. Finansal Risk Sınıfına geçmesi; faaliyet karının net satışlara ora-
nını 0,12’nin ve öz sermaye karlılığını 0,02’nin üstüne çıkarması durumunda da  5. Finansal Risk Sı-
nıfına geçmesi mümkün olacaktır.

Bu çalışmada Veri Madenciliği ile oluşturulan finansal risk sınıflarının;

• Finansal risk göstergelerinin belirlenmesi,

• Finansal risk seviyelerinin belirlenmesi,

• Finansal performansı artıracak ve riski azaltacak yol haritalarının belirlenmesi,

• Finansal riski önleyecek erken uyarı sinyallerinin tespit edilmesi,

• Finansal riskin azaltılması, 

• Finansal performansın artırılması,

• Kaynaklar ile varlıkların etkin yönetilmesi,

• Etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması,

• Yönetici performanslarının değerlendirilmesi

gibi amaçlar ile kullanılması mümkün olacaktır.
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SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM 

VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTA MALİYETİ

Tutku Moralı1, Hakan Moralı2, Füsun Bilgin Karahallı3,

Ergün Karahallı4, Özlem Oruç5, Adnan Yılmaz6, Ali Coşkun7

Özet

Hastanelerde verilen hizmetlerin en önemlisi yatan hasta hizmetleridir. Yatan hastaların tanı ve tedavi-
si hastane giderlerinin en önemli kısmını oluşturur. Ancak hastanelerde yatan hastanın maliyetini he-
saplayabilecek muhasebe veya bilgi sistemleri bulunmamaktadır ve hastalara verilen tüm hizmetlerin 
maliyetinin bulunması oldukça güç ve zaman alıcıdır.

Bu çalışmada Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve çocuk göğüs hastalıkları klinikleri ve solunumsal yoğun bakım 
ünitesinde 1 Ocak 2009-30 Haziran 2009 tarihleri arasında yatan 9.930 hasta için maliyet araştırma-
sı yapılmıştır.

Yatan hasta maliyet analizi sonucunda; personel giderlerinin tüm kliniklerde en yüksek gider kalemi 
olduğu görülmüştür. Gider kalemleri içinde direkt tıbbi (ilaç, tıbbi sarf, tetkik, ameliyat) giderlerin, 
toplam giderlerin yaklaşık %43’ünü oluşturduğu saptanmıştır. Göğüs hastalıkları ve çocuk göğüs has-
talıkları kliniğinde yatan hastaların maliyetleri birbirine yakındır. Göğüs hastalıkları kliniğinde has-
ta yatış gün sayısı daha fazla olduğu için en düşük günlük hasta maliyeti göğüs hastalıklarında bulun-
muştur. En yüksek hasta maliyeti ise solunumsal yoğun bakım ünitesinde gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Solunumsal Yoğun Bakım, Yatan Hasta 
Maliyeti

THE COST OF HOSPITAL PATIENTS IN SUREYYAPASA EDUCATIONAL 

AND RESEARCH HOSPITAL FOR CHEST DISEASES AND 

THORACIC SURGERY
Abstract

The most important service given by the hospital is inpatient service. The diagnosis and treatment of 
the inpatients compose the most important hospital expenditure. But there is not a bookkeeping depart-
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7. Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, alicoskun@fatih.edu.tr
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ment for the in-patient medical expenses and it is hard and time expending for the cost finding of the 
overall services given.

In this study, the cost analysis is done between the date 1 January 2009 and 30 June 2009 for 9.930 
hospital patients in the chest diseases, thoracic surgery, children chest diseases, respiratory intensive 
care unit departments in Sureyyapasa educational and research hospital for chest diseases and tho-
racic surgery. 

The cost analysis of the hospital patients reveals that the highest expenditure is the employment costs. 
The direct expenditure (medicine, medical wastages, investigation, operation) accounts 43% of the 
overall expenditure. The cost of hospital patients in chest diseases clinics is comparable with the 
children chest diseases clinics. The minimum daily cost is found in the adulthood chest diseases clin-
ics because of the longer stay in the hospital. The highest inpatient cost is found in the respiratory 
intensive care unit.

Key Words: Chest Diseases, Thoracic Surgery, Respiratory Intensive Care Unit, Inpatient Cost

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri geçmiş yıllarda devlet tarafından yürütülürken, son yıllarda özel sektör tarafından 
sağlığa önemli oranda yatırımlar yapılmaktadır. Artan rekabetin etkisiyle üretilen hizmetlerin maliyet-
lerinin bilinmesi kamu hastanelerinde de önemli hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdür-
lükleri tarafından yapılan kalite denetimleri ile hastanelerin hizmet kaliteleri artmış, buna paralel ola-
rak sağlık hizmeti maliyetinde artışlar olmuştur. Hastaneler teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve 
bunları kullanan işletmelerdir. Teknolojiye yapılan büyük yatırımlar da bir şekilde maliyetlere yansı-
maktadır. Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Türkiye Sağlıkta Dönü-
şüm Programı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu programa göre sağlık kuruluşları özerk işlet-
meler haline dönüşecektir (Sağlık Bakanlığı, 2003: 31). Bu nedenle bütün kamu hastaneleri çıktıları-
nı arttırmak, birim maliyetlerini düşürmek ve ileride daha yüksek kalitede hizmet standartlarını yaka-
lamak için gerekli çalışmaları yapmak zorundadırlar.

Yukarıda anlatılanlara göre günümüzde hastane işletmelerinde maliyetlerin bilinmesi konusu giderek 
daha fazla önem kazanmaktadır. Hastanenin hizmet sunan bütün hizmet merkezlerinin ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde ve sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinde maliyetlerin ortaya konulmasına gerek-
sinim vardır (Yiğit, 2003: 235). Hastane yönetimlerinin ileriye dönük planlar yapması ve kaynaklarını 
doğru bir şekilde kullanması için, hasta maliyetlerini bilmesi gereklidir.

2. MALİYET MUHASEBESİ VE HASTANE HİZMETLERİ

2. 1. Maliyet ve Gider Kavramları

Maliyet kelimesi, çeşitli amaçlara göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunluk-
la bir işletmeye olan yükü anlamını taşır. Maliyet üretilen mal veya hizmet üretme amacına ulaşmak 
için sarf edilen kaynakların elde edilmesi veya kullanılması için yapılan harcamaların parasal değeri-
dir (Moriarity ve Allen, 1991: 6). Sağlık hizmetleri maliyeti, her hastanenin kendi faaliyet konusunu 
oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için harcadığı üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değeri 
şeklinde tanımlanmaktadır (Ağırbaş, 1993: 3). Hastane maliyet muhasebesi, hastane genel muhasebe 
alt sistemlerinden aldığı finansal bilgileri, hastanenin hizmet üretim maliyetlerinin belirlenmesi için 
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kendine özgü teknikler ile kaydeden, sınıflayan ve raporlayan bir finansal bilgi sistemidir (Akar, 1996: 
5). Gider ise gelir yaratmak amacıyla vazgeçilen ya da vazgeçilecek olan varlıkların parasal tutarıdır 
(İpçi, 1994: 9). Birçok maliyet er geç gider haline dönüşür. Gerçekte, bazen maliyet ortaya çıktığında, 
aynı anda gider de ortaya çıkmaktadır. Böyle olduğunda, genellikle maliyet ve gider kavramlarını bir-
birleri yerine kullanabiliriz. Elde edilen varlıkların maliyetlerini tanımlamadan doğrudan gider olarak 
sınıflandırılması kolaylıktır (Durukan, 2007: 25).

2.2. Hastanelerde Bölümlerin Maliyetlendirilmesi

Maliyet merkezleri, esas maliyet yerleri, ikincil maliyet yerleri ve yardımcı maliyet yerleri olarak ay-
rılmaktadır. Esas maliyet yerleri; sağlık hizmeti üretiminin fiilen yapıldığı hizmet merkezleridir. Has-
tane işletmelerinde esas maliyet yerleri, poliklinikler ve kliniklerdir. İkincil Maliyet Yerleri; sağlık hiz-
metlerinin gereği olarak hastane içinde bazı hizmetlerin üretildiği hizmet merkezleridir. Ameliyatha-
ne, kan merkezi, eczane, laboratuar gibi birimler hastanelerdeki ikincil maliyet birimlerine örnek ola-
rak gösterilebilir. Yardımcı Maliyet Yerleri; esas ve ikincil hizmetler üzerinde fiilen çalışmamakla be-
raber, hastane için gerekli bazı hizmetlerin yapıldığı hizmet merkezleridir. Hastane idaresi, teknik ser-
vis, mutfak, terzihane, çamaşırhane vb. gibi bölümler yardımcı maliyet yerlerine örnek verilebilir Ma-
liyet dağıtımında uyulması gereken kural, maliyet türlerinin mümkün olduğu kadar fazla kısmını ma-
liyet yerlerine doğrudan yüklemeye çalışmak, ancak buna imkan bulunmadığı durumda dağıtım ölçüt-
lerine başvurmaktır. Dağıtım ölçütü olarak, dağıtılacak maliyetin karakterine uygun, bunun değişimi-
ni en iyi takip edebilecek bir ölçüt seçilmelidir. Dağıtım ölçütlerine şunlar örnek olarak gösterilebi-
lir: Çamaşırhane-yıkanan çamaşır miktarı, ameliyathane-yapılan ameliyat sayısı, röntgen-çekilen film 
adedi, arşiv-yatan hasta sayısı, yönetim birimleri-metre kare cinsinden alan ölçüsü, eczane-verilen ilaç 
miktarı vb (Yiğit, 2003: 239).

3. ARAŞTIRMA

3.1. Amaç

Bu araştırmanın amacı, SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yatan hasta maliyetlerinin belirlenmesidir.

3.2. Hastaneye Ait Genel Bilgiler

SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1951 yılında 
kurulmuştur ve 1953 yılından beri göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi dallarında asistan doktor eği-
timi verilmektedir. Hastaneye ait 19 adet bina bulunmakta olup, bunların 3 tanesinde hasta hizmeti ve-
rilmektedir.

Hastanenin B, C, D bloklarında toplam 659 fiili yatağı vardır ve kliniklere göre yatak dağılımı aşağı-
da gösterilmiştir:

Göğüs Hastalıkları   : 556

Göğüs Cerrahisi   : 64 

Çocuk    : 24 

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi : 20
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Hastanede çalışan personel dağılımı ve sayısı:

Klinik Şefi  : 13

Uzman Doktor  : 90

Asistan Doktor  : 55

Hemşire   : 250

Hizmetli   : 135

Diğer   : 195 (eczacı, idari hizmetler, teknisyen, işçi, aşçı, terzi, bekçi, şoför)

Toplam   : 738

Hizmet Satın Alınan Firma Elemanları:

Temizlik   : 137

Güvenlik   : 43

Veri Giriş   : 65

Teknik Servis  : 25

Yemek   : 75

Yönlendirme  : 23

Toplam   : 368

Hastanenin 10 adet göğüs hastalıkları kliniğinde toplam 70 hekim (10 klinik şefi, 42 uzman, 18 asis-
tan), 106 hemşire, 30 hizmetli, 8 veri giriş elemanı, 41 temizlik personeli, 3 adet göğüs cerrahisi kli-
niğinde toplam 28 hekim (3 klinik şefi, 11 uzman, 14 asistan), 14 hemşire, 7 hizmetli, 3 veri giriş ele-
manı, 4 temizlik personeli, çocuk kliniğinde 3 uzman hekim, 7 hemşire, 3 hizmetli, 2 veri giriş elema-
nı, 2 temizlik personeli, solunumsal yoğun bakım ünitesinde 4 uzman hekim, 28 hemşire, 2 hizmetli, 
13 temizlik personeli çalışmaktadır.

2009 ilk 6 ayında göğüs hastalıkları kliniklerine 8.058, göğüs cerrahisi kliniklerine 1.192, çocuk kli-
niğine 396, solunumsal yoğun bakım ünitesine 284 hasta yatmıştır. Bu hastaların toplam yatış gün sa-
yısı sırasıyla 82.112, 7.656, 1.871, 2.781’dir. Cerrahi kliniklerde 6 ayda 1.222 ameliyat yapılmıştır.

3.3. Gereç ve Yöntem

SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hasta-
lıkları, göğüs cerrahisi, çocuk kliniği ve solunumsal yoğun bakım ünitesine yatan hastaların maliyet 
araştırması yapılmıştır.

Hastaneye ait 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasındaki gelir ve gider döküm cetvelleri Tek Düzen 
Muhasebe Sistemi(TDMS)’nden alınmıştır. Aynı döneme ait maaş ve döner sermaye bordro kayıtla-
rı, ayniyat, teknik servis kayıtları ilgili birimlerden elde edilmiştir. Sağlık hizmeti üretim miktarlarının 
belirlenmesinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), form 56 ve form 57’den yararlanılmıştır. Ge-
rekli durumlarda gider merkezlerinin yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur.
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Çalışmamızda esas hizmet üretim yerlerimizden göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk kliniği ve 
solunumsal yoğun bakım ünitesine yatan hastaların maliyet analizi yapılmıştır. Hastanemizin diğer 
esas hizmet yerleri olan poliklinik hastaları için maliyet analizi yapılmamış, ancak dağıtım yapılırken 
burada oluşan maliyetler de düşünülerek, giderlerin kalan kısmı yatan hastalara dağıtılmıştır.

Yatan hastalara ait maliyet analizi yapabilmek için; hasta maliyetini oluşturan ilaç, tıbbi sarf, tetkik, 
ameliyat, yemek, personel giderlerinin direkt olarak dağıtımı yapılmıştır. Gider döküm cetvelinde yer 
alan ve direkt dağıtımı yapılamayan elektrik, su, ısınma, yiyecek, temizlik, bakım ve onarım, kırtasi-
ye, çamaşırhane ve genel yönetim giderleri dağıtım anahtarları kullanılarak maliyete eklenmiştir. Has-
tane binaları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 29 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na devredildi-
ği için bina amortismanı maliyetlere yansıtılmamıştır. Gider kalemlerini hesaplama yöntemi her bul-
gunun başında verilmiştir.

3.4. Bulgular

Yatan hasta maliyetini oluşturan ilaç, tıbbi sarf, tetkik, ameliyat, yemek, personel giderlerinin direkt 
olarak dağıtımı yapılmıştır. Gider döküm cetvelinde yer alan ve direkt dağıtımı yapılamayan elektrik, 
su, ısınma, yiyecek, temizlik, bakım ve onarım, kırtasiye, çamaşırhane ve genel yönetim giderleri da-
ğıtım anahtarları kullanılarak maliyete eklenmiştir. 

3.4.1. İlaç Gideri

Her servisin yatan hasta ilaç giderleri hastane bilgi yönetim sisteminden alınmış ve yatan sayısına bö-
lünerek hasta başına ilaç maliyeti bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. Bir hastaya ait ilaç gideri

Klinik İlaç Gideri
(6 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına İlaç 
Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 1.445.672 8.058 179,40
Göğüs Cerrahisi 211.943 1.192 177,80
Çocuk 54.637 396 137,97
SYBÜ 345.176 284 1.215,40

3.4.2. Tıbbi Sarf Gideri

Her serviste kullanılan toplam tıbbi sarf giderleri hastane bilgi yönetim sisteminden alınmış ve yatan 
sayısına bölünerek hasta başına tıbbi sarf maliyeti bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. Bir hastaya ait tıbbi sarf gideri

Klinik Sarf Gideri
(6 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına Sarf 
Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 171.385 8.058 21,26
Göğüs Cerrahisi 458.554 1.192 384,69
Çocuk 37.224 396 94,00
SYBÜ 203.722 284 717,33
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3.4.3. Tetkik Gideri

29 Eylül 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)’nde her bir laboratuar tetkikinin fiyatı bulunmaktadır. 1 tet-
kikin kaç TL’ye mal olacağı, konusunun uzmanlarından oluşan komisyonlar tarafından belirlenmiştir. 
Bu fiyatlar oluşturulurken tetkike ait tüm giderler düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmada tetkiklere ait 
SUT fiyatları baz alınmıştır. HBYS’den 6 aylık sorgulama yapılamadığı için manuel hesaplama ile kli-
niklerde yatan hastalara yapılan 1 aylık laboratuar tetkikleri toplam maliyeti hesaplanarak 1 aylık ya-
tan hasta sayısına bölünerek, hasta başına tetkik maliyeti bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Bir hastaya ait tetkik gideri

Klinik Tetkik Gideri
(1 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(1 Aylık)

Yatan Hasta Başına 
Tetkik Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 124.479 1.345 92,54
Göğüs Cerrahisi 14.228 199 71,49
Çocuk 4.642 66 70,33
SYBÜ 31.531 47 670,87

3.4.4. Ameliyat Gideri

HBYS’den 6 ay içinde yapılan ameliyat ve anestezilerin maliyeti bulunarak 6 aylık yatan hasta sayı-
sına bölünerek cerrahi kliniğine yatan hastanın ameliyat ve anestezi maliyeti bulunmuştur (Tablo 5).

Tablo 5. Bir hastaya ait ameliyat ve anestezi gideri

Klinik Ameliyat ve Anestezi 
Gideri (6 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Bir Hastaya Ait Ameliyat 
ve Anestezi Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları - - -
Göğüs Cerrahisi 174.709 1.192 146,56
Çocuk - - -
SYBÜ - - -

3.4.5. Personel Gideri

Her 3 klinikte çalışan doktor, hemşire, hizmetli ve hizmet aldığımız temizlik firması elemanlarının ma-
aşları personel giderlerini oluşturmaktadır.

Hasta başına ortalama personel gideri hesaplanmasında;

• Klinik şefi, uzman ve asistan hekim ücretleri (vergi ve kesintiler dahil) sırasıyla ortalama ola-
rak 2.364, 2.015 ve 1.875 TL’dir. Döner sermaye ve nöbet ödemesi (vergi ve kesintiler dahil) 
ise ortalama olarak göğüs hastalıkları için sırasıyla 5.006, 3.627, 1.704 TL, göğüs cerrahisi için 
6.711, 4.844, 1.976 TL, çocuk uzmanlarının, 4.093 TL, SYBÜ uzmanlarının 3.916 TL’dir. Kli-
nik şefleri ve asistan doktorların mesaileri serviste geçtiği için aldıkları maaş ve döner sermaye 
ek ödemeleri direkt hasta maliyetine yansıtılmıştır. Göğüs hastalıkları uzman doktorların mesa-
isinin 2/3’ü, göğüs cerrahisi uzman doktorlarının mesaisinin ½’si, çocuk doktorlarının mesaisi-
nin 1/3’ü servislerde geçtiği için maaş ve döner sermaye ek ödeme maliyetleri bu oranlara göre 
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hesaplanmıştır. SYBÜ doktorlarının tüm mesaisi bu ünitede geçmektedir. Ortalama aylık yatan 
hasta sayıları göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve çocuk klinikleri, SYBÜ için sırasıyla 1.345, 
199, 66, 47 olup, hesaplamada bu değerler baz alınmıştır. Bu verilere göre hesaplanan hekim 
maliyeti Tablo 6’da verilmiştir.

• Bir hemşirenin ortalama maaşı (vergi ve kesintiler dahil) 1.540TL, döner sermaye ödemesi 706 
TL’dir. İlgili servislerde çalışan hemşirelerin maaş ve döner sermaye ödemesi toplamları Tab-
lo 7’de verilmiştir.

• Bir hizmetlinin maaşı (vergi ve kesintiler dahil) ortalama 1.311 TL’dir. İlgili servislerde çalışan 
hizmetlilerin maaşları toplamı Tablo 7’de verilmiştir.

• Temizlik firması elemanlarının hastaneye maliyeti 1.115 TL’dir. İlgili servislerde çalışanların 
ücretleri toplamı Tablo 7’de verilmiştir.

• Veri giriş elemanlarının hastaneye maliyeti 1.242 TL’dir. İlgili servislerde çalışanların ücretle-
ri toplamı Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 6. Servislerin toplam hekim maliyeti

Klinik

Klinik Şefi  Maaş, 
Nöbet, Döner 
Sermaye Ödemeleri 
(Aylık-TL)

Uzman Hekim 
Maaş, Nöbet,  Döner 
Sermaye Ödemeleri
(Aylık-TL)

Asistan Maaş, 
Nöbet, Döner 
Sermaye Ödemeleri
(Aylık-TL)

Toplam Hekim 
Maaş, Nöbet, Döner 
Sermaye Ödemeleri 
 (Aylık-TL)

Göğüs H. 73.700 157.976 64.422 296.098
Göğüs C. 35.151 46.590 53.914 135.655
Çocuk - 6.108 - 6.108
SYBÜ - 23.724 - 23.724

Tablo 7. Servislerin hemşire, hizmetli, temizlik ve veri giriş elemanı maliyeti

Klinik Hemşire
(Aylık-TL)

Hizmetli
(Aylık-TL)

Temizlik 
(Aylık-TL)

Veri Giriş
 (Aylık-TL) Toplam

Göğüs H. 238.076 39.330 45.715 9.936 333.057

Göğüs Cer. 31.444 9.177 4.460 3.726 48.807
Çocuk 15.722 3.933 2.230 2.484 24.369
SYBÜ 62.888 2.622 14.495 - 80.005

Toplam hekim, hemşire, hizmetli, temizlik ve veri giriş elemanı maliyetleri toplamının aylık yatan has-
ta sayısına bölünmesiyle bulunan personel gideri Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Hekim, hemşire, hizmetli, temizlik ve veri giriş elemanı maliyeti

Klinik Toplam Personel 
Giderleri (Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(Aylık)

1 Hastaya Ait Personel 
Maliyeti (TL)

Göğüs Hastalıkları 629.155 1.345 467,77
Göğüs Cerrahisi 184.462 199 926,94
Çocuk 30.477 66 461,77
SYBÜ 103.729 47 2207,00

3.4.6. Elektrik Gideri

Hastanede 6 ayda kullanılan elektrik gideri 410.570TL’dir. Bu miktarın %53’ü olan 217.602TL ser-
vislerde kullanılmıştır. Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve çocuk servislerindeki elektrik kullanımı 
benzerdir. Yoğun bakım ünitesinde ise tüm hastalar 24 saat monitör ve solunum cihazına bağlı olduk-
ları için bir servisin kullandığı elektrik miktarının 5 katı elektrik kullanılmaktadır. Buna göre elektri-
ğin %67’si göğüs hastalıkları, %8’i göğüs cerrahisi, %4’ü çocuk servisi, %21’i SYBÜ tarafından kul-
lanıldığı varsayılarak dağıtım yapılmıştır (Tablo9). 

Tablo 9. Bir hastaya ait elektrik gideri

Klinik Elektrik Gideri
(6 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına Elektrik 
Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 145.793 8.058 18,09
Göğüs Cerrahisi 17.408 1.192 14,60
Çocuk 8.704 396 21,97
SYBÜ 45.697 284 160,90

3.4.7. Su Gideri

Hastanede 6 ayda kullanılan su gideri 464.292 TL’dir. Bunun %50’si (232.146TL) servisler tarafından 
kullanılmaktadır. Servislerde çalışan personel sayısı, yatan hasta sayısı ve hastalara yapılan tıbbi mü-
dahale sayılarına bakıldığında suyun %60’ı göğüs hastalıkları, %17’si göğüs cerrahisi, %5’i çocuk ser-
visi, %18’inin SYBÜ tarafından kullanıldığı varsayılarak dağıtım yapılmıştır (Tablo 10).

Tablo 10. Bir hastaya ait su gideri

Klinik Su Gideri
(6 Aylık)

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına Su 
Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 139.287 8.058 17,28
Göğüs Cerrahisi 39.465 1.192 33,10
Çocuk 11.608 396 29,31
SYBÜ 41.786 284 147,13

3.4.8. Isınma Gideri

Gider döküm cetvelinde 6 aylık doğalgaz gideri 791.377 TL’dir. Toplam yakıt gideri Hastanenin top-
lam metrekaresine (ısıtma yapılan bölümlerin toplam metrekaresi 65.677’dir) bölünerek metre kare bi-
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rim fiyatı 12,04 TL bulunmuştur. Her servisin kapladığı alan birim m² maliyeti ile çarpılarak servisle-
rin 6 aylık yakıt gideri bulunmuş, elde edilen tutar yatan hasta sayısına bölünerek her bir hasta başına 
düşen ısınma gideri bulunmuştur (Tablo 11).

Tablo 11. Bir hastaya ait ısınma gideri

Klinik Servis 
Metrekaresi

Toplam 
Maliyeti

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına 
Isınma Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 31.192 375.551 8.058 46,60
Göğüs Cerrahisi 1.396 16.807 1.192 14,09
Çocuk 2.158 25.982 396 65,61
SYBÜ 1.681 20.239 284 71,26

3.4.9. Yiyecek Gideri

Satın Alma Servisi’nden bir hastanın ortalama bir günlük yemek bedelinin: 8,30 TL olduğu tespit edil-
miş olup, servislerin ortalama hasta yatış günleri ile çarpılarak hasta başına yemek gideri bulunarak 
hasta maliyetine yüklenmiştir (Tablo 14).

3.4.10. Temizlik Gideri

Gider döküm cetvelinde yer alan temizlik ekipmanları gideri olan 61.966 TL Hastanenin toplam metre-
karesine bölünerek metrekare birim fiyatı 0,94 TL bulunmuştur. Her servisin kapladığı alan, birim m2 
maliyeti ile çarpılarak servislerin 6 aylık temizlik gideri bulunmuş, elde edilen tutar yatan hasta sayı-
sına bölünerek hasta başına temizlik gideri bulunmuştur (Tablo 12).

Tablo 12. Bir hastaya ait temizlik gideri

Klinik Servis 
Metrekaresi

Toplam m2 
Maliyeti

Yatan Hasta Sayısı
(6 Aylık)

Yatan Hasta Başına 
Temizlik Gideri (TL)

Göğüs Hastalıkları 31.192 29.320 8.058 3,63
Göğüs Cerrahisi 1.396 1.312 1.192 1,10
Çocuk 2.158 2.029 396 5,12
SYBÜ 1.681 1.580 284 5,56

3.4.11. Bakım Onarım Gideri

Hastane 19 bloktan oluştuğu için aylık ortalama bakım onarım giderinin % 50’si yatan hasta servisle-
rine dağıtılmıştır. Teknik servisten 6 aylık arıza döküm cetveli alınamadığı için servislerde çıkan arıza-
ların aylık dökümü alınmıştır. Bakım Onarım giderinin %50’si olan 19.618 TL, toplam arıza sayısına 
(386) bölünerek bir arızaya düşen ortalama gider bulunmuştur (50,82TL). Bulunan miktar her bir ser-
visteki arıza sayısı ile çarpılarak servisin ortalama bakım onarım gideri hesaplanmıştır. Bu değer has-
ta sayısına bölünerek bir hastanın maliyetine yüklenmiştir (Tablo13).
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Tablo 13. Bir hastaya ait bakım onarım gideri

Klinik Arıza sayısı
(Aylık)

Toplam Arıza 
Gideri
(Aylık)

Yatan Hasta 
Sayısı
(Aylık)

Yatan Hasta Başına 
Bakım Onarım Gideri 

(TL)
Göğüs Hastalıkları 190 9.656 1.345 7,17
Göğüs Cerrahisi 49 2.490 199 12,51
Çocuk 5 254 66 3,84
SYBÜ 6 305 47 6,46

3.4.12. Kırtasiye Gideri

Gider Döküm Cetveline göre 6 aylık kırtasiye gideri 145.496 TL’dir. Kırtasiye giderinin %50’si yatan 
hasta servislerine dağıtılmıştır. Bu miktarın 6 aylık yatan hasta sayısı olan 9.930’a bölünmesiyle hasta 
başına kırtasiye gideri 7,33 TL olarak bulunmuştur (Tablo 14). 

3.4.13. Çamaşırhane Gideri

Çamaşırhane tarafından kullanılan elektrik, su, temizlik malzemesi gideri ve çalışan personel maaşları 
hesaplandığında 6 aylık çamaşırhane giderinin 74.000TL olduğu bulunmuştur. Çamaşırhane giderinin 
%90’ı yatan hastalara aittir. Çamaşırhane giderinin 6 aylık yatan hasta sayısı olan 9.930’a bölünmesiy-
le hasta başına çamaşırhane gideri 6.70 TL olarak bulunmuştur (Tablo 14).

3.4.14. Genel Yönetim Gideri

Hastanede verilen hizmetler içinde yatan hasta hizmetinin % 60’lık bir paya sahip olduğu düşünüle-
rek genel yönetim giderinin %60’ı hesaplanarak 569.869TL bulunmuştur. Bu tutar 6 aylık yatan has-
ta sayısı olan 9.930’a bölünerek, hasta başına genel yönetim gideri 57,38TL bulunmuştur (Tablo 14).

3.5. Yatan Hasta Maliyeti

Yukarıda hesaplanan tüm veriler toplanarak göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk ve SYBÜ’nde 
yatan hasta maliyetleri Tablo 14’de verilmiştir.

Tablo 14. Yatan hasta servislerine ait olan hasta başı ve 1günlük hasta giderleri

HASTA BAŞINA GİDERLER(TL)

GİDER KALEMLERİ Göğüs 
Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Çocuk SYBÜ

İLAÇ 179,40 177,80 137,97 1215,40
SARF 21,26 384,69 94,00 717,33
TETKİK 106,31 71,50 70,34 670,88
AMELİYAT - 146,56 - -
PERSONEL 467,77 926,94 461,94 2.207,00
ELEKTRİK 18,09 14,60 21,97 160,90
SU 17,28 33,10 29,31 147,13



519

ISINMA 46,60 14,09 65,61 71,26
YEMEK 85,49 49,80 59,76 84,66
TEMİZLİK 3,63 1,10 5,12 5,56
BAKIM-ONARIM 7,17 12,51 3,84 6,46
KIRTASİYE 7,33 7,33 7,33 7,33
ÇAMAŞIRHANE 6,70 6,70 6,70 6,70
GENEL YÖNETİM 57,38 57,38 57,38 57,38
HASTA BAŞINA GİDER 
TOPLAMI

1.024,41 1.904,10 1.021,27 5.357,99

ORT.HASTA YATIŞ GÜNÜ 10,3 6,0 7,2 10,2
GÜNLÜK HASTA 
GİDERİ

99,45 317,35 141,84 525,29

3.6. Yatan Hasta Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Çalışma sonucunda bulunan yatan hasta maliyetlerine bakıldığında tüm servislerde en yüksek gider-
lerin personel giderleri olduğu görülmüştür. Personel giderleri tüm giderlerin %43.65’idir. Ağırbaş 
(1993) tarafından yapılan maliyet çalışmasında da personel giderlerinin hastane giderinin %42,29’u 
olduğu bulunmuştur. Durukan(2007) tarafından yapılan poliklinik maliyet çalışmasında da personel 
giderleri en önemli maliyet kalemi olarak bulunmuştur.

Çalışmada direkt tıbbi (ilaç, sarf, tetkik, ameliyat) giderlerin, tüm giderlerin %42,90’ı olduğu görül-
müştür. Shelley (2003) tarafından yapılan çalışmada da hastane giderlerinin yaklaşık %53’ünün direkt 
tıbbi giderlerden oluştuğu ifade edilmiştir.

Hasta başına maliyetlere bakıldığında; göğüs hastalıkları ve çocuk kliniklerinin hasta maliyetleri birbi-
rine yakındır ve cerrahi kliniğinin yaklaşık yarısı kadardır. Benzer şekilde GATA Eğitim Hastanesi’nde 
yapılan çalışmada cerrahi kliniklerin giderlerinin dahili kliniklerin yaklaşık 2,5 katı olduğu bulunmuş-
tur.

Tüm klinikler içinde en yüksek hasta maliyetinin SYBÜ’de olduğu görülmektedir. Yoğun Bakım Üni-
teleri giderlerinin hastane bütçelerinin %20-25’ini oluşturduğu bilinmektedir (Gyldamark, 1995:965). 
Jacobs ve ark. (2001)’nın yaptığı çalışmada yoğun bakımda kalan bir hastanın günlük maliyeti 1.071 
Amerikan doları bulunmuştur. Bu değer çalışmamızdaki değerin yaklaşık 3 katıdır. 

Çalışmamızda personel giderinden sonra en yüksek giderin ilaç harcamaları olduğu bulunmuştur. Tu-
ran vd. (2000)’nin çalışmasında da ilaç giderleri 2. sırada yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmada hasta 
başı maliyet 2.187, günlük maliyet ise 420 Amerikan doları olarak bulunmuştur. 

Hacıevliyagil ve ark. (2006)’nın yaptığı bir çalışmada göğüs hastalıkları servislerine yatan hastaların 
hastalık maliyetleri araştırılmıştır. Bu çalışmada tanılara göre maliyetler araştırılmış ve ortalama hasta 
maliyeti 3.804 TL olarak bulunmuştur. Bu değer bizim çalışmamıza göre oldukça yüksektir. Hastane-
mizde yatan tüberküloz hastaları maliyeti düşürmektedir. Çünkü tüberküloz hastalarının tanı ve tedavi 
giderleri diğer hastalara göre oldukça düşüktür.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Hastane işletmelerinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir maliyetleme sistemi bulunmamaktadır. 
Hastaneler en basitten en karmaşığa sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerlerdir. Hizmetler kompleks ol-
duğu için maliyet çalışması yapmak zordur.

Hastane bilgi yönetim sistemleri kullandığımız tüm verileri içermemektedir. Veriler tam olarak alına-
madığı için çalışmada bulunan değerler yaklaşık değerlerdir. Hasta ve hastane ile ilgili tüm verilerin 
doğru ve eşzamanlı olarak kaydedilerek tek bir sistemde toplanması, bu konuda yapılacak çalışmala-
rı kolaylaştırabilir.

Çalışma 6 aylık bir zaman diliminde yapıldığı için gerçek verileri tam olarak yansıtmamaktadır. Çün-
kü hasta başvuru ve yatış sayıları, tanıları, tedavi yöntemleri yılın belli dönemlerinde farklılık göste-
rebilir. Yıl boyunca tüm giderler sabit değildir. Örneğin vergiler yılın ilk aylarında düşük, son ayların-
da yüksektir, su tüketimi yaz aylarında, yakıt tüketimi kış aylarında fazladır. Bu nedenle çalışmanın 
belli periyodlar halinde, en az 2 yıl üst üste yapılması daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir.

Hastanelerde en önemli gider kalemi olan personel giderlerinin denetim altına alınabilmesi için halen 
uygulanmakta olan performansa dayalı ücret sisteminin gider denetimi amacına da hizmet eder şekil-
de maliyet temelli olarak güncelleştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Hastanelerde üst yöneticileri maliyet kültürü konusunda bilinçlendirerek, bilimsel maliyet muhasebe-
si sistemleri kurulması için çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE FAALİYET TABANLI 

MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE MALİYET DAĞITIMI

Selami Tavukçuoğlu1

Özet

Bu çalışmada özellikle son yıllarda birçok ülkede yaygın olarak kullanılan faaliyet tabanlı maliyet-
leme yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Yöntemin daha iyi 
anlaşılabilmesi için ilk olarak maliyet ve maliyet ile ilgili kavramlara değinilmiş, daha sonra faali-
yet tabanlı maliyetleme yöntemi genel olarak açıklanmıştır. Sonraki bölümde sağlık sektörü, bu sek-
törlerin üretim sektöründen farklılıkları ve sağlık sektöründe faaliyet tabanlı maliyetleme konularında 
bahsedilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin Bursa Ağız ve 
Diş sağlığı Merkezi uygulamasına yer verilmiştir.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, hizmetin ifasında, uygulanmasında, maliyet tespitinde ve hiz-
metin denetiminde, Tekdüzen Hesap Planına uyumlu muhasebe uygulamasından yararlanılması amaç-
lanmıştır. Uygulamada hesaplamaları kolaylaştırmak için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:

• Hesaplar ve hesaplamalar açık, net anlaşılır olması için basitleştirilmiştir.

• Bursa ADSM kamu hastanesidir. Faaliyet gösterdiği gayrimenkul için kira gideri söz konusu 
değildir. Ancak uygulamada daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için hastanenin toplam kapalı/
açık alanı ve bölgenin durumu dikkate alınarak Bursa Emlakçılar Odası tarafından emsal kira 
bedeli tahmin edilmiştir.

• Uygulamada, Bursa ADSM muhasebe sisteminden alınan maliyet türleri tespit edilmiştir. Mer-
kezin özelliklerine göre maliyet yerleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi, Sağlık Sektörü, Ağız ve Diş Sağlığı

Abstract

In this study, the widely used activity-based costing method used in many countries was tried to ex-
plain. This study consisted  of three parts. Firstly, costs and costs related concepts were addressed for a 
better understanding of the method. Then the activity-based costing method was described in general. 
The health sector, differences of the sectors of the production  and health, the activity-based costing 
issues in the health sector were discussed next. The practice of activity based costing method in Bursa 
Oral and Dental Health Center was included  in the last part of the study.

The accounting practices in concordance to The Uniform Accounting Plan was aimed to be used in 
service performance, implementation, cost determination and control of services of  Bursa Oral and 
Dental Health Center. In practice, the following assumptions to facilitate calculations have been made:

• Accounts and calculations were simplifi ed to gain clarity.

1. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, selamitavukcuoglu@hotmail.com
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• Bursa ADSM is a public hospital. There isn’t an operating expense of rent for the property. Ho-
wever, hiring charge for the hospital’s total indoor / outdoor area and region was estimated 
from the Bursa Chamber of Real Estate to achieve more accurate results.

• Sorts of costs in Bursa ADSM were identifi ed from  the cost accounting system. Cost places were 
determined according to the center’s facilities.

Key Words: Activity Based Costing, Health Sector, Oral And Dental Treatment

1. GİRİŞ

Bu proje çalışması, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (BADSM) klinik maliyetlerinin belirlenmesi, 
maliyet muhasebesi ile ilgili aksayan yönlerin ortaya çıkarılması ve konu ile ilgili öneriler sunulma-
sı amacıyla hazırlanmıştır.

Bu uygulama, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (BADSM) hizmetleri incelenerek düzenlenmiştir. 
Uygulamada, gerçekleşen faaliyet esasına dayalı maliyet yapısının ve hastalara sunulan sağlık hizmet-
lerinin; hizmet, maliyet, gelir ve gider ilişkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Bu projede, merkezin Tekdüzen Hesap Planına uyumlu muhasebe uygulamasından yararlanılacaktır. 
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi muhasebe ve otomasyon sisteminin denetim işlevlerini kolaylaş-
tırması hedefl enmiştir. 

Uygulamadaki çalışma üç (3) bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde; maliyet ve gider ile ilgili kav-
ramlara, maliyet işlemlerinde yer alan Tekdüzen Hesap Planının düzenlenmesine, maliyet yöntemleri-
ne, gider yerlerinin (merkezlerinin) belirlenmesine yer verilmiştir. İkinci bölümde; sağlık sektörü, sağ-
lık işletmeleri, sağlık hizmetlerindeki gider yerleri, fi yat, rekabet, hizmet sunumu ve maliyet ilişkisi 
açıklanmıştır. Son bölümde; Bursa Ağız Diş Sağlığı Merkezinde (BADSM) maliyet yöntemlerinin dü-
zenlenen “Maliyet Muhasebesi” ilkeleri doğrultusunda uygulaması yapılmıştır. 

2. MALİYET YÖNTEMİ

2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi

FTM yöntemi, genel üretim giderlerinin davranışları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olunabilme-
si için, genel üretim giderlerine neyin sebep olduğu ve bu giderlerle üretilen mamul ve hizmetler ara-
sındaki ilişkinin nasıl kurulacağı üzerinde önemle durmaktadır (Erden, 2004).

FTM yöntemi, esas maliyet hedefi  olarak faaliyetler üzerinde yoğunlaşan ve bu faaliyetlerin maliyeti-
ni diğer maliyet hedefl eri için temel alan bir yöntemdir (Erdoğan, 1995: 33). Yöntem, genel üretim gi-
derlerinin mamullere yüklenmesi ile ilgilidir.

FTM yöntemi, genel üretim giderlerini birçok faaliyet merkezine ayırır ve faaliyet  merkezlerinde bi-
riken maliyetleri maliyet etkenleri aracılığıyla mamullere paylaştırır.

FTM yönteminin şu altı varsayıma dayandığı söylenebilir (Karacan, 2000):

• Faaliyetler kaynakları tüketir ve kaynaklar maliyetleri oluşturur.

• Üretilen mamuller ve sunulan hizmetler faaliyetleri tüketir.
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• FTM yöntemi harcamadan çok tüketimi model alır. Maliyeti azaltmak için harcamada bir de-
ğişiklik olması gerekmektedir.

• Süreç değerleme analizi kapsamında yapılan faaliyet analizi ile önemli faaliyetler belirle-
nir. Daha sonra, çoklu dağıtım anahtarları kullanılarak faaliyetlerin tüketmiş olduğu kaynak-
ların maliyetlerinin önce faaliyet merkezlerinde, oradan da mamul ve hizmetlerde izlenme-
sini sağlar.

• Her bir faaliyet merkezi için sadece tek bir faaliyet bulunduğunu bu faaliyet merkezlerinin de 
homojen olduğunu belirtir. FTM yöntemi, geleneksel maliyet sisteminden çok daha fazla faali-
yet merkezine sahip olmaktadır.

• Her bir faaliyet merkezindeki genel üretim gideri uzun dönem dikkate alındığında değişken-
dir. Ayrıca bu varsayım, klasik anlamda sadece sabit olarak dikkate alınan maliyetlerin, sa-
dece işletme düzeyi faaliyet olarak nitelendirilebileceğini kabul eder.

FTM yönteminde amaç; doğru maliyet bilgileriyle yanlış kararların azaltılmasını sağlamak ve ma-
mul veya hizmetlerin faaliyetleri tükettiği, faaliyetlerin de kaynakları tükettiği gerçeğinden hare-
ketle planlı, kontrollü ve ekonomik genel üretim giderleri yükleme verileri sağlamaktır (Karcıoğ-
lu, 2001: 13).

FTM yönteminin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Değer katmayan yani mamul üretimi ve hizmet sunumunda değer yaratmayan faaliyetlere ait 
maliyetleri ortadan kaldırmak yada en düşük düzeye indirmek (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 
2002: 31).

• Anlamlı kâr merkezleri ve mamul ve hizmet kârlılığı rakamlar ı saptamak (Yükçü, 1999: 899).

• Kârlılığı artırmak üzere gerçekleştirilen değer katan faaliyetlerin kolaylaştırılmasında, etkin ve 
verimli bir bilgi tabanı sağlamak (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002: 31).

• Daha iyi bir yönetsel muhasebe anlayışı ve tam zamanında üretim gibi tekniklerde ortaya çı-
kan gelişmeleri izleyebilmek için doğru işletme ortamı sağlamak (Yükçü, 1999: 899).

• Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve düzeltilmesini sağlamak (Hacırüstemoğlu ve 
Şakrak, 2002: 31).

• Genel üretim giderlerini mamul ve hizmetlere daha doğru şekilde yükleyerek daha doğru mali-
yet verileri elde etmek (Yükçü, 1999: 899).

2.2. Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi

Faaliyet merkezi, yönetimin, bir faaliyetin içerdiği maliyetin ayrıca raporlanmasını istediği üretim süre-
cinin bir kısmı olarak da tanımlanabilir(Erden, 1999: 67).

2.2.1. Maliyetlerin Faaliyet Merkezlerine Aktarılması

FTM yöntemi iki aşamalı dağıtım sürecini kullanmaktadır. Birinci aşamada, faaliyetlerin kaynakları 
tükettiğinden hareketle çeşitli genel üretim giderleri kalemleri mamul ve hizmetlere yüklenmek üzere 
faaliyet merkezlerine dağıtılır. İkinci aşamada ise mamul ve hizmetlerin faaliyetleri tüketmesinden ha-
reketle faaliyet merkezlerindeki maliyetler mamul ve hizmetlere yüklenir (Eker, 2002: 243).
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İkinci aşamada kullanılacak olan maliyet etkeninin seçiminde şu faktörler dikkate alınır (Eker, 
2002: 246):

• Fiili faaliyet tüketimine uygun olan maliyet etkenlerinin seçilmesi,

• Maliyet etkenleri ile bağlantı kurulan verinin elde edilmesi kolaylığı,

• Maliyet etkeninin, mamul ve hizmetlerin fi ili faaliyet tüketimini ölçme derecesi,

• Performansın geliştirilmesini teşvik eden maliyet etkenlerinin seçilmesi,

• Çok az rastlanan maliyet etkenlerinin sayısının en aza indirilmesi,

• Asgari ölçüm maliyetine sahip olan maliyet etkenlerinin seçilmesi,

• Yeni ölçümler gerektiren maliyet etkenlerinin seçilmemesine özen gösterilmesi.

2.2.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Yararları

FTM yönteminin birinci yararı daha kesin mamul ve hizmet maliyetlendirmesidir. Çünkü (Özcan, 
2006: 27):

• FTM yöntemi genel üretim giderlerinin mamul ve hizmetlere yüklenmesinde kullanılan faali-
yet merkezi sayısının artmasını sağlamaktadır. Tesis çapındaki bir grubun (veya bir departma-
na ait grubun) ve tekil bir maliyet etkeninin yerine, daha yerinde maliyet etkeni ile birlikte çok 
sayıda faaliyet merkezinden yararlanılır.

• FTM yöntemi genel üretim giderleri üzerindeki kontrolün arttırılmasını sağlamakta ve bir-
çok genel üretim gideri doğrudan faaliyetlere paylaştırılabilmektedir. Böylece, yöneticiler bu 
masrafl arı oluşturan faaliyetlerin kontrolündeki sorumluluklarının daha fazla farkına varırlar.

• FTM yöntemi daha iyi yönetim kararları alınmasını sağlamaktadır. Daha kesin mamul ve hiz-
met maliyetlendirmesi, arzu edilen mamul ve hizmet kârlılık seviyesine erişilmesini sağlaya-
cak satış fi yatlarının belirlenmesinde yardımcı olmalıdır.

• FTM yöntemi kesinlikle genel üretim giderlerini değiştirmez. Ancak, belirli şartlarda bu  ma-
liyetleri daha kesin bir şekilde sınıfl andırır ve faaliyet analizi daha gerçekçi, daha kesin ve 
daha iyi anlaşılacak şekilde olursa, yöneticiler maliyetlerin oluşumunu ve genel kârı daha iyi 
anlayabilirler (Özcan, 2006: 28).

2.3. Sağlık Sektöründe Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi

Sağlık işletmeleri, bireylere ve toplumun geneline yönelik olarak, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve ko-
ruyucu sağlık hizmetleri sunan hizmet işletmeleridir.Özel sağlık işletmeleri, işletmenin karlılığını ve 
dolayısı ile değerini arttırmaya veya işletmenin devamlılığını sağlamaya yönelik olarak belirlenen te-
mel amaçlar doğrultusunda hareket ederler. Kamu sektöründeki sağlık işletmelerinin yöneticileri ise, 
yasaların ve devletin yetkili organlarının belirlediği amaçlar ile hedefl eri gerçekleştirmek ve topluma 
katkı sağlamak için hareket ederler (Coşkun, 2009: 47).

FTM yönteminin hizmet  işletmelerinde kullanımında önemli olan, maliyet etkeni olan faaliyetleri 
tanımlamak, faaliyet merkezi haline getirmek ve işletmenin sunduğu hizmetleri iyi etüt etmektir (Gür-
soy, 1999: 242).
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Amaç, maliyeti doğuran temel faaliyetleri belirlemek ve bir iş, hizmet, sözleşme veya müşteri için ve-
rilen her bir hizmette bu faaliyetlerden ne kadarının gerçekleştirildiğini dikkatlice izlemektir.

Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların yetersizliği, ayrılan kaynakların etkili ve verimli  kullanılmaması 
sağlık kurumlarındaki harcamaların değerlendirilmesi için sağlık  hizmeti  maliyetlerinin bilinmesi 
gerekmektedir. Birim maliyetlerin doğru olarak bilinmesi girdilerin kontrol edilmesi, planlanması ve 
sunulan sağlık hizmetlerinin doğru fi yatlandırılması açısından önemlidir (Yiğit ve Ağırbaş, 2004: 31).

Sağlık sektöründe, fi yat verme son yıllara kadar çok önemli bir faktör değildi. Son yıllarda işletmele-
rin rekabet halinde olmaları, özel girişimcilerin sektörde daha fazla yer alması, kamunun döner ser-
maye uygulamaları ve kamu-özel sevk zincirinin büyük çapta oluşturulması, uygun bir fi yat verme için 
daha doğru ve etkili bir maliyetlemenin yapılmasını gerektirmektedir(İşleyen, 2000: 113). Sağlık 
hizmetleri sunan kamu ve özel sektöre ait işletmeleri hizmet maliyetleri ile kamunun sağlık ve sos-
yal güvenlik sisteminde uygulanan ve her yıl kamu tarafından yayınlanan fi yat listelerini karşılaştırma-
ları gerekmektedir (Büyükkayıkçı, 2000).

2.4. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Maliyet Analizi Uygulanması

2.4.1. Uygulamanın Amacı

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin, hizmetin ifasında, uygulanmasında, maliyet tespitinde ve hiz-
metin denetiminde, Tekdüzen Hesap Planına uyumlu muhasebe uygulamasından yararlanılması amaç-
lanmıştır.

Uygulamada 2008 yılı baz alınmış ve gelecek dönemler için emsal teşkil etmesine özen gösterilmiştir. 
Çünkü zaman ve maliyet kısıtlamaları ile muhasebe organizasyonunun elverişsizliği nedeniyle 2008 
yılının fi ili maliyetleri tercih edilmiştir. 

2.4.2. Uygulama Hedefl eri ve Tercih Edilen Varsayımlar

Uygulamada hesaplamaları kolaylaştırmak için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:

• Hesaplar ve hesaplamalar açık, net anlaşılır olması için basitleştirilmiştir.

• Bursa ADSM’nin ilgili bölümlerinde çalışanların; hastanenin döner sermaye biriminden aldık-
ları paylar endirekt ücret olarak dikkate alınmıştır.

• Bir takım faaliyetler (ISO 9001:2000 KYS, Kalibrasyon ve diğer eğitim  faaliyeti gibi) sade-
ce belirli bir ürünle ilgili olduğundan, ilgili faaliyette toplanan maliyetin tamamı ürünler ara-
sında dağıtılmamış, ait olduğu ürüne  direkt olarak yüklenmiştir.

• Bursa ADSM kamu hastanesidir. Faaliyet gösterdiği gayri menkul için kira gideri söz konusu 
değildir. Ancak uygulamada daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için hastanenin toplam kapa-
lı/açık alanı ve bölgenin durumu dikkate alınarak Bursa Emlakçılar Odası tarafından emsal kira 
bedeli tahmin edilmiştir.

• Hastanemizde; 657 sayılı DMK kapsamında görev yapan kamu personelinin maaşları devlet ta-
rafından ödenmektedir. Bu çalışmada, sağlıklı sonuç alınabilmesi için genel bütçeden yapılan 
personel giderleri direk işçilik olarak ilgili birimlere yansıtılmıştır.
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• Kurumlar arası borç-alacak transferleri gereği Bursa ADSM tarafından ikinci basamak kamu 
sağlık kurumlarına verilen karşılıksız nakit ödemeler dönem sonunda geri ödeme yapılmadı-
ğında Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgeleri ve idari karar tutanakları ile gider hesaplarına ak-
tarılması yapılmaktadır. Bu giderler faaliyet dışı giderler olup muhasebe hesap planında dö-
nem içinde avans hesaplarında (195), dönem sonunda geri ödemenin gerçekleşmesi halinde ise 
(770) Genel Yönetim Giderleri hesapları altında izlenmektedir.

2.4.3. Uygulanan Yöntem

Uygulamada, Bursa ADSM muhasebe sisteminden alınan maliyet türleri tespit edilmiştir. Merkezin 
özelliklerine göre maliyet yerleri belirlenmiştir. Birinci dağıtımda maliyet türleri ilgili maliyet yerle-
rine direkt olarak, direkt dağıtım imkanı bulunmuyorsa uygun maliyet anahtarlarıyla dağıtılmıştır. Bi-
rinci dağıtımda, hizmet üretim maliyeti hesabının altında bulunan bazı giderlerden hizmet yeri yöne-
tim maliyet yerlerine düşen paylar, ilgili dağıtım anahtarlarıyla dağıtılmıştır. Daha sonraki dağıtımlar-
da, kademeli dağıtım yöntemi kullanılarak diğer maliyet merkezlerinin maliyetleri uygun anahtarlarla 
esas üretim yerlerine dağıtılmıştır.

2.4.4. Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi

Maliyet yerleri, maliyetleri bünyesinde toplamak, maliyetlerin kontrolünü sağlamak ve maliyetlerin uy-
gun şekilde dağıtımına imkan vermek amacı ile oluşturulur. Bu maliyet yerlerinin kurumun özellikleri-
ne uygun şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

2.5.4.1. Esas Üretim Gider Yerleri

Esas üretim yerleri, sağlık hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olan ve sağlık hizmetinin verildiği bi-
rimlerdir. Bu birimler aynı zamanda gelir sağlayan birimlerdir. Esas üretim gider yerleri:

• Protez Kliniği

• Ortodonti Kliniği

• Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği

• Entegre Klinikler

• Acil Cerrahi Kliniği

• Pedodonti Kliniği

2.5.4.2. Yardımcı Üretim Gider Yerleri

Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri, Merkezin ana faaliyet konusu olan hizmet üretimine yardımcı hiz-
met üreten birimlerdir. Yardımcı üretim gider yerleri:

• Biyokimya Laboratuarı

• Protez Laboratuarı

• Radyoloji
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2.5.4.3. Yardımcı Hizmet Gider Yerleri

Destek hizmet maliyet yerleri doğrudan sağlık hizmeti üretimine katılmayan, ancak esas hizmet ma-
liyet yerlerindeki faaliyetleri sürdürülebilmesi için mevcudiyeti zorunlu olan maliyet yerleridir. Yar-
dımcı hizmet gider yerleri:

• Tahakkuk Hizmetleri

• Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri

• Teknik Servis Hizmetleri

Yardımcı hizmet yönetim  yerlerinde oluşan giderler, ikinci dağıtımda esas hizmet maliyet yerlerine 
uygun ölçütlerle dağıtılır.

2.5.4.4. Hizmet Yeri Yönetim Gider Yerleri

Hizmet yeri yönetim maliyet yerleri doğrudan veya dolaylı olarak hizmet üretimine katılmayan, mer-
kezin bütün olarak sevk ve idaresini yerine getiren veya yerine getiren bölümler için çalışan birimleri-
dir. Bu birimler, başhekimlik, hastane müdürlüğü, başhemşirelik şeklinde sınıfl andırılabilir. Amaç top-
lam harcamayı değil üretimin maliyetini bulmaktır. Bu nedenle birinci dağıtımda bu birimlerde topla-
nan maliyetler diğer maliyet yerlerine yansıtılmaz. Hizmet yeri yönetim gider yerleri:

• Başhekimlik Birimi

• Müdürlük Birimi

• Başhemşirelik Birimi

2.6. Maliyetlerin Tasnifi 

Hastane işletmesinde üretilen hizmet anında tüketilir. Hizmet stoku yapılmaz. Hizmet üretim maliyeti-
ne giren maliyetler stoklarda kalarak takip eden dönemlere aktarılmaz. Dolayısıyla tüm hizmet üretim 
maliyetleri, üretim süreci başladığı anda giderleşir. Bu nedenle hastane işletmesinin direkt ilk madde 
malzeme, direkt işçilik ve genel üretimden oluşan üretim maliyetleri gider olarak adlandırılabilir. Bir 
hastanede hizmet üretim haricinde mutlaka genel üretim ve hizmet yeri yönetim giderleri de bulunur.

2.7. Maliyetlerin Dağıtımı

Tüm işletmelerde olduğu gibi hastane maliyet muhasebesi sisteminin de maliyet dağıtım yöntemi aynı-
dır. Birinci dağıtımda meydana gelen maliyetlerin(Tablo:1) maliyet yerlerine dağıtımı yapılmıştır. Bu 
dağıtım yapılırken direkt giderlerin maliyetlere doğrudan yüklenmesi esas alınmış, doğrudan yüklene-
meyen maliyetler ise uygun maliyet dağıtım ölçütü ile dağıtılmıştır.

Birinci dağıtım sonucunda, tüm maliyetler gider yerlerine dağıtım yapılmış olur. İkinci dağıtımda hiz-
met yeri yönetim gider yerlerindeki maliyetler, diğer maliyet yerlerine uygun şekilde oluşturulan da-
ğıtım anahtarlarıyla dağıtılırlar. Üçüncü dağıtımda yardımcı hizmet maliyet yerlerindeki  maliyetler, 
verdikleri hizmetleri en iyi temsil edebilecek dağıtım anahtarlarıyla dağıtılırlar. Bu dağıtım, direkt da-
ğıtım, kademeli dağıtım veya matematik dağıtım yöntemlerinden biriyle yapılır. Dördüncü dağıtımda 
ise, yardımcı üretim gider yerlerinde toplanmış olan maliyetler sunmuş oldukları hizmetler karşılığın-
da ilgili birimlere dağıtılarak birimlerin bölüm maliyetleri hesaplanır.
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Maliyet dağıtımında anahtar seçiminde dikkat edilmesi gereken husus seçilen anahtarın, dağıtılacak 
maliyetin niteliğine en uygun olmasıdır. Maliyetin değişimini en iyi izleyebilecek ve maliyeti en çok 
etkileyebilecek faktörlerden biri ölçü seçilir. Maliyet birden fazla faktörün etkisinde ise, birden fazla 
ölçütün birleşmesinden meydana gelmiş kombine bir ölçüt seçilir.

Tablo 1. 2008 yılı gider tablosu
HESAP ADI DÖNER SERMAYE GENEL BÜTÇE TOPLAM

DİREK İŞÇİLİK GİDERİ 5.305.577,63 3.043.939,00 8.349.516,63
ELEKTRİK GİDERİ 112.700,13  112.700,13
SU GİDERİ 49.634,17  49.634,17
ISINMA GİDERİ 36.384,51  36.384,51
BAKIM-ONARIM GİDERLERİ 170.821,55  170.821,55
HABERLEŞME GİDERLERİ 33.846,47  33.846,47
KRON-KÖPRÜ HİZMETLERİ 442.662,63  442.662,63
TEMİZLİK HİZMETLERİ 610.477,16  610.477,16
GÜVENLİK HİZMETLERİ 261.499,23  261.499,23
YEMEKHANE HİZMETLERİ 151.937,27  151.937,27
VERİ HAZIRLAMA 
HİZMETLERİ 1.031.113,94  1.031.113,94

TIBBİ SARF MALZEME 
GİDERLERİ 598.895,39  598.895,39

GENEL SARF MALZEME 
GİDERLERİ 152.902,22  152.902,22

DEMİRBAŞ AMORTİSMANI 517.635,57  517.635,57
KİRA GİDERİ 225.000,00   
DİĞER GİDERLER 949.543,65  949.543,65
TOPLAM 10.650.631,52 3.043.939,00 13.694.570,52

2.7.1. Birinci Dağıtım

Maliyet türleri ve maliyet yerleri tespit edildikten sonra maliyet dağıtım tablosu ile ilgili veriler uygun 
şekilde yerleştirilerek birinci dağıtım yapılmıştır.

2.7.1.1. Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, ne kadar harcandığı ve parasal değeri doğrudan tespit 
edilebilen malzemelerdir. Bu giderlerin kaydının yapılması zorunluluk olduğundan maliyet muhase-
besi açısından izlenmesi de kolaydır. Direk malzemeyi oluşturan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve dışarı-
dan sağlanan kron köprü hizmet giderleri kayıtlardan alınan bilgilerden yararlanılarak doğrudan ilgi-
li birimlere yüklenmiştir.

2.7.1.2. Direkt ve Endirekt İşçilik Giderleri

Sağlık personeli ve diğer işçilik giderleri çalıştıkları bölüme göre doğrudan yüklenmiştir. Bu amaçla 
personelin çalıştığı maliyet yerleri tespit edilmiştir. Çalışanların dağılımı yapılırken çalışanları fark-
lı bölümlerdeki çalışma saatleri dikkate alınmamıştır. İşçilik giderleri ilgili oldukları maliyet yerleri-
ne doğrudan yüklenmiştir.
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2.7.1.3. Sarf Malzeme (Genel Üretim) Giderleri

Genel sarf malzemesi giderlerinin dağıtımı için, 2008 yılı kayıtları incelenmiş ve maliyet yerleri itiba-
riyle yüz ölçümü esas alınmıştır.

2.7.1.4. Temizlik Hizmet Giderleri (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler)

Temizlik hizmet maliyetlerinin dağıtımında birimlerin yüz ölçümleri esas alınmış ve temizlik hizmet 
alım giderlerinin dağıtımı oluşturulan bu anahtara göre yapılmıştır.

2.7.1.5. Özel Güvenlik Hizmet Giderleri (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler)

Özel Güvenlik hizmet maliyetlerinin dağıtımında birimlerin m2 ölçütlerinden yararlanılmıştır.

2.7.1.6. Veri Hazırlama ve Otomasyon Hizmet Giderleri (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler)

Veri Hazırlama ve Otomasyon hizmet giderlerinin dağıtımı, birimlerde bulunan PC sayısına göre ya-
pılmıştır.

2.7.1.7. Yemekhane Giderleri

Bursa ADSM ayaktan tedavi kurumu olduğundan yemek sadece çalışanlara verilmektedir. Bu nedenle 
yemekhane giderlerinin dağıtımında çalışan personel sayıları dikkate alınmıştır.

2.7.1.8. Doğalgaz (Isınma-Isıtma) Gideri

Doğalgaz Merkezimizde Protez Laboratuarı, Protez Kliniği ve Entegre Kliniklerde yapılan protez iş-
lemlerinde ve genel ısınma amacıyla kullanılmaktadır. Çalışanlarla yapılan görüşme sonucu ilgili bi-
rimlerde yapılan işlem sayıları ve süreleri dikkate alınarak dağıtım oranları % olarak tespit edilmiştir.
Buna bilgilere göre doğalgazın %9’u kliniklerde ve %5’i Protez Laboratuarında, %86’da ısınma amaç-
lı olarak kullanılmaktadır. Isınma amacı ile kullanılan doğalgaz gideri maliyet yerlerine yüz ölçümle-
ri dikkate alınarak dağıtılmıştır.

2.7.1.9. Bakım Onarım Giderleri

Bursa ADSM teknik servis birimi küçük çapta bakım ve onarımları gerçekleştirmektedir. Kullanılan 
makine ve cihazların teknik servis birimi imkanları dışında kalan bakım ve onarımları dışarıdan hiz-
met satın alma yöntemi ile yetkili fi rmalara yaptırılmaktadır. Bakım onarım giderinin makine ve cihaz-
lar için çalışılan süre ile dağıtımının yapılması veri eksikliği nedeniyle mümkün olamamış, bu neden-
le bakım onarım giderleri birimlere yüz ölçümleri oranında yansıtılmıştır.

2.7.1.10. Haberleşme İletişim Giderleri

Haberleşme gideri, santral birimden alınan bilgisayar kayıtları dikkate alınarak toplam kontör sayıları 
oranında ilgili maliyet yerlerine dağıtılmıştır.Bu dönemde 161.436 Adet kontör harcanmıştır.

2.7.1.11. Su Gideri

Su giderinin en doğru dağıtım ölçütü bölümler itibariyle tüketimlerin izlenmesidir. Ancak Bursa 
ADSM teknik altyapısının bu tür bir ölçüme uygun olmaması nedeniyle uygun bir dağıtım anahtarı 
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hazırlanmıştır. Buna göre, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon işlemlerinde %12, Protez Laboratuarında 
%6 ve Teknik Servis faaliyetlerinde %4 su kullanıldığı hesaplanmıştır. Su giderlerinin %78’i maliyet 
yerlerine hasta ve çalışan sayıları dikkate alınarak yüklenmiştir.

2.7.1.12. Elektrik Gideri

Elektrik giderinin de su gideri gibi bölümler itibariyle tüketimlerin izlenmesi, en doğru sonucu ve-
recektir. Ancak teknik yetersizliklerden dolayı bu tür bir ölçüm yapılamamıştır. Özellikle Klinikler, 
Röntgen ve Laboratuar cihazlarının niteliği nedeniyle elektrik giderinin dağıtımı için tek bir hat kulla-
nılmasının yeterli olamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, konu ile ilgili teknik personelle yapılan de-
ğerlendirme sonucu oluşturulan cihaz sayısı ve özellikleri ile bölümlerin yüz ölçümlerine ağırlıklar 
verilerek hazırlanan bileşik bir anahtar yardımıyla elektrik giderleri dağıtılmıştır. Buna göre, Bursa 
ADSM hizmet üretim payı %30, aydınlatma payı %70 ayrıştırılmıştır. Hizmet payı buna göre, Merke-
zi Sterilizasyonda %10, Teknik Servis hizmetlerinde %7, Protez Laboratuarında %6, Radyoloji’de %4, 
Protez Kliniği ile Entegre Kliniklerde %3 olmak üzere toplam %30 ilave güç kullanıldığı hesaplanmış-
tır. Ortak kullanılan %70 oranındaki enerji, birimlerin m2’leri dikkate alınarak dağıtılmıştır.

2.7.1.13. Amortisman Giderleri

2008 yılı için demirbaş – amortisman alt sınırı 600.- TL’dir2. (2009 yılı için ise 670.- lira olarak hesap-
lanmıştır). Bursa ADSM ’de hangi varlıkların amortismana tabi iktisadi varlık (ATİK) kabul edilece-
ği liste halinde düzenlenme yöntemi seçilmiştir. Kanunun belirlediği sınır altındaki bir kısım varlık-
ların gider yöntemi ile izlenmesi tercihi idarenin kararına bırakılabilir. Amortisman gideri hesaplama-
sında maliyet yerleri itibariyle tüm demirbaşların amortisman giderleri hesaplanmalıdır. Ancak Bursa 
ADSM ‘de bu döneme ait demirbaş kayıtları sağlıklı tutulamadığı için, birim bazında amortisman gi-
derleri öğrenilememiştir. Bu nedenle kayıtlar üzerinde inceleme yapılmış, Taşınır Kayıt Kontrol yetki-
lilerinden kullandıkları cihazların alınış tarihi ve bedelleri öğrenilerek, bu bilgiler ışığında yıllık amor-
tisman gideri ilgili maliyet yerlerine yüklenmiştir.

2.7.1.14. Kira Gideri

Bursa ADSM kamu mülkiyetinde olduğu için kira gideri söz konusu değildir. Ancak yapılan çalış-
mada daha sağlıklı sonuçlar  elde  edi lmesi  amacıyla,  merkezin  kira  bedeli Bursa Emlak Ko-
misyoncuları Odası tarafından yıllık 225.000.-TL olarak belirlenmiştir. Merkezin toplam kapalı ala-
nı 8.500m2’dir. Bunun 3.875 m2’si klinik odaları oluşturulmuştur. Bu maliyetlerin dağıtımında birim 
m2’leri dikkate alınmıştır.

2.7.1.15. Fark ve Fireler

Bu aşamaya kadar yapılan işlemler sonucunda, araştırma, soruşturma kriterleri dışındaki farkların iz-
lendiği tutarlar.

2.7.2. İkinci Dağıtım

Birinci dağıtımdan sonra ikinci dağıtım için birinci dağıtım maliyet yerlerinde oluşan giderler, kade-
meli dağıtım ile, aşağıda açıklandığı gibi esas hizmet maliyet yerlerine dağıtılmıştır.

2. 378 ve 388 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri.
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Hizmet yeri yönetim giderleri, yönetici ücretlerinin direkt olarak koordinasyon faaliyeti ile ilgili oldu-
ğu varsayılmıştır. Hizmet Yeri Yönetim Giderleri içinde yer alan Başhekimlik, Müdürlük ve Başhem-
şirelik Birimleri için Esas Üretim, Yardımcı Üretim ve Yardımcı Hizmet Gider yerlerine dağıtım için 
%’deleme yöntemi tercih edilmiştir. Yüzdeleme yönteminde Hizmet Yeri Yönetim Giderleri tutarın-
dan Başhekimlik Birimi için %60’ı Esas Üretim Gider Yerlerine, %20’si Yardımcı Üretim Gider Yer-
lerine, %20’si de Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerlerine, Müdürlük Birimi için %20’si Esas Üre-
tim Gider Yerlerine, %20’si Yardımcı Üretim Gider Yerlerine, %11’i de Yardımcı Hizmet Üretim Gi-
der Yerlerine, Başhemşirelik Birimi için %81’i Esas Üretim Gider Yerlerine, %4’ü Yardımcı Üretim 
Gider Yerlerine ve %15’i de Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerlerine olmak üzere dağıtım yüzdele-
ri yapılmıştır.

2.7.3. Üçüncü Dağıtım

2.7.3.1. Teknik Servis Maliyet Yeri

Teknik servis maliyet yerinin giderlerinin dağıtımında, birinci dağıtımda bakım onarım giderinin dağı-
tımında da kullanılmış olan birim yüzölçümleri esas alınmıştır.

2.7.3.2. Merkezi Sterilizasyon Maliyet Yeri

Tablo 2. EÜGY gelir-gider tablosu

Sorumluluk 
Merkezleri Direkt Gider Endirekt 

Gider Toplam Gider Toplam Gelir Kar
Karlılık 
Oranı 
(%)

Esas Üretim 
Gider Yerleri 
(EÜGY)
Protez Kliniği 124.692,38 147.323,31 272.015,69 309.007,70 36.992,01 11,97%
Ortodonti 
Kliniği 205.512,87 202.712,57 408.225,44 456.385,32 48.159,88 10,55%

Ağız Diş Çene 
Hastalıkları ve 
Cerrahisi Kliniği

334.400,76 485.785,96 820.186,72 905.424,49 85.237,77 9,41%

Entegre 
Klinikler 5.017.375,43 4.607.565,76 9.624.941,19 12.934.869,21 3.309.928,02 25,59%

Acil Cerrahi 
Kliniği 892.287,47 886.212,76 1.778.500,23 2.407.737,39 629.237,16 26,13%

Pedodonti 
Kliniği 442.292,02 348.409,23 790.701,25 809.855,15 19.153,90 2,37%

TOPLAM 7.016.560,93 6.678.009,59 13.694.570,52 17.823.279,26 4.128.708,74 23,16%

Bursa ADSM Merkezi Sterilizasyonu Kliniklere hizmet vermektedir. Merkezi Sterilizasyonu maliyet 
yerinin dağıtımında klinik hasta sayıları dikkate alınmıştır.

2.7.3.3. Tahakkuk (Gelir-Gider) Hizmetleri Maliyet Yeri

Gelir ve Gider Tahakkuk birim maliyetleri hasta sayıları oranında kliniklere doğrudan yüklenmiştir.
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2.7.4. Dördüncü Dağıtım

2.7.4.1. Biyokimya Laboratuarı Maliyet Yeri

İlgili birimlerce istenen tetkiklerin toplam sayısı oranında faaliyet merkezlerine dağıtılmıştır. Tahlil la-
boratuarında 2008 yılı içerisinde 40.175 adet tetkik yapılmıştır. Tetkikten faydalanan hasta sayıları için, 
otomasyon sisteminden faydalanılmıştır.

2.7.4.2. Protez Laboratuarı Maliyet Yeri

Protez Laboratuarı endirekt hizmet maliyetleri, Protez Kliniği ve Genel Kliniklere istenen ölçü sayıla-
rı doğrultusunda faaliyet merkezlerine dağıtılmıştır. Protez Laboratuarında 2008 yılında toplam 7.687 
Protez ve 538 Adet Ortodonti aparey olmak üzere 8.225 parça iş üretilmiştir.

2.7.4.3. Radyoloji Maliyet Yeri

Radyoloji bölümüne ait endirekt hizmet maliyetlerinin, faaliyet merkezlerine dağıtılmasında yarar-
lanılan maliyet etkeni çekilen fi lm sayısıdır. Bursa ADSM’nin bu bölümünde bir yılda Periapi-
kal:38.687, Panoramik:24.749, Sefalometrik:177 ve TME Röntgen Filmi: 20 olmak üzere toplam çe-
kilen fi lm sayısı da 63.633 adet’tir.

3. SONUÇ

3.1. MALİYET İLE İLGİLİ BULGULAR 

3.1.1. Protez Kliniğine Ait Yorumlar

Bu klinikte tek hekiminin görev yapmaktadır. Klinikte 2008 yılında toplam 2.580 hasta kabul edilmiştir. 
Bu hastalara 1.637 hareketli protez ve 585 veneer kron yapılmıştır. Bu döneme ait işlemlerde bölümün 
toplam 309.007.70.- TL gelirine karşılık 272.015,69.-TL gider meydana gelmiştir (Tablo 2).

3.1.2. Ortodonti Kliniğine Ait Yorumlar

2008 yılında bu kliniğimizde  10.923 hasta muayenesi yapılmıştır. Hastalara toplam 1.022 Adet aparey 
uygulanmıştır. Dönem içerisinde 456.385,32 TL gelir, 408.225,44 TL gider meydana gelmiştir. DİMM 
oranı %3,63 olmasına karşılık GÜG oranı %49,66 olarak tespit edilmiştir. Bu kliniğimizin de protez kli-
niğinde olduğu gibi Laboratuar gider payı yönünden değerlendirilmesi ve aparey sayısının arttırılması 
ile verimlilik sağlanabilir (Tablo 2).

3.1.3. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniğine Ait Yorumlar

Bu klinikte dört (4) Uzman Hekimin görev yapmaktadır. 2008 yılında klinikte toplam 13.886 hasta ka-
bul edilmiştir. 816 büyük ameliyat, 1.240 orta ameliyat, 1.258 küçük ameliyat olmak üzere 3.314 ame-
liyat yapılmıştır. Ayrıca; 557 kist operasyonu ve 644 diş çekimi gerçekleştirilmiştir. Bu sürede toplam 
905.424,49.-TL klinik gelirine karşılık 820.186,72.-TL gider meydana geldiği hesaplanmıştır. Dönem 
sonu itibariyle yapılan oranlama ile kliniğin %9,41 oranında olumlu(+) hizmet geliri elde ettiği tespit 
edilmiştir.  Acil Cerrahi Kliniğimizde aynı dönem içerisinde %26,13 oranında olumlu(+) hizmet geliri 
elde edildiği dikkate alındığında bu kliniğimizin hasta sayılarının arttırılması suretiyle verimliliği sağ-
lanabilir (Tablo 2).
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3.1.4. Entegre Kliniklere Ait Yorumlar

Bu dönem içerisinde kar eden iki klinikten birisidir. Hastalarımızın ihtiyaçlarına önemli oranda cevap 
veren Entegre Klinikler almış oldukları %47,87 oranındaki GÜG karşılık %25,59 oranında olumlu(+) 
hizmet geliri elde etmiştir. Kurum gelirinin %72,57’si Entegre Kliniklerden elde edilmiştir. Buna muka-
bil kurum giderlerinden almış olduğu pay %70,01 olarak tespit edilmiştir. Bu dönem içerisinde 63.691 
dolgu, 13.239 kanal tedavisi, 5.501 diş çekimi, 63.315 veneer kron, ve 20.807 hareketli protez yapıl-
mıştır (Tablo 2).

3.1.5. Acil Cerrahi Kliniğine Ait Yorumlar

Bursa ADSM’nin olumlu (+) gelire sahip birimlerindendir. Olumlu (+) hizmet geliri oranı %26,13 ola-
rak hesaplanmıştır. Kurum gelirlerin %13,51’i bu klinikten sağlanmaktadır. Acil Cerrahi Kliniğinin 
1.778.500,23.-TL giderine karşılık, 2.407.737,39.-TL gelir elde edilmiştir. 2008 yılında bu klinikte top-
lam 118.011 hasta muayene/ tedavi hizmeti almış, aynı dönemde 72.966 diş çekimi yapılmıştır (Tab-
lo 2).

3.1.6. Pedodonti Kliniğine Ait Yorumlar

0-10 yaş grubu çocukların tedavisi bu klinikte yapılmaktadır. 19.229 hastadan 809.855,15.- TL gelir 
elde edilmiştir. Buna karşılık 790.701,25.-TL gider oluşturmuştur. Pedodonti kliniği ’de %2,37 oranın-
da olumlu(+) hizmet geliri ettiği tespit edilmiştir. Klinikte tedavi sayılarının arttırılması ile verimlilik 
sağlanabilir (Tablo 2).

Acil Cerrahi Kliniği ile Sağlık Bakanlığı tarafından da uygulanması öngörülen Entegre Kliniklerin 
(Hastaların teşhis ve tedavi planlamasından başlayarak tüm tanı ve tedavi işlemlerinin aynı hekim ta-
rafından yerine getirildiği muayenehane - entegre sistemine göre çalışan klinikler) diğer kliniklerden 
daha verimli olduğu görülmektedir.

3.2. ÖNERİLER

Kamu sağlık kurum yöneticilerinin, doğru kararlar alarak hedefl ere ulaşabilmeleri için, yönettikleri 
işletme ile ilgili doğru, açık ve istenen zamanda ulaşılabilen bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin en 
önemlisi, işletmenin maliyet bilgileridir. Yöneticilerin, hastane ile ilgili ihtiyaç duyacakları maliyet 
bilgilerinin sağlanması, üretim süreçleri başta olmak üzere işletmenin özelliklerine uygun bir maliyet 
muhasebesi sistemi kurulmasına bağlıdır.

Ülkemizde özellikle kamu hastanelerinde maliyet muhasebesi sistemi bulunmaması, çok ciddi bir ek-
sikliktir. Bu eksiklik nedeniyle, verilen sağlık hizmetlerinin birim maliyetleri doğru bir şekilde tespit 
edilememektedir. Kaynakların etkin kullanımı, performans değerlemesi, maliyetlerin izlenmesi ve iş-
letme faaliyetlerinin kontrolü konularında sıkıntılar çekilmektedir. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zinde de maliyet muhasebesi sisteminin olmaması nedeniyle hizmet üretim maliyetini oluşturan mali-
yet unsurları hastanenin kayıtlarından elde edilmeye çalışılmıştır.

Bursa ADSM’de kullanılan cihaz sayılarının fazla olması nedeniyle merkezimizdeki amortisman gi-
derleri son derece önemlidir. Ancak döner sermayeden alınan tüm demirbaşlar ile genel bütçeden alı-
nan demirbaşların kayıtlarında karışıklıklar bulunmaktadır. Döner sermayeden alınan demirbaşlarda 
yıllık amortisman uygulaması yapılırken genel bütçeden alınan demirbaşlarda bu uygulamanın eksik 
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kaldığı hususu dikkat çekmektedir. Bu nedenle, Bursa ADSM’deki makine ve cihazların sayıları bilin-
mekte, ancak alınış tarihlerini ve maliyet bedellerini elde edebilmek için ayrıntılı bir çalışma yapmak 
gerekmektedir. Bu durum, maliyet muhasebesi açısından çok ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır.

Bursa ADSM’nin 2008 yılı döner sermaye kayıtları incelendiğinde; hesapların ve alt hesapların Sağlık 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı adlandırılmaları ve türlerine uygun olmayan şekiller-
de kullanılmaları gibi farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu durumda, karar alıcılara yardımcı olabilecek 
maliyet bilgileri sağlayamamaktadır. Bursa ADSM maliyet muhasebesi bilgileri, kullanılan toplam ge-
nel ve tıbbi sarf malzemesi giderinin hesaplanmasından ibarettir.

Direkt ve endirekt işçilik giderleriyle ile ilgili belirtilmesi gereken önemli bir hususta, kurumda görev 
yapan personelin önemli bir kısmının, organizasyon yapısı nedeniyle birden fazla birimde farklı gö-
revler üstlenmektedir. Örneğin başhekim ve başhekim yardımcıları aynı zamanda hastaların muayene 
ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, görev tanımları ve iş analizleri sağlıklı bir şekilde ya-
pılmamış olduğundan, işçilik giderlerinin maliyet yerlerine yüklenmesinde güçlükler bulunmaktadır. 
Gerekli analizlerin yapılarak tüm çalışanların özellikle yönetim görevinde bulunan hekimlerin gider-
leri, çalışma saatlerine göre hizmet yeri yönetim ve klinik maliyet yerleri arasında paylaştırılmalıdır.

Görevli personelle ilgili bir başka husus ise tam gün çalışma konusudur. Yürürlükteki performans sis-
teminin tavan değerlerine kolay ulaşılabilmesi bazı diş hekimlerinin tam kapasite çalışmak yerine ta-
van ek ödemeyi alacak seviyeye kadar çalışmalarını eğilimine neden olmaktadır. Özellikle “part time” 
statüsündeki, muayenehane sahibi hekimlerin tavan değerlerine çok kolay ulaşmaları söz konusudur. 
Diş hekimi bazlı analizlerde aynı birimdeki yarı zamanlı çalışan bir diş hekiminin, tam zamanlı ça-
lışan bir diş hekiminin yarısı kadar performans puanı ürettiği görülmektedir. Bu da genel ortalamayı 
ve verimliliği olumsuz etkileyen bir faktör olup az iş üretilmesinden dolayı birim maliyetleri yükselt-
mektedir.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi sarf malzemeleri ve ilaçların çeşitleri ve maliyetleri gün geçtik-
çe artmaktadır. Bu nedenle kullanılan stoklara özel önem verilmelidir.Stoklarla ilgili olarak stok mali-
yetlerde dikkate alınarak ekonomik sipariş miktarları, asgari stok miktarları, malzeme alımında piyasa 
araştırması yapılması, malzeme alımlarında uzmanlardan oluşan bir ekibin bulunması ve eldeki mal-
zemenin nasıl daha etkin kullanabileceği gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Bursa ADSM’nin elektrik, ısıtma ve su giderlerinin ilgili alt bölümler veya hizmetler itibariyle takip 
edilememektedir. Bu tür giderlerin tamamı kurum bazında takip edilmekte ve yönetimce ödenmekte-
dir. Bu  nedenle  elektrik,  ısıtma  ve  su  gibi  önemli  genel  üretim  giderleri kalemlerinin hastane-
de sunulan hizmetler bazında izlenmesine imkân tanıyacak bir sistemin kurulması faydalı olacaktır.

Yukarıdaki konulara ek olarak dikkat çekilmesi gereken bir olgu ise kamu işletmeciliği / kamu yöneticiliği 
ruhu ile ilgili olup sadece ADSM’ler için değil, tüm kamu kurumları için geçerli bir noktadır. Kamu kurum-
larının hiç biri için “kârlılık”, “ekonomiklik” ya da “verimlilik” başarı kriteri değildir. Sağlık alanında uy-
gulamaya konulan projelerde en önemli eksiklik, yapılan işlerin işletmecilik boyutunun çok zayıf ol-
ması ve maliyet-yarar (cost-effectivite) analizinin neredeyse hiç yapılmıyor olmasıdır.

Kamu geleneğine bakıldığında kamunun hiçbir zaman ifl as etmeyeceği ve nadiren hesap sorulacağı 
alışkanlığı içinde “ekonomik davranan” yöneticilerin değil, “atraksiyonel davranan” yöneticilerin po-
püler olduğu ve başarılı addedildiği görülmektedir. Bunun doğal sonucu olarak kamudaki alımlarda 
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lüksün önüne geçilememekte, ihtiyacın çok üzerinde kapasitelerde cihazlar alındığı, ihtiyacın çok üze-
rinde sarfl ar alındığı gözlenmektedir.

Piyasa fi yatlarının üzerinde rakamlarla satış yapan Devlet Malzeme Ofi si’nden mal almak ekonomik 
açıdan hiç mantıklı olmadığı halde, gelen müfettişe hesap verme noktasında en iyi seçenek olarak yö-
neticileri cezp etmekte, ama neticede deyim yerindeyse devlet kendi eliyle kendini kazıklamaktadır.

Devletin genel kamu maliyesi mantığı için geçerli olan hususların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin 
işletme mantığı ve maliyetleri için de geçerli olduğunu unutmamak gerekir.
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TESİS GÜVENLİĞİNDE RİSK UNSURLARININ BELİRLENMESİ VE 

PENDİK DEVLET HASTANESİ UYGULAMALARI

Sevtap Durmuş1, Bülent Ersan2

Özet

Hastalar, aileleri, çalışanlar ve ziyaretçilerin güvenliği için; güvenli bir tesisin sağlanması son dere-
cede önemlidir. Bu amaçla; tehlike ve risklerin azaltılması ve kontrolü, tesisin yol açabileceği kazala-
rı ve yaralanmaları önlemek ve güvenli tesis koşullarını muhafaza etmek tesis güvenliğinin sağlaması 
için gözetilmesi gereken başlıca yönetimsel unsurlardır.

Pendik Devlet Hastanesinde Hizmet Kalite Standartlarına uyum çalışmaları çerçevesinde yürüttüğü-
müz projelerden birisi olarak, 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ve halen uygulamakta olduğumuz “te-
sis güvenliğinin sağlanması” çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Web Sitesi Örnek 
Uygulamalar Rehberinde yayınlanmış ve tetkiklerden başarı ile geçmiş bulunmaktadır. 

Bu bildiride söz konusu çalışmalarımızın dayanağı olarak belirlenmiş olan risk unsurları yaklaşımı ir-
delenecek ve tesis güvenliği yönetimi ile ilgili uygulamalarımızdan önemli bulduğumuz bazı uygula-
ma örneklerimiz sunulacaktır.

Bildiri içeriğinde tesis güvenliği planı ana unsurları olan; güvenlik, emniyet, zararlı maddeler, acil 
durumlar, yangın emniyeti, tıbbi ekipman ve kullanım için planlama amaçları verilecek ve bunların 
her birisi için belirlediğimiz risk unsurları vurgulanacaktır. Ayrıca risk unsurlarının önlenmesine yö-
nelik olarak hazırlanan prosedür ve talimat programı hakkında bilgi verilecek, periyodik uygulama 
denetimlerinden, tatbikatlardan ve yürütülen iyileştirici faaliyetlerden gerçek uygulama örnekleri su-
nulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tesis Güvenliği, Risk Unsurları, Uygulama Yönetimi

DETERMINATION OF RISK FACTORS FOR THE FACILITY SAFETY AND 

THE APPLICATIONS OF PENDIK GOVERNMENT HOSPITAL

Abstract

Assurance of the facility safety for patients, families and visitors is very important. For this purposes; 
reducing and control of hazards and risks, preventing of accidents and injury possibly causing by fa-
cility and maintaining safety facility conditions are major managemental factors which must be taken 
into account for the assurance of facility safety.

As one of the projects we performed in the circumferences of affords for conforming to Service Quality 
Standards in Pendik Government Hospital, our “Assurance of Facility Safety” workings was pub-
lished by Health Ministry in their web side as one of the Reference Applications and passed from the 
Ministry surveys successfully.
1. Pendik Devlet Hastanesi, sevtapdurmus@gmail.com
2. Kaliteg Kalite ve Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. bersan@kaliteg.com
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In this paper our risk factors approach which is the basis of our works will be discussed and some 
application samples will be presented from our applications related with facility safety management.

The objectives for the planning of safety, security, hazardous materials, urgent circumstances, fire 
safety, medical equipments and usages will be given in the presentation, and also the risk factors de-
termined by our team for each factor will be emphases. Also the information about the procedure and 
instructions program prepared for the prevention of risks parameters will be given and some applica-
tion samples from periodic application surveys, practices and recruitment activities will be presented.

Key Words: Facility Safety, Risk Factors, Application Management

1. GİRİŞ

Risk genel anlamıyla “arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma olasılığını” ifade eder. Risk 
analizi; risk değerlendirilmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olmak üzere üç unsurdan oluşur. Risk 
analizi risk yönetimi ile başlar (FAO and WHO, 2005).

Sorun durumuna gelmeden önce risklerin belirlenmesi ve risklerin meydana gelme olasılığını/etkisini 
minimize eden faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesine risk yönetimi denir. Risk değerlendirme-
si tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin sınıflandırılması, gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, 
risk sınıflandırılması şeklinde dört aşamada gerçekleşir (Balıkçı, 2009: 121).

Yaptığımız çalışma Ek 1 Hizmet Kalite Standart çerçevesinde gerçekleşen denetimlerde Tesis Yöne-
timi ve Güvenlik uygulamalarından düşük puan almamız sonucunda başlamıştır. Öncelikle var olan 
Tesis Güvenlik Planı gözden geçirildi. Sonra ilgili maddelere ait araştırmalar gerçekleştirildi. Yapılan 
araştırmalar sonucu Uluslararası Bileşik Komisyon Hastaneler için Akreditasyon Standartları kitabının 
Tesis Yönetimi ve Güvenliği Bölümü gayd olarak alınarak çalışmalar başladı.

2. TESİS GÜVELİK PLANI HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ

Sağlık kuruluşları hastalar, aileleri, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli, fonksiyonel ve destekleyi-
ci bir tesis sağlamak üzere çalışırlar. Bu hedefe ulaşmak için, fiziksel ortam, tıbbi ve diğer ekipman ve 
kişiler etkili bir şekilde yönetilmelidir. Özellikle yönetim aşağıdakiler için gayret göstermelidir (Joint 
Commission International, 1992: 168).

• Tehlike ve riskleri azaltmak ve kontrol etmek;

• Kazaları ve yaralanmaları önlemek ve

• Güvenli koşulları muhafaza etmek,

Etkili yönetim planlama, eğitim ve izlemeyi içerir. Planlama, tesise ve kuruluşun faaliyetlerine uygun 
olarak yedi alanı göz önüne almalıdır. Bu yedi alan Tesis Güvenlik Planı ana unsurlarını oluşturmakta-
dır. Bu yedi ana unsur şunlardır: Güvenlik, Emniyet, Zararlı maddeler, Acil Durumlar, Yangın Emniye-
ti, Tıbbi Ekipman Kullanım Sistemleri. Yedi ana unsura ait risk unsurları aşağıdaki şekilde belirlendi.

2.1. Güvenlik

Amaç: Bina yapısına, sistemlerine ve ekipmanlara ait risk unsurlarının tehlike oluşturmasının önlen-
mesi
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Risk Unsurları:

• Patlama

• Su basması

• Göçük

• Zararlı gaz yayılması

 Asansör arızaları

Ekipman hata ve arızaları

İş kazaları

Kaygan zemin

2.2. Emniyet

Amaç: Emniyet ile ilgili risk unsurlarına karşı mülk ve içindekilerin zarar ve kayıptan korunması

Risk unsurları:

• Terör saldırısı

• Bomba ihbarı,

• Silahlı saldırı

• Bebek kaçırılması

• Hasta ve hasta yakınlarına saldırı

2.3. Tehlikeli Maddeler

Amaç: Zararlı Maddeler ve atıkların muamelesi, depolanması, kullanımının kontrolü, atıkların uzak-
laştırılması

Risk Unsurları

• Kimyasallar

• Radyoaktif maddeler

• Zararlı gaz ve buharlar

• Tıbbi ve bulaşıcı atıklar

2.4. Acil Durumlar

Amaç: Acil Durumlara ilişkin risk unsurlarının planlaması ve etkinliği

Risk unsurları:

• Salgın



542

• Deprem

• Sel

2.5. Yangın Emniyeti

Amaç: Mülk ve içindekilerin yangına ve dumana karşı korunması

Risk Unsurları:

• Duman yayılması

• Patlama

• Alev

2.6. Tıbbi Ekipman

Amaç: Ekipmanın riskleri azaltacak bir şekilde seçimi, bakımı ve kullanımı

Risk Unsurları:

• Seçimi

• Bakımı

• Kullanımı

2.7. Kullanım Sistemleri

Amaç: Kullanım sitemlerinin işletme yetersizliklerini en aza indirmek için bakımları

Risk Unsurları:

• Elektrik

• Su

• Doğalgaz

• Su depoları

• Jeneratör

• Asansör

Yedi ana unsurun her bir riskini önlemeye yönelik prosedür, talimat ve formlar hazırlandı. Örneğin;

Kullanım Sistemleri:

İlgili Dokümanlar:

• Kullanım sistemleri kontrol talimatı 

• Doğalgaz güvenlik talimatı 
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• Medikal gaz sistemleri check listesi 

• Teknik bina kontrol çizelgesi 

• Kullanım sistemleri bakım / onarım planı 

• Ups. (güç kaynağı) odası ısı ve nem ölçüm çizelgesi

• Ups sistemleri denetim formu 

Tesis Güvenlik Planı yönetimi, izleme iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere komite oluşturuldu. 
Komite görev tanımı hazırlandı. Komite İzleme İyileştirme Talimatı’na göre Tesis Güvenlik Planı’nı 
yönetir. İzleme İyileştirme Talimat’ı maddeleri:

• Tesis Yıllık Kontrol Planı dâhilinde kontrol edilir.

• Tesis Güvenlik Tetkik Soru Listesi ile denetim yapılır.

• Binaların kontrolünü sağlamak amacıyla Bina Turları Faaliyet Planı Talimatına göre yapılır ve 
Bina Turları Faaliyet Planına kaydedilir.

• Tesis güvenlik komitesi yapılan denetim sonucu tespit edilen uygunsuzlukları Uygunsuzluk 
Tespit Formu ile Kalite Birimi’ne bildirilir.

• Yapılan denetimler tesis güvenlik komitesi toplantılarında değerlendirilir.

• Yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar İyileştirici Faaliyet Planı Def-
terine yazılarak kayıt altına alınır.

• Ayrıca birimlerde tespit edilen uygunsuzluklar Uygunsuzluk Tespit Formu doldurularak kalite 
birimi ile birlikte değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılır.

Tablo 1. Tesis güvenlik yıllık kontrol planı örneği

Ana 
Unsurlar

Bakım ve Kontrol 
Alanları 

Bakım ve Kontrol 
Periyodu

Sorumlusu İlgili Kayıt

Kullanım 
Sistemleri

Doğalgaz Tesisatı, Su 
Sistemleri, Asansör, 
Jeneratör

15 Günlük Teknisyen Çek Listeleri

Tablo 2. Tesis güvenlik tetkik soru listesi örneği

Ana 
Unsurlar

Sorular İlgili Madde Notlar Değerlendirme

Kullanım 
Sistemleri

Asansör bakımları 
periyodik olarak 
yapılıyor mu? Kayıtları 
mevcut mu?

01 Bakımlar düzenli 
yapılıyor. Bakıma ait 
kayıtlar mevcut fakat 
bakıma ait talimat 
mevcut değil

İyileştirici 
faaliyet 
Planlanması
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Tablo 3. Tesis güvenlik iyileştirici faaliyet örneği

Karar 
Defter 

No

Uygunsuzluk tespit 
Edilen Kararlar

Gerçekleştirilecek 
İyileştirici Faaliyet

Sorumlular Hedef 
Tarih

Gerçekleşme 
Tarihi

01 Asansör bakım 
talimatı mevcut değil

Asansör bakım ve 
onarım talimatı 
hazırlanması

Teknik 
Servis

02.02.2009 05.02.2009

3. SONUÇ

İyi bir planlama ve yönetimle yaptığımız çalışmalar sonucunda; Hizmet Kalite Standartları denetimle-
rinde Tesis Yönetimi ve Güvelik bölümünün 2007 yılı (19 soruda 7 olumsuz yanıt) ; 2009 yılı (21 so-
ruda 1 olumsuz yanıt) alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Web Sitesi Örnek Uygulamalar Rehberi’nde yayınlanmıştır.
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SAĞLIK PERSONELİNİN TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ 

BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet Atasoy1, Mustafa Gökçe2, Ali Çakır3

Özet

Bu çalışmanın amacı Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan hekimler hariç diğer sağlık personelinin 
tehlikeli madde yönetimi konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Hastanelerde çalışan sağ-
lık personeli çok çeşitli ve değişik düzeylerde tehlikeli maddelerle karşılaşmaktadır. Tehlikeli madde-
ler çevre, sağlık ve güvenlik risklerinin doğmasına da yol açmaktadır. Tüm çalışanların risk algılarının 
eşit düzeyde olması için etkili bir eğitim programının düzenlenmesini gerektirmektedir.

Tehlikeli madde yönetimi eğitim programı 03.11.2009 – 05.11.2009 tarihleri arasında uygulandı. Eği-
tim öncesi ve sonrasında tehlikeli madde yönetimi ile ilgili 25 sorulu, çoktan seçmeli test uygulandı. 
Eğitim programında uygulanan testin güvenirliği cronbach alpha 0,72‘dır. Veriler bilgisayar ortamın-
da SPSS 11.5 versiyonu kullanılarak eşleştirilmiş gruplarda t testi ile değerlendirildi.

Eğitime katılanların % 66,3’ü hemşirelerden oluşmakta, % 71,9’unun ön lisans düzeyinde eğitim al-
dığı, % 33,7’sinin Cerrahi kliniklerde çalıştığı tespit edilmiştir. Eğitimden önce genel olarak tehlikeli 
madde yönetimi ile ilgili soruların doğru cevap ortalaması ± standart sapması 12.95 ± 4,31 iken, eği-
timden sonra ise ortalama 21.10 ± 1.97’e yükselmiştir (p= 000). Eğitimden önce Tehlikeli kimyasallar-
la ilgili soruların doğru cevap ortalaması 3.05 ± 1.95 iken, eğitimden sonra ise ortalama 6.75 ± 0.94’e 
yükselmiştir (p=.000). Eğitimden önce kemoterapötik ajanlarla ilgili soruların doğru cevap ortalama-
sı 1.94 ± 1.15 iken, eğitimden sonra ise ortalama 3.50 ± 0.56’a yükselmiştir (p=.000). Eğitimden önce 
zararlı gazlar ve buharlarla ilgili soruların doğru cevap ortalaması 1.94 ± 1.15 iken eğitimden sonra 
ise ortalama 3.40 ± 0.73’e yükselmiştir (p=.000). Eğitimden önce tıbbi atık ve enfekte atıklarla ilgi-
li soruların doğru cevap ortalaması 5.60 ± 1.83 iken, eğitimden sonra ise ortalama 7.43 ± 0.98’e yük-
selmiştir ( p=.000). Sonuç olarak; tehlikeli madde yönetimine yönelik verilen eğitimin bilgi düzeyinde 
artışına neden olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Madde, Tehlikeli Madde Yönetimi

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF MEDICAL STAFF ON 

MANAGEMENT OF THE HAZARDOUS MATERIALS
Abstract

This study is aim evaluation of the knowledge of non physician medical staff on hazardous materi-
als management. Hospital staff works with different hazardous materials. Hazardous materials cause 
environmental and health risks. Effi cient training is necessary for the equalization of the knowledge 
of the staff.

1. Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@gmail.com
2. Sandıklı Devlet Hastanesi
3. Sandıklı Devlet Hastanesi
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Training participations 66.3 % nurse, 71.9% relicense, 33.7 % surgical clinic staff. Before training, 
in questions regarding management of hazardous materials correct answers were 12.95 ± 4.31. Af-
ter training correct answers were 21.10+ 1.97 (p=0.000). Questions regarding hazardous chemicals 
pertaining correct answers 3.05 ± 1.95, post training correct answers 6.75 ± 0.04 (p=0.000). Ques-
tions regarding chemotherapeutic agents pertaining correct answers 1.94 ± 1.15, post training correct 
answers 3. 50 ± 0.56 (p=0.000). Questions regarding poisonous gases and vapors pertaining correct 
answers 1.94 ±+1.15, post training correct answers 3.40 ± 0.73 (p=0.000). Questions regarding medi-
cal waste and infected waste: pertaining correct answers 5.60 ± 1.83, post training correct answers 
7.43 ±+ 0.98 (p=0.000).

Key Works: Hazardous Materials, Management of the Hazardous Materials

1. GİRİŞ

Sağlık çalışanların büyük bir kısmı özellikle hastanelerde çalışan sağlık personeli çok çeşitli ve deği-
şik düzeylerde mesleki risklerle karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleki tehlikeler; 
kimyasal, biyolojik, fi ziksel, psikolojik tehlikelerdir (Burgaz, 2004: 17).

Sağlığa ilişkin iş yerlerinde çeşitli kimyasal tehlikeler bulunmaktadır. Hastanelerde kullanılan kimya-
sal bileşikler konusunda yapılmış bir araştırmada potansiyel karsinojenik, mutajenik ve teratojenik et-
kileri olan 135, deri ve gözde irritasyon etkisi saptanan 159 tane kimyasal bileşiğin kullanıldığı sap-
tanmıştır (Burgaz, 2004: 17).

Çağımızda insanoğlu çalıştığı ortamlarda, teşhis ve ilaçlı tedavi vb. gibi birçok durumlarda, kimyasal-
larla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, günlük yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası olan kimyasal 
maddelerin ne yazık ki, yararları ölçüsünde zararları da vardır (Zor, 2009).

Kimyasal maddeler çevre, sağlık ve güvenlik risklerinin doğmasına da yol açmaktadır. Kimyasalların 
tehlikeleri genellikle hatalı kullanım, depolama, taşıma ve proses hataları, doğal afetler, yangın, sabo-
taj gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır (Küçük, 2007: 3).

Kişilerin kendilerine özgü tehlikeleri ve bunlara karşı geliştirilmiş davranış biçimleri vardır. Bir tesis-
te tüm çalışanların, kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek risklere yönelik algıları eşit düzeyde ol-
malıdır. Risk algısı kişiler, meslek grupları arasında farklılık gösterebilir. Tüm çalışanların risk algıla-
rının eşit düzeyde olması için etkili bir eğitim sürecinin planlanması gerektirmektedir. Düzenlenecek 
eğitimlerde, tesiste çalışan bütün personel dikkate alınmalı ve çeşitli eğitim modülleri oluşturulmalı-
dır. Bu bakış açısıyla, bilinçlendirme eğitimleri ve ileri güvenlik eğitimleri olmak üzere düzenlenme-
lidir (Küçük, 2007: 13).

Tehlikeli maddelerin kullanım özellikleri, depolama, taşıma şartları ve personel eğitimi tesis yönetimi 
başlığı altında hizmet kalite standartları içinde yerini almıştır (HKSR, 2009: 163; HKSR, 2009: 95).

2. YÖNTEM

Bu araştırma 03.11.2009 – 05.11.2009 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan hekim-
ler hariç diğer sağlık personeline tehlikeli madde yönetimi konusunda verilecek eğitimin bu persone-
lin tehlikeli madde yönetimine yönelik bilgilerine etkisini değerlendirmek amacıyla öntest son test de-
neme modeline göre yapılmıştır 
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Araştırmanın evrenini Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan hekimler dışındaki 108 sağlık personeli 
oluşturmaktadır. İzinli ve rapor nedeniyle 19 sağlık personeli eğitim çalışmalarına katılamamışlardır. 
Eğitime katılma oranı % 82.40’dur.

Tehlikeli Madde Yönetimi eğitim programı 03.11.2009 – 05.11.2009 tarihleri arasında, 35 kişilik 3 
grup halinde uygulandı. Her bir eğitim oturumu yaklaşık 60 dakika sürdü. Eğitim programında anla-
tım, tartışma, örnek olay yöntemleri kullanılarak katılımcıların bilgileri pekiştirildi.

Literatür taranarak, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinden ya-
rarlanılarak hazırlanan 4 seçenekli çoktan seçmeli 25 sorudan oluşan test eğitimin başında ve sonun-
da uygulandı.

Eğitim programında uygulanan testin güvenirliği cronbach alpha 0,72’dır. .Bazı araştırmacılar tarafın-
dan cronbach alpha değerinin 0,61-0,80 olması güçlü tutarlılık olarak kabul edilir (Aksakoğlu, 2001: 
92).

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.5 versiyonu kullanılarak değerlendirildi. Ön test ve son testte ve-
rilen doğru yanıtlar eşleştirilmiş gruplarda t testi yapılarak değerlendirildi. Tüm istatistiksel testlerde 
anlamlılık için p<0.05 baz alındı.

3. BULGULAR

Eğitime katılanların % 66.3’ü hemşirelerden oluşmakta, % 71.9’unun ön lisans düzeyinde eğitim aldı-
ğı, % 33.7’sinin cerrahi kliniklerde (genel cerrahi, doğum, ortopedi, beyin cerrahi, göz, KBB, üroloji) 
çalıştığı, grubun, % 32,6’sının hizmet süresi 11-15 yıl olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografi k özellikleri

Sayı %
Unvan n= 89
Hemşire 59 66.3
Sağlık memuru 30 33.7
Eğitim Durumu n= 89
Lise 23 25.8
Ön Lisans 64 71.9
Lisans 2 2.2
Ünitede Çalışma Süresi n= 89
0 – 5 Yıl 24 27.0
6 – 10 Yıl 27 30.3
11- 15 Yıl 29 32.6
16 + Yıl 9 10.1
Çalıştığı Ünite / Servis n= 89
Dahili Klinikler 22 24.7
Cerrahi Klinikler 30 33.7
Acil Servis- Ambulans 23 25.8
Tanı Destek Birimler 14 15.7
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Ünite ve Eriste Konumu n= 89
Çalışan 80 89.9
Sorumlu 9 10.1
Yaş 34.9 ± 5.45

Eğitimden önce genel olarak tehlikeli madde yönetimi ile ilgili soruların doğru cevap ortalaması 12.95 
± 4,31 iken, eğitimden sonra ise ortalama 21.10 ± 1.97’e yükselmiştir. Aradaki fark anlamlı bulunmuş-
tur (t = -17.228; p = 0.00) (Tablo 2).

Eğitimden önce tehlikeli kimyasallarla ilgili soruların doğru cevap ortalaması 3.05 ± 1.95 iken eği-
timden sonra ise ortalama 6.75 ± 0.94’e yükselmiştir. Aradaki fark anlamlıdır (t= -15.873; p = 0.00) 
(Tablo 2).

Eğitimden önce kemoterapötik ajanlarla ilgili soruların doğru cevap ortalaması 1.94 ± 1.15 iken, eği-
timden sonra ise ortalama 3.50 ± 0.56’a yükselmiştir. Aradaki fark anlamlıdır (t= -8.725; p=.000) (Tab-
lo 2).

Eğitimden önce zararlı gazlar ve buharlarla ilgili soruların doğru cevap ortalaması 1.94 ± 1.15 iken, 
eğitimden sonra ise ortalama 3.40 ± 0.73’e yükselmiştir. Aradaki fark anlamlıdır (t= - 10.551; p=.000) 
(Tablo 2).

Eğitimden önce tıbbi atık ve enfekte atıklarla ilgili soruların doğru cevap ortalaması 5.60 ± 1.83 iken, 
eğitimden sonra ise ortalama 7.43 ± 0.98’e yükselmiştir. Aradaki fark anlamlıdır (t= 7.43 ± 0.98; 
p=.000) (Tablo 2).

Tablo 2. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası doğru cevapların dağılımı

Konular Soru sayısı Ön Test
Ortalaması

Son Test
Ortalaması

t p

Tehlikeli kimyasallar 9 3.05 ±  1.95 6.75 ± 0.94 -15.873 0.00

Kemoterapötik ajanlar 4 2.34 ± 1.18 3.50 ± 0.56 -8.725 0.00
Zararlı Gazlar ve buharlar 4 1.94 ± 1.15 3.40 ± 0.73 - 10.551 0.00
Tıbbi- enfekte atıklar 9 5.60 ± 1.83 7.43 ± 0.98 -8.889 0.00

TOPLAM 25 12.95 ± 4 21.10 ± 1.97 17.228 0.00

4. SONUÇ VE ÖNERİ

Sonuç: tehlikeli madde yönetimine yönelik verilen eğitimin bilgi düzeyinde artışına neden olduğu bu-
lunmuştur. Düzenli olarak yapılacak eğitim çalışmaları yeterli bilgi seviyesinin oluşumunda ve buna 
bağlı tehlikeli madde yönetimi konusunda duyarlı ve bilgili bir toplum oluşturma çabalarına yardım-
cı olacaktır.
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HASTANELERDE RİSK YÖNETİMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Oylun Örge1

Özet

1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmeye başlanan risk yönetimi ile organizas-
yonlardaki mal ve kişilerin korunması amaçlanmıştır. Bu tarz bir yönetim tekniği ile bir işletmenin ka-
zanma gücünü koruyarak, organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıplarının en düşük maliyetle 
minimize edilmesi için gerekli kaynakların ve faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu, yönetilmesi 
ve kontrol edilmesi hedefl enmiştir. Daha sonra, risk yönetiminin süreçleri inceleme konusu yapılmıştır. 
Bu süreçler şunlardır: Riskin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması, alternatif risk 
düzeltme araçlarından seçim yapmak, seçilen alternatif veya alternatifl erden bir veya birkaçının uy-
gulanması ve sonuçların kontrolüdür.

Çalışmada öncelikle risk ve riskle ilgili bazı terimlerin tanımına değinilmiştir. Riskin temel bileşenle-
ri ve kategorilerinden bahsedilmiştir. Hasta bakımıyla, tıbbi görevlilerle, diğer görevlilerle ve kurulu-
şun fi ziki mekânıyla ilgili oluşabilecek riskleri belirtilmiştir. Risk yönetimi nedir, hedefi , değerlendiril-
mesi, analizi, istenmeyen olayların neler olabileceği ve nasıl başa çıkılabileceği konularından bahse-
dilmiştir. Riskin sayısal değerlendirilmesi nasıl yapılır, nasıl formüle edildiği anlatılmıştır. Riskin tah-
mini, değerlendirilmesi ve kontrol önlemlerini ve hastanelerde risk yönetimi uygulamalarını anlata-
rak çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk analizi, Risk Yönetimi, Risk Hesaplaması, Kontrol Önlemleri

RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT PRACTICES IN HOSPITAL
Abstract

The development of risk management in the USA in the 1950s aimed the protection of people and goods 
with minimum loss. Such management techniques intended to minimize losses with lowest cost while 
protecting an organization’s profi t making power by planning, organization, management and control 
of necessary resources and activities. Afterwards the processes of risk management such as identifi ca-
tion, evaluation and assessment of the risk, alternative risk correction devices, selected alternatives, 
evaluation and control were examined.

Risk and risk related to my presentation, fi rst I’ve talked to some defi nitions of terms. I spoke of main 
components of risk, category. With patient care, with medical staff, other offi cials and institutions re-
lated to the physical environment and have declared the risks that may occur. What is risk manage-
ment, objective, assessment, analysis, unwanted incidents and how to deal what may be told of the to-
pics.How to make the numerical evaluation of risk, how it can be calculated told.Risk estimation, eva-
luation and control measures and risk management practices in hospitals ,I have completed my pre-
sentation is to explain.

Key Words: Risk, Risk Analysis, Risk Calculation, Control Measures

1. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, oylunorge@hotmail.com
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1. GİRİŞ

Günümüzde karmaşık bir hal alan iş yaşamı ve buna bağlı olarak zincirleme birçok karmaşık bağlantı-
lar sonucunda organize bir risk yönetimine olan gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Risk yöne-
timi, işletmelerin kârlılık içerisinde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli düzenlemeleri sağlamak, 
organizasyondaki mal ve kişilerin korunması ile işletmenin kazanma gücünü korumak; organizasyon-
da oluşabilecek beklenmeyen kayıpların en düşük maliyetle minimize edilmesi için gerekli olan kay-
nakların ve faaliyetlerin planlanması, organizasyonun yönetilmesi ve kontrol süreçlerini kapsamakta-
dır. Kurumların başarısı büyük ölçüde riskleri belirleme, önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine 
bağlıdır. Kurumsal risk yönetimi bu gerekler için etkin bir yapı sunmaktadır.

Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefl eyen işletmeler, kurumsal yönetim kalitesi-
ni sağlamak amacıyla, iç denetim faaliyetlerine de ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde iç denetim an-
layışı önemli ölçüde değişmiştir. Daha önceleri eksiklik ve hile bulmaya odaklanan, işlem odaklı iç de-
netim anlayışı yerini süreç ve verimlilik odaklı bir danışmanlık anlayışına bırakarak, risk yönetiminin 
önemli bir parçası haline gelmiştir.

Hastanelerde risk yönetimi çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nın performans geliştirme ve kalite çalışma-
larının eşliğinde hızla gelişme göstermiştir. Çoğu hastanede risk yönetimi birimleri kurularak değer-
lendirmelere gidilmiştir.

Risk yönetimi, hastanede bakımla ilgili olarak hasta yaralanma riskini belirlemek, değerlendirmek ve 
azaltmak üzere düzenlenmiş tıbbi ve idari faaliyetlerdir. Kalite yönetimi ve risk yönetimi bölümleri, 
hasta güvenliğini etkileyecek gerçek ve potansiyel trendleri tarif edecek faaliyetleri koordine etmelidir.

Bu çalışmada risk ve risk yönetimi tanımı, hesaplanması, tahmini anlatılmış ve ardından da hastaneler-
deki risk yönetimi işlemleri Kalite Standartları çerçevesinde sunulmuştur.

2. RİSK KAVRAMI VE DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ

2.1.Genel Anlamda Risk Kavramı

Risk kelimesi Fransızca kökenli bir kavram olup, “risque” kelimesinden gelmektedir. Hiçbir şey kesin 
değildir. Risk, belirli bir zaman aralığında, hedefl enen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğra-
ma olasılığıdır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunlara, tehdit ve tehlikelere işaret eder. Risk ge-
nellikle tam ve net olarak bilinemez ya da öngörülemez (belirsizlik), zamana bağlı olarak değişir. So-
nuç üzerinde olumsuz etkileri vardır. Yönetilebilir bir olgudur.

Riskin derecesi hangi çıktının gerçekleşeceğinin tahmin edilmesiyle ile ters orantılıdır. Eğer risk sıfır 
ise gelecek çok iyi tahmin edilebiliyor demektir. Gelecekle ilgili olarak elimizde bilginin yeterli olma-
sı ve bu bilgi ve dokümanın doğruluk derecesinin yüksek olması, geleceği daha iyi tahmin edebilme-
mizi sağlar. Dolayısıyla riskin derecesini azaltmış oluruz. Eğer risk sıfır değilse, gelecek çok iyi tah-
min edilemiyor demektir (Parlakkaya, 1996: 6). Risk, olasılık ve belirsizlik kavramlarıyla oldukça ya-
kından ilintilidir. Ancak aradaki farklar genelde gözden kaçmakta ve bu kavramlar birbirlerinin yeri-
ne kullanılabilmektedir. Bu açıdan, söz konusu kavramlar ayrıntılı olarak ele alınmış ve aradaki fark-
lılıklar ortaya konulmuştur.
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2.2.Risk, Olasılık ve İlgili Çeşitli Kavramlar

Olasılık, vuku bulması olası olayların toplam sayılarının, daha sübjektif olaylara karşı meydana gelme 
oranıdır. Olasılık kelimesi yaygın olarak iki anlamda kullanılır. Bunlardan ilki, bir inanç veya beklen-
tiyi ifade ederken; diğeri ise, istatistikçiler tarafından yorumlanan rastlantı veya şansla meydana ge-
len fi ziki olaylardır (Anscombe-Aumann, 1992: 30). Geleceğe yönelik kararlarda kullanılacak verile-
rin önceden kesin olarak bilinmesi mümkün değildir. Risk, bir olayın olasılık dağılımının bilindiği, be-
lirsizlik ise, bu dağılımın bilinmediği durumlardır (Akalın, 1970: 201). Risk ve belirsizlikte istatistik-
sel olarak da ayrıma gidilebilir (Arman, 1997: 2): Buna göre, İstatistiksel olaylar için risk, istatistiksel 
olmayan olaylar için belirsizlik söz konusu olur. İstatistiksel olaylar yinelenebilir niteliktedir. 

Belirsizlik, gelecekte ne olup ne olmayacağı bilgisinden yoksun şüphelerle dolu bir fi kri durumdur 
(Vaughan-Vaughan, 1995: 5).

Tehlike, yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak veya durumdur. İn-
sanlara veya çevrelerine, zarara veya yıkıma sebep olma potansiyeli bulunan her türlü (doğal, tekno-
lojik ve sosyal kaynaklı) fenomendir. Yaşam kaybını ya da mallara veya çevreye gelecek zararı tetik-
leyici olaydır (www.kirbas.com).

İncinebilirlik, (Zarar Görebilirlik) toplumun tehlikelerle başa çıkabilme kapasitesinin bir ölçüsüdür. 
Kişilerin, malların ya da çevrenin bir tehlikenin etkisi sebebiyle kayıp, yaralanma ve hasara maruz kal-
ma seviyesini ifade eder (www.kirbas.com).

Hazırlık ve yönetebilirlik ise, toplum için risk oluşturan durumların azaltılması için yapılan çalışmalar-
dır. Bir afet durumunda etkilenen toplumun, zararları en aza indirgeme seviyesidir (www.kirbas.com).

Riskin temel bileşenleri ise, oluşma olasılığı ve oluşması durumunda sonucu ne ölçüde etkileyeceği-
dir. Ancak riskin yalnızca olumsuz etkileri olan bir kavram olduğunu düşünmek büyük bir yanlış olur. 
Riske kazanç elde etme fırsatı olarak bakılmalı, fırsata dönüştürülmesi için sistematik bir çaba göste-
rilmelidir.

3. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Sağlık riskinin belirlenmesi kavramı Dr.Levis C. Robbins’ e dayandırılır. Robbins 1940’lı yılların so-
nuna doğru servikal kanser ve kalp hastalığını önleme üzerine basit bir sağlık riski çizelgesi oluştur-
muştur (Yankaver, 1986: 409–411).

1970’li yılların başından itibaren sağlık riskinin belirlenmesi sağlık çalışanları arasında yaygınlık ka-
zanmıştır. Robbins ve Hall (1970) bir risk belirleme formu geliştirerek koruyucu hekimlik kavramını 
pratiğe geçirmişlerdir (Conrad, 1987: 255).

Vildovsky (1977), hastalıkların ve ölümlerin % 90’ının bireylerin yaşam tarzı (sigara, egzersiz, stres 
vb.), sosyal koşulları (gelir düzeyi ve yeme alışkanlığı), genetik faktörler ve fi zik çevre (hava ve su ka-
litesi) gibi hekimin kontrol edemediği faktörlere bağlı olarak meydana geldiğini belirtmektedir.

Yapılan epidemiyolojik bir çalışmada, ölüme neden olan hastalıkların yarısında sağlığa zarar veren 
davranışların rol oynadığını saptamıştır (Stanhope ve Lancaster, 1993).
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Clemen; Sağlık risklerinin belirlenmesi ve azaltılması sağlık görevlilerinin bireylere ve gruplara ken-
di kendine sağlıklarını en üst noktaya ulaştırmalarında yardımcı olabilecekleri niceliksel bir yaklaşım-
dır demiştir (Clemen, 1987: 49.)

Geçtiğimiz son 30 yıldan bu yana ABD’de sağlığı geliştirme ve hastalıkları önlemeyle ilgili ulusal dü-
zeyde pek çok program yapılmıştır (Conrad, 1987: 255). Bu programlarda bireylerin sağlık riskinin 
belirlenmesinin önem kazandığı ve bu amaçla çeşitli ölçüm araçları geliştirilerek kullanıldığı görül-
mektedir.

Acquista ve arkadaşları (1988) yaptıkları araştırmada sağlık riskinin belirlenmesi ve bu doğrultuda ya-
pılan girişimlerin yaşam tarzını olumlu yönde etkilediğini göstermişlerdir (Kıray, 1998: 40).

Avis ve arkadaşları tarafından (1989), 25- 65 yaş arasında 732 kadın ve erkek üzerinde “Kalp Krizi 
Riski” ile ilgili yapılan araştırmada, başlangıçtan 2 ay sonraki ikinci ziyarette bireylerin; sigara kulla-
nımı, fi ziksel egzersiz, vücut ağırlığı, tuz azaltımı, şişmanlık ve alınan kalori miktarı, son ölçülen kan 
basıncı ve kolesterol düzeyinde olumlu değişiklikler saptanmıştır. Daha sonraki aşamada yaşam tar-
zı ile risk azaltma çalışmaları birleştirilerek bir dizi program hazırlanmış, bu program sonunda sereb-
rovasküler hastalık, kanser, kalp hastalıklarına maruz kalma ve ölüm olaylarında azalma olduğu göz-
lenmiştir (Kıray, 1998: 40).

Vural (1997), sağlık riski belirleme formu kullanarak bayan ilkokul öğretmenleri ve hemşirelerin ya-
şam biçiminden kaynaklanan sağlık risklerini tespit etmeyi amaçladığı çalışmasında, hemşirelerin ba-
yan öğretmenlere oranla yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar açısından daha fazla risk 
altında olduğunu saptamıştır (Kıray, 1998: 40).

Risk değerlendirmesi kavramı mevzuatımıza yeni girmiş olmakla birlikte içeriği ve kullanılan yöntem-
ler yeni değildir. Risk Değerlendirmesi kavramı 20. yüzyılın başlarında güvenilirlik teoreminin oluş-
turulması ve kullanılmaya başlanması sonrasında telaffuz edilmeye başlanmıştır. İlk defa NASA tara-
fından geliştirilen MIL-STD–882 nolu standart bu alandaki gelişmelerin önünü açan ilk sistemli belge 
olmuştur. Ünlü analist Peter F. Drucker yöneticilere vermiş olduğu bir konferansta 18., 19. ve 20. yüz-
yıllarında Batı ekonomisinin ilerlemesinde teşebbüs, girişim ve çabuk ve doğru karar verme yetene-
ği kadar risk değerlendirme yönetiminin de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır. Drucker’a 
göre riskleri yönetme ve önlem alma çalışmaları gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında-
ki en önemli farktır (Özkılıç, 2005: 60).

Ernst ve Young Ocak,2004’te Avustralya’da Kurum Bazında Risk Yönetimi Araştırması adlı bir çalış-
ma yapmışlardır. Risk Yönetiminin ne kadar etkinlikte ve nasıl kullanıldığı üzerine veriler elde etmiş-
lerdir (Kazmirci ve Altunay, 2004).

Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması başlığı altında Kocaeli Üniversitesi tarafından bir anket 
araştırması yapılmıştır (Kishalı ve Pehlivanlı, 2006).

Tüm bu çalışmalar gösteriyor ki, dünyada kurumsal risk yönetimi olgusu oluşmakta ve artık yapılan-
ma süreci birçok ülkede başlamaktadır. Dünyadaki tüm çalışmalarda riskin önemli olduğu ve yöneti-
minin direk üst yönetimin sorumluluğunda olduğunu görmekteyiz. Bu sonuç da bize risk yönetiminin 
önemini ve gerekliliğini tekrar göstermektedir.
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3.1. Risk Kategorileri Yönetimi ve Süreci

İnsanoğlu çok eskiden beri kendisine zarar veren, ailesine ve mal varlığına tehdit oluşturan tehlikele-
ri değerlendirmek ve tanımlamak için çabalamıştır. Dolayısıyla risk yönetiminin pratikte uygulanması 
çok da yeni değildir. Bugüne kadar gelmiş olan her kültür, risk yönetiminin elemanlarını pratikte uy-
gulamış ve uygulamaktadır. Modern risk yönetimi ise, eskiden beri süregelen bu uygulamalara yeni bir 
yapı ve bakış getirmektedir (Greene, 1997: 66).

3.1.1. Risk Kategorileri

3.1.1.1. Hasta Bakımıyla İlişkili Riskler

Hasta bakımı ile ilgili riskler doğrudan klinik uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkan risklere bağlı ola-
bilir ya da güvenlik, personel, enfeksiyon kontrolü, bina ve çevre yönetimi gibi hasta bakımı ile dolay-
lı ilişkili süreçlere bağlı risklerden oluşabilir. Bunlar;

• Doğrudan hasta bakımı ile ilişkili olan riskler

• Uygun olmayan veya doğru olmayan tıbbi tedaviler 

• Hasta ve hastalığı ile ilgili bilginin uygun ve güvenilir yayılması 

• Saldırı, kötüye kullanma ve ihmallerden korunma 

• Hastanın riskler hakkında bilgilendirilmesi 

• Tehlike veya kayıplardan dolayı hasta değerlerini koruma

• Uygun sevk ve acil servis hastalarının transferi

• Araştırma çalışmalarına hasta katılımı ve deneysel ilaç kullanımında rıza alınması

• Taburcu işlemlerinin ihmal veya suiistimalden uzak yapılması yer alır.

3.1.1.2. Tıbbi Görevlilerle İlgili Riskler

• Hasta ve yakınları uygun şekilde yönetildi mi? Hasta doğru yönlendirildi mi?

• Tıbbi görevlilerin istenilen bilgi ve beceri düzeyinde olmaları için uygun eğitim verildi mi?

• Çalışanlar yeterli eğitildi mi?

3.1.1.3. Çalışan İlişkili Riskler

• Güvenli bir ortam sağlama- İş sağlığı politikası geliştirme

• Mesleki hastalıklar ve yaralanma risklerini azaltmak

• Çalışanlar için iş ilişkili hastalık ve yaralanmaların tedavi ve bedellerini karşılamak

• Çalışanlar için sağlıklı bir atmosfer sağlamak

• İşçi sağlığını geliştirerek iş üretimini arttırmaya yardımcı olmak

• İş çevresindeki sağlık tehlikelerini ve riskleri belirleyerek güvenliği sağlamak

• İşçinin tam kapasite iş görmesini sağlamak 
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3.1.1.4. Mülkiyet İlişkili Riskler

• Sağlık kuruluşunda ortaya çıkan yangın, sel vb. felaketlerine karşı varlıkları korumak.

• Hasar veya zararlardan korunan hasta, mali evrak ve/veya elektronik kayıtlar

• Eldeki nakit ve korunan değerler için prosedürler

• Kayıplardan ortaya çıkacak zararları karşılamak için sigorta bedelleri ile ilişkili risklerdir. 

3.1.1.5. Kuruluşun Fiziki Mekânı ve Mülkle İlgili Riskler

• Yangın, deprem, su baskını vb. den korunma

• Hasta odalarının ve servislerin güvenlik açısından tasarımı ve sistemi

• Hasta veya işletme dokümanı olarak kâğıt veya elektronik kayıtların zarar görmesi

• Nakit para bulunan noktalarda hırsızlık, saldırı vb.den korunma

• Kuruluşun risklere karşı sigortalanması.

3.1.1.6. Kurumsal Riskler

• Kurumsal riskler – yönetim, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeyi ortaya çıkarmaya yö-
nelik riskleri içerir.

3.1.1.7. Finansal Riskler

3.1.1.8. Diğer Riskler

Kimyasal, radyoaktif, enfeksiyonel, biyolojik atık yönetimi ile ilgili risklerdir. (www.istanbulsaglik.
gov). Hasta olanlar hasta olmayanlara göre daha büyük risk altındadır. Zaten tıbbi uygulamaların ken-
disi birer risk teşkil eder, bunlar da hastalar üstünde yapılmaktadır. Tıp aslında kesinliği olmayan ve el 
yordamıyla gelişmesini sürdüren bir bilim ve uygulama alanıdır. Hatalar kaçınılmazdır.

3.1.2. Genel Anlamda Risk Yönetimi

Risk yönetimi tabiri ilk kez 1950’li yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya 
başlanmıştır. Risk yönetimi olasılık planlamasını da beraberinde getirir. Sürekli olarak “eğer olursa ne 
olur”, “ya olursa” sorularının yinelenmesidir (Emhan, 2009: 213).

Risk yönetiminin amacı, işletmenin kararlılık içerisinde faaliyetine devamı için gerekli düzenlemele-
ri sağlamak ve organizasyondaki mal ve kişilerin korunması ile işletmenin kazanma gücünü korumak-
tır. Karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirmek, sübjektifl iği azalt-
maktır (Emhan, 2009: 213).

Böylece risk yönetimi, Belirli bir düzende maddi veya manevi kayıp olasılığının planlı olarak en aza 
indirilmesi veya yok edilmesidir. Risk yönetimi organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıpların 
en düşük maliyetle kontrol altına alınması için gerekli kaynakların ve faaliyetlerin planlanması, orga-
nizasyonu, yönetilmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. (Çağırgan, 1995: 17).

Risk yönetimi, hastanede bakımla ilgili olarak hasta yaralanma riskini belirlemek, değerlendirmek ve 
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azaltmak üzere düzenlenmiş tıbbi ve idari faaliyetlerdir. Risk Yönetimi 0. Saniyede ne kadar hazır ol-
duğunuzu belirler.

Şekil.1. Risk yönetimi ve kriz yönetimi zaman skalası

               
                        Risk Yönetimi                Kriz Yönetimi 

 
 
 
Çal ma Ba lang c                                  0.Saniye                      

      

          

Risk yönetimiyle kriz yönetiminin birbirinden farklarını bilmekte yarar vardır. Şekil 1’de görüldüğü 
gibi risk yönetimi, sıfırıncı saniyeye kadar olan süreci kapsar yani önleyici faaliyetleri içerir. Bu aşa-
mada yönetimin yapması gereken koruyucu önlem maliyetleri yüksektir. Bu nedenle harcama yetkili-
sinin izni önem taşır. Uygulanan en önemli risk önleyici faaliyetler yazılı uyarılar ve talimatlardır. İş-
leyişi ve kuralları risk yönetimi belirler.

Kriz Yönetiminde ise artık istenmeyen olay gerçekleşmiştir. Düzeltici faaliyetler ön plana çıkar ve as-
lında daha fazla zarar ve maliyet söz konusudur. Örneğin, düşme riskine karşı alınması gereken önlem-
ler risk yönetimini, düşmeden sonra ortaya çıkan durumun düzeltilmesi Kriz Yönetimini ilgilendirir.

3.1.3. Risk Yönetim Süreci

Risk Yönetim Süreci; Herhangi bir hastanenin kalite uygunsuzluğu durumunda müşteri ve / veya müş-
teri temsilcileri tarafından kalitesizliğin telafi  edilmesi için talep edilecek maddi ve manevi olmayan 
(medya da olumsuz imaj oluşması gibi) giderlerin minimalize edilmesine yönelik sistematik ve sürek-
li faaliyetleri içeren bir süreçtir.

Risk yönetim süreci birbirine bağımlı beş işlem basamağından oluşur. Bu basamaklar: Riskin tanım-
lanması, riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması, alternatif risk düzeltme araçları arasından bir se-
çim yapılması, seçilen alternatifl erin uygulanması, değerlendirme ve kontrol süreçlerini kapsamakta-
dır (Daft, 1991: 185).

3.1.3.1. Riskin Tanımlanması

Riskin teşhisi anlamına gelmektedir. Risk tanımlama sürecinde elde edilen bilgiler sorunlara çözüm 
getirme sürecini kapsar. Konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar bu sürecin teknolojik, sosyal, 
politik belirsizliklerin azaltılması ve olası kayıpların minimize edilmesi işlemini kapsadığını belirt-
mektedirler (Hertz- Howard, 1983: 9).

Bu aşamada riskli olduğu düşünülen önemli değişkenlerin gizli etki ve kimliği konusunda belirsizlik 
azaltılmaya çalışılır. Riskin tanımlanmasıyla, anlama düzeyinde belirsizliğin azaltılması ve sorunun 
çözülmesine yardımcı olabilecek bilginin işlevi daha iyi belirlenebilir. Önemli değişkenler ve onların 
belirsiz etkisini ortaya koymak için geleceğe yönelik planlama araçları kullanılabilir (Arman, 1997: 2).

3.1.3.1.1. Tehlike Tanımlama

Sistem veya organizasyon içerisindeki potansiyel zarar veya hasar yaratabilecek etkilerin objektif ola-
rak analiz edilmesidir. Tehlike tanımlama aşaması için birçok analitik metot geliştirilmiştir. Uygun me-
tot ya da çeşitli metotların birlikte kullanımı prosesteki tehlikelerin kapsamının sistematik olarak daha 



557

iyi anlaşılmasını sağlar. Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol öl-
çümlerinin yapılması için İşletmede; ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebe-
biyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tanımlanır.

3.1.3.1.2. İstenmeyen Olay

Verilen veya verilmesi gerektiği halde verilmeyen tedavi/ bakım hizmeti sonucunda beklenmedik şe-
kilde oluşan ölüm veya majör yaralanmadır. İstenmeyen olaylar şunlar olabilir (www.istanbulsaglik.
gov):

• Yanlış kişi veya doğru kişinin yanlış beden yerine uygulamalar

• Ciddi nörolojik hasar bırakacak beklenmedik olaylar,

• Hastanede hastanın intihar etmesi,

• Ameliyattan sonra vücutta alet unutma,

• Anestezi, havayolunun açık tutulmaması veya ventilasyon yöntemine bağlı hipoksik beyin ha-
sarı,

• Minör bir yaralanma halinde anne ölümü veya bebeğin düşürülmesi.

Hedef; hastane tasarımını güvenli bir ortam şeklinde kurmak, Sistematik olarak izleme, analiz ve de-
ğerlendirme ile hasta sağlığı anlamında çıktıları en üst düzeye taşımaktır. Yapılması gerekenleri de 
şöyle sıralayabiliriz:

• İstenmeyen olayların nedenlerinin belirlenmesi

• Öncelikle sistem ve süreç üzerine odaklanma

• Benzer olayların olmaması için sebep-sonuç mantığı içinde çözümler üretme

Amaç; Sürecin geliştirilmesi ve benzer hataların azaltılması / yok edilmesi yani hasta güvenliğidir. 
Riskli durumları incelerken geniş açıyla ele almak önemlidir. Durumda ihmal ve kötüye kullanma du-
rumu araştırılır, davalar ve mahkeme süreci göz önüne alınır ve kişilere saplanmadan disiplin süre-
cinin ele alınmasına özen gösterilir. Sağlık hizmetlerinde risk analizi; ekip çalışması ile sürekli göz-
lemleyerek, bu gözlemler sonucu düzeltmeler yaparak, sonuç alınıncaya kadar ısrarla uygulanmalıdır.

3.1.3.1.3. Risk Analizi

Kurumun işlemleri sırasında karşılaşacak tehlikelere neden olan dört faktör analiz edilir. Bu faktörler; 
insan faktörü, çevre faktörü, yönetim faktörü ve kullanılan malzeme faktörüdür. Analiz ile iki şey ya-
parız: Riski anlar ve bir yer biçeriz ve riski önem sırasına koyarız (www.istanbulsaglik.gov).

Risk analizi yapılırken:

1- Hastanenin herhangi bir servisini değerlendirmeye alalım.

2- Tüm servisi ünitelere bölelim her bölümü ayrı değerlendirelim.

Risk Değerlendirme Sırası
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a- Tüm görevleri belirle ve analiz et

b- Mevcut veya muhtemel tehlikeleri belirle: Yapılacak faaliyetlerle ilgili yukarıdaki dört fak-
törden kaynaklanabilecek olası tehlikeler sıralanır.

c- Bu tehlikelere maruz kalabilecekleri belirle

d- Bu tehlikelerden kaynaklanan yaralanma veya kayıp riskini analiz et

e- Riskin uygun şekilde kontrol edilip edilmediğini değerlendir.

3.1.3.2. Riskin Değerlendirilmesi ve Hesaplanması

Risk tanımlandığında, risk yöneticileri onu değerlendirmelidirler. Potansiyel kaybın ve gerçekleşme 
ihtimalinin ölçülmesi anlamına gelen bu işlem, değerlendirme önceliklerinin sıralanmasını gerektirir. 
Bu sıralama aşağıdaki gibi belirtilebilir (Vaughan-Vaughan, 1995: 32):

• Çok önemli riskler: Ölümle sonuçlanabilecek önemli riskleri kapsar,

• Önemli riskler: Ölümle sonuçlanmayacak ancak hastaneyi sıkıntıya sokacak risklerdir,

• Önemsiz riskler: Mülkiyeti veya günlük gelirleri etkileyen fi nansal risklerdir.

Hastanelerde karar verici konumunda olanlar, örgütün çeşitli faaliyetlerindeki başarısızlıklarından ve 
meydana gelen küçük çaplı kazalardan, gelecekte meydana gelebilecek riskli durumları tahmin ederek 
gerekli önleyici tedbirleri alabilirler. Literatürde Heinrich yasası olarak bilinen ve örgütsel risk yöne-
timinde kullanılabilecek kaza sebepleri piramidine göre her büyük kaza için 29 küçük kaza ve 300’e 
yakın başarısızlık bulunur (Greenfeild, 1998: 25). 

Bu yasadan çıkarılacak sonuç şu olabilir: Bulunduğunuz anda henüz büyük bir kazanın gerçekleşme-
miş olması işlerin emniyetli olduğu anlamına gelmez. Küçük kazalar veya başarısızlıklar aslında bü-
yük bir kaza veya riskli durumun habercisi olabilir. Risklerin değerlendirilmesi yapılırken, genelde so-
mut faktörler üzerinde yoğunlaşırken, soyut faktörlerin de hesaba katılması gerekir. Bu faktörler, orga-
nizasyonun stratejik yönleri, rekabet faktörleri, organizasyonel gelişim ve değişim faktörleri ve sosyal 
faktörlerdir (Hertz-Howard, 1983: 14).

3.1.3.2.1. Riskin Hesaplanması

İhtimal aşağıdaki gibi belirlenir:

• Büyük ihtimal – her zaman olabilir

• Orta İhtimal – bazen olabilir.

• Az ihtimal – olabilir, ama çok ender

• Çok Az ihtimal – olabilir, ama büyük ihtimalle hiç olmayacak

Ağırlık aşağıdaki gibi belirlenir:

• Felaket – ölüm veya sürekli iş göremezlik veya ciddi hastalık veya ciddi hasar
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• Ciddi Yaralanma veya Uzun Erimli Hastalıklar, fonksiyon dışı kalma( geçici süre )

• Tıbbi bakım & iki günden fazla işe gelememe (Küçük – İlkyardım uygulaması), kısa süreli fonk-
siyon dışı kalma

3.1.3.2.2. Riskin Sayısallaştırılması

Ağırlık indeksi (A): 1 Düşük         2 Orta     3  Yüksek

İhtimal indeksi (O): 1 Düşük         2 Orta     3  Yüksek

Vak’a nın olma ihtimali Vak’a nın ağırlığı ile çarpılır:

İHTİMAL X AĞIRLIK = RİSK 

Düşük (2 veya daha az)

Orta (3 – 6)

Yüksek (6 veya daha fazla) (www.istanbulsaglik.gov)

3.1.3.3. Alternatif Risk Düzeltme Araçları Arasında Seçim Yapmak

Risk tanımlanıp değerlendirildikten sonraki basamak, riskle mücadelede kullanılacak yaklaşım yönte-
minin ve her biri için kullanılacak tekniğin kararlaştırılmasıdır. Riskten uzaklaşmak, riski almak, riski 
azaltmak ve riskten kaçınmak risk yönetim teknikleri arasındadır (Vaughan-Vaughan, 1995: 32). Risk-
ler değerlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için prosedürler oluşturu-
lur, risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden tesis edilmiş kriterler ile kıyaslaması yapılır. Ka-
lan riskin katlanılabilirliğinin değerlendirmesi, ihtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belir-
lenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski katlanılabilir bir seviyeye indirmeye yetip yetmeyeceğinin de-
ğerlendirilmesi yapılır. Risk değerlendirmesi aşamasında, olayların ortaya çıkma olasılığı ve ortaya 
çıktığında maruz kalınabilecek sonuçlar belirlenir. 

Mümkün olan en iyi alternatifi n seçiminde dört ölçek mevcuttur. Bunlar: risk derecesi, ekonomik ol-
ması, zamanlama ve kullanılacak kaynakların sınırlanmasıdır (Drucker, 1996: 389-390):

3.1.3.4. Seçilen Alternatifi n Uygulanması

Konu veya sorun açıklıkla ortaya konduktan, uygun alternatifl er tanımlandıktan ve her alternatifi n ola-
sı sonuçları olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde tahmin edildikten sonra, seçilen alternatifi n uygulan-
ması işlemi gelir. Genellikle, her alternatif bir dizi sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu sonuçlar, çeşitli za-
manlarda, çeşitli derecelerde ve her derecede değişik olasılıklar bulunacak biçimde görülebilmektedir 
(Newhman, 1979: 133-134).

Risk yönetimi, karar sürecinde seçilen risk yönetimi teknik ya da tekniklerinin uygulamaya konulma-
sıdır. Bu aşama, güvenliği artırmak için hangi aletlerin alınması gerektiği ya da yönetim tarafından si-
gortalanması istenen bir bina için nasıl bir sigorta satın alınacağı gibi teknik kararları içerir. Uygula-
ma aynı zamanda, risk yöneticisinin ve diğer yöneticilerin işbirliğini gerektiren yönetimsel kararları 
da içerir. Verilen kararlarda riski kabul etme zorunluluğu olabilir. Bu durumda uygulanacak alternati-
fi n maddi faktörleri göz önüne alınmalıdır (Vaughan-Vaughan, 1995: 33).
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3.1.3.5. Değerlendirme ve Kontrol

Seçilen alternatif uygulanmaya konulduktan sonra seçilen çözüm tarzının işleyip işlemediği ve bekle-
nen sonuçları verip vermediği izlenmelidir (Erdoğan, 2000: 304). Değerlendirme ve kontrol risk yöne-
tim sürecinde iki temel nedenden dolayı önemlidir. Birincisi: riskin yönetim süreci bir akış içinde oluş-
maz, olaylar değişkenlik arz eder. Yeni durumlar yeni riskler meydana getirebilir ve eski tanımlanmış 
riskleri ortadan kaldırabilir. İkincisi: bu değerlendirme sürecinde çeşitli hatalar meydana gelebilir. De-
ğerlendirme ve kontrol süreci yöneticilere hatalarının ağır sonuçlar doğurmadan tekrardan gözden ge-
çirilmesini ve keşfi ni sağlar. (Vaughan-Vaughan, 1995: 34). 

3.1.4. Risk Yönetimindeki Temel Prensipler

Risk yönetimiyle ilgili olan dört temel prensip tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu süreklilik arz eden 
prensipler tüm faaliyet ve operasyonların öncesinde, esnasında ve sonrasında uygulanmalıdır. Belirti-
len bu prensipler şunlardır (Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2000: 2-3):

• Gereksiz risk kabul etmeme 

• Risk kararlarını uygun seviyede almak

• Faydalar maliyetlerden fazla olduğu zaman risk kabul edilmelidir

• Risk yönetimi organizasyonun konsept ve planlama faaliyetlerinin bir parçası haline getirilme-
lidir.

3.1.5. Risk Yönetiminde Kullanılan Teknikler

Riskin sonuçlarının kötü şeyler doğurmasından dolayı insanlar meydana gelebilecek kötü sonuçları 
önlemek için çeşitli uğraşılara girerler. Bu uğraşılar genelde şu başlıklar altında toplanmaktadır (Er-
şen, 1999: 68):

• Riskten kaçınılabilir (Avoidance)

• Risk kontrol altında tutulabilir (Retention)

• Risk transfer edilebilir

• Risk azaltılabilir 

• Risk sigorta edilebilir.

4. HASTANE SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ

4.1. Hastanelerde Sistem

Hastaneler en geniş hedef kitleye sahip işletmelerdir. Hastaneler sunmuş oldukları hizmetlerin yaşam-
sal bir hak olması nedeniyle hizmet sundukları bölge, ülke ve uluslararası bazda tüm olumlu ve olum-
suz yönleri ile tüm bireylerle etkin iletişime girmek zorunluluğunu taşıyan günümüzün tek ve benzer-
siz işletmeleri konumundadırlar. Buralarda sunulan hizmetlerin “canla ilgili hizmetler” olması, bu iş-
letmelerin hedef kitlesini aynı zamanda globalleştirmektedir (Şahin, 1999: 1-18). Sözgelimi; hastane-
lerde sunulan yeni bir hizmet, ülke sınırlarını da aşarak medya ve diğer kitle iletişim araçları aracılığı 
ile, bu hizmete şu an gereksinimi bulunmayan herhangi bir bireyin hafızasına ve çevresine de nakle-
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dilebilmektedir. Bu durumun aksi de, herhangi bir hastanenin herhangi bir hizmet kalitesizliği de aynı 
ölçüde yankı bulabilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar bağlamında bir hastane açısından olumlu gelişmeler yanında olumsuz gelişme-
lerinde önlenmesi tüm işletmelerde olduğu gibi hastanelerde de geçerli olan “işletmenin varlığını sü-
rekli kılma” amacı ile ilgili önleyici faaliyetleri önemli hale getirmektedir. 

Kaliteli hastanenin 10 altın kuralı şunlardır (www.saglikdergisi.com):

1- Hasta güvenliği hedefl erine uygun süreç yönetimi yapılır (hasta kimliğini doğrulama, taraf 
cerrahisi doğrulama, düşmelerden kaynaklı riskleri engelleme, yüksek riskli ilaç güvenliği-
ni sağlama vb. )

2- Teşhisiniz için kullanılan tıbbı cihazların tümü, ilgili ve yetkin makamlarca kalibre edilmiş-
tir.

3- Size hizmet sunan hekim, hemşire ve teknisyen ile ilgili görevlilerin diplomaları ve uzman-
lık belgeleri, bunları veren makamlara sorularak geçerlilikleri belgelenmiştir.

4- Hastalığınızın tedavi seçenekleri size sunularak, karar aşamasına mutlaka katılımınız sağ-
lanır.

5- Hemşirelik hizmetleri bakımı standart bakım planları ile yürütülür.

6- Hasta hakları açık ilan edilmiştir ve hasta hakları merkezlerinde yetkililer tarafından takip 
edilir.

7- Bu hastanede el yıkama teşvik edilir ve hastane geneli enfeksiyonların kontrolü ve önlenme-
si için bir ekip görevlidir.

8- Bu hastanede tedavinin her aşamasında hasta ve ailesi özel ekip tarafından eğitilir.

9- Bu hastanede tüm hasta ve çalışanların yangın, deprem, terör, saldırı vb. risk yönetimleri 
özel ekiplerin kontrolüne verilmiştir.

10- Bu hastanede hastaların şikâyetleri veya beklenmedik yaşanacak olası tüm olaylar kayıt al-
tına alınarak iyileştirilir.

4.2. Risk Yönetimi Uygulamaları

Akreditasyon risklerin yönetilmesi ve azaltılmasıdır. Akreditasyon sağlık hizmetlerinde risk yöneti-
midir. Bir kurumun, hasta bakım kalitesi sağlaması, hastalar ve çalışanlar ile ilgili riskleri azaltmak 
için sürekli olarak çalışması yönünde güvence sağlamaktadır. Akreditasyonun Temel Felsefesi; Yük-
sek riskli süreçlere odaklanma, Hasta güvenliği öğelerine odaklanma ve süreçlerin güvenliğini ana-
liz etmedir.

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefl eri; Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi; Etkili İletişimin Artırıl-
ması; Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin İyileştirilmesi; Doğru-Taraf, Doğru Prosedür ve Doğru-
Hasta Cerrahisi’nin Sağlanması; Sağlık Bakımı İlintili Enfeksiyonların Azaltılması; Düşmelerden 
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Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme Riskinin Azaltılması’dır (www.hastaguvenligimiz.com).

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin uymakla yükümlü oldukları ve sürekli yeni maddeler eklenerek hiz-
met kalitesini daha da ileriye götürmeyi amaçlayan Hizmet Kalite Standartları Rehberi hastanelerimiz-
de Risk Yönetimi ve Uygulamalarına yönelik birçok şart içermektedir. Bunlardan bazıları aşağıda lis-
teler halinde sunulmuştur.

Hastanelerde Risk Yönetimi birimleri kurulmalı ve bu birim şu görevleri yerine getirmelidir (www.
iso.com.tr):

- Hastane istatistikleri, vaka trendleri ve bu trendler ile ilgili problem çözme faaliyetlerinin so-
nuçları, üç ayda bir olmak üzere, kalite yönetimi komitesine rapor edilmelidir (Ek-9).

- Kalite yönetimi ve risk yönetimi bölümleri, hasta güvenliğini etkileyecek gerçek ve potansi-
yel trendleri tarif edecek faaliyetleri koordine etmelidir.

- Bu bölümler ayrıca, trendlerin izleme sonucu kadar gerekli olan tespit edilmiş problem çöz-
me faaliyetlerini de yerine getirmelidir. Asıl problem çözme faaliyeti, ünite seviyesinde yü-
rütülmelidir.

Hizmet Kalite Standartları Rehberi’nde yer alan bazı uygulamalar şunlardır (www.performans.sag-
lik.gov.tr):

1- Riskli girişimsel işlemler için hasta onamı alınmalıdır. Amaç: Riskli girişimsel radyolojik iş-
lemler öncesinde hasta ve yakınlarının bire bir sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesi ve ona-
yının alınmasıdır.

2- Hastaların düşme risklerinin azaltılmasına yönelik prosedür belirlenmelidir. Amaç: Hastala-
rın düşmelerini önlemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, dolayısı ile hasta güvenliği-
ni sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı Kalite çalışmaları çerçevesinde Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme For-
mu (Form 8)’ i 01.10.2009 tarihinde uygulamaya koymuştur. Bu formla hasta henüz yatarken kendisiy-
le ilgili risk faktörleri tespit edilebiliyor ve ona göre daha yatağı belirlenmeden durumuna uygun yerde 
ve pozisyonda yatak ve oda ayarlanabiliyor. Risk faktörleri belirlendikten sonra önlem almak kolayla-
şır ve olabilecek bir duruma karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

a) Öncelikle düşme riski olan hastalar tespit edilmeli ve bu hastalara uygulanacak bakımda dikkat edil-
mesi gereken kurallar belirlenmelidir.

b) Hasta yatakları en düşük seviyede tutulmalı ve hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta taşıma araç-
larında, düşmelere engel olacak korkuluk, kemer vb. kullanılmalıdır.

c) Sedye ve yatak korkulukları periyodik olarak servis sorumlu hemşiresi tarafından kontrol edilme-
lidir

d) Hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vs. bulundurulmamalıdır.

e) Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resimler ile uyarı levhaları (ıslak zemin, alt 
yapı çalışması vb.) konulmalıdır.
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• Tuvaletlerde tutunma kolları bulundurulabilir.

• Merdiven korkulukları kontrol edilebilir.

• Yürürken ayağın takılabileceği çıkıntı, yükselti gibi basamaklar, engeller giderilebilir.

• Zeminler kaygan olmayan malzeme ile döşenebilir.

3- Emzirme odasında alt değiştirme yeri mevcut olmalıdır. Emzirme odasında bebeğin düşme-
mesi için gerekli düzenlemenin (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb.) olduğu temiz bir alt de-
ğiştirme yeri bulunmalıdır.

4- Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit çözeltileri, intravenöz antikoagülanlar, insülin, 
antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.) üzerine kırmızı uyarı etiketi yapıştırılmalı-
dır. Amaç: Yüksek riskli ilaçlarla ilgili ilaç uygulama hatalarını önlemektir.

5- Kan ve komponent saklama dolapları ve ortamlarının  ısı takibi yapılmalıdır. Amaç: Kan ve 
komponentleri için uygun saklama koşullarını oluşturmak ve hasta güvenliği için risk oluşu-
munu engellemektir.

6- Çalışan güvenliği plan/programından sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Amaç: Kurumda ça-
lışan güvenliği ile ilgili programın yürütülmesinin sağlanmasıdır. Bu ekip hastanede çalışan 
güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli, personel için olası riskleri belirlemeli, dü-
zeltici ve önleyici faaliyet planları yapmalı ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçek-
leştirmelidir.

7- Kemoterapi hazırlama-uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde çalışan personelin 
güvenliklerini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Amaç: Hastanede kemoterapi hazır-
lama-uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde çalışan personelin güvenliğinin sağ-
lanmasıdır.

8- Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım müdahale böl-
gelerinde kişisel koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.

9- Yangın tatbikatları periyodik olarak yapılmalı (en az yılda bir kez) ve görüntü kayıtları Bulun-
malıdır. Amaç: Olası bir yangın riskine karşı hastanenin hazırlıklı olmasının sağlanmasıdır.

10- Kateter laboratuarına giriş sterilizasyon şartlarına uygun olmalıdır. Amaç: Hasta güvenliğinin 
sağlanması ve laboratuar içinde enfeksiyon riskinin önlenmesidir.

11- Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafi ltre veya benzeri 
mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır. Amaç: Yoğun 
bakım ünitesi gibi enfeksiyon açısından riskli hastaların bulunduğu birimlerde mikroorganiz-
maların yayılımının önlenmesidir.

12- Yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odası (ları) bulunmalıdır. Amaç: Yoğun bakım ünitesi 
gibi enfeksiyon açısından riskli hastaların bulunduğu birimlerde izolasyon ile ilgili düzenle-
melerin yapılmasıdır.
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13- Diyaliz makinelerinin dezenfeksiyon işlemleri her diyaliz seansı sonrasında yapılmalıdır. 
Amaç: Hasta güvenliğinin sağlanması ve ünite içi enfeksiyon bulaşma riskinin önlenmesidir.

14- Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar kilit altında tutulmalıdır. Amaç: Riskli ilaç grubuna sorumlu 
kişilerin erişiminin sağlanmasıdır. 

15- Hastane yönetimi; adı, ambalajı, birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve fark-
lı uygulama formu bulunan ilaçların kullanımı ve yönetimi konusunda bir politika belirleme-
lidir. Amaç: Hastanede okunuşu ve görünüşü benzer ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uy-
gulama formları farklı olan ilaçların kullanımında meydana gelebilecek hataları önlemektir.

16- Hastanedeki özel alanların (ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, küvez içi, hasta odası 
vb.) temizlik talimatları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Amaç: Hasta, hasta yakını ve hasta-
ne personeli için enfeksiyon gelişmesi ve yayılması açısından daha fazla risk taşıyan özellik-
li alanların saptanması, bu alanlara yönelik temizlik kurallarının belirlenmesi ve uygulanma-
sının sağlanmasıdır.

17- Ameliyathanedeki tüm süreçlerin işleyişine ilişkin prosedür bulunmalıdır. Amaç: Yüksek 
riskli bir süreç olan ameliyathane sürecinin tanımlanmasını ve güvenliğini sağlamaktır.

5. SONUÇ

Çalışmamızda da anlaşılacağı üzere risk yönetiminin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. 

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.

- İşyeri yönetiminin de iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konu-
larda karar vermelerini sağlar.

- Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlike-
ler ve alınacak tedbirler belirlenir. 

- İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin to-
lere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar. 

- İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilin-
ci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. 

- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül 
edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar. 

- İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verile-
rin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

Kişiler ve/veya örgütler meydana gelebilecek riskleri minimize ederek optimum güven aralığında fa-
aliyetlerini icra etmek isterler. Bunun için risk yönetimine ait teknikleri kullanmaları ve uygulamaları 
durumunda meydana gelebilecek riskleri minimize edebilirler. 
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SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİNDE AYAKTAN VE YATAN HASTALARDA
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Özet

Çalışmamızda Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde ayaktan ve yatan hastalarda düşme riskini ön-
lemek amacı ile tehlikeleri tanımlamak, tehlikelere bağlı oluşan veya oluşabilecek risklerin değerlen-
dirmesini yapmak ve mevcut riske karşı önlemler almak, alınan önlemlerin yeterliğinin ve varlığının 
değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Hastanemizde ISO 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Risk Analizi ya-
pıldı. Yapılan risk analizinde “Düşme” kabul edilemez risk olarak değerlendirildi. Düşme Olayları-
nı değerlendirmek ve önlemek için 04.04.2009 tarihinde ekip kurulması ile çalışmamız başladı. Ça-
lışma Servergazi Devlet Hastanesi’nin tüm birimlerinde ve Semt Polikliniğinde gerçekleştirildi. Ekip, 
acil ve radikal tedbirlerle düşmeleri önlemek için kendisine altı aylık bir süre (30.09.2009 tarihine ka-
dar) tanıdı ve kabul edilemez risk olan düşmenin (Risk Puanı: ≥ 9) önlenmesi için Risk Analizi Prose-
dürü (PRO-34)’nün 5.7. maddesine bağlı olarak aksiyonları gerçekleştirmek ve kabul edilebilir sevi-
yeye (Risk Puanı ≤ 6) indirmeyi hedefl edi. 

Düşme nedeniyle Performans ve Kalite Birimine bildirimde bulunulan “Hasta Güvenliğini Tehdit 
Eden Olay Bildirim Formları” incelenerek düşme olayları değerlendirildi.  Ayaktan ve yatan hastalar 
için düşmeye neden olabilecek tehlikeler beyin fırtınası yöntemiyle tanımlandı. Düşme Olaylarını Ön-
leme ve İzleme prosedürü (PRO-40)’ne göre önlemler alındı ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçek-
leştirildi. Çalışmanın sonunda her birim tarafından tekrar Risk Derecelendirme ve Değerlendirmesi 
yapıldı ve düşme risk puanının kabul edilebilir seviyeye indiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Düşme, Risk Faktörleri
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Abstract

In our study in Denizli Servergazi State Hospital the hazards are identifi ed to aim the risk of falling by 
the outpatient and inpatient, to evaluate the risks according to the hazards, and taking precautions for 
the existing risks and evaluate the competence and presence of the precautions.

Risk Analysis was performed at our hospital within the scope of ISO 18001:2008. By the risk analysis 
“Falling” was regarded as an unaccptable risk.

To evaluate the event  to avoid falling on 04.04.2009 Our team was established and the work began. 
Risk Analysis was performed at our hospital within the scope of ISO 18001:2008. The study was held 
in all units of Servergazi State Hospital and the district policlinics.  The team has recognized itself 
a six-month period (30.09.2009) to take urgent and radical measures to prevent falls. To prevent the 
unacceptable risk of falling (Risk Score: ≥ 9) according to the Risk Analysis Procedure (PRO-34)’s 5.7. 
it is targeted to perform actions and reduce it to an acceptable level.

“The Notifi cation forms fort he events that threaten the patients safety” which were ready in our Qual-
ity units are examined and the events of “falling” are evaluated. The hazards that may cause falling for 
outpatient and inpatient are identifi ed with the method of brainstorming. According to the Procedure of 
Taking Measures against Falling and Monitoring (PRO-40) precautions are taken corrective and pre-
ventive actions are performed. At the end of the study Risk Rating and Risk Assesment was performed 
again by each unit the risk of falling score was seen in the acceptable level.

Key Words: Patient And Employee Safety, Falling, Risk Factors

1. GİRİŞ

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin MADDE 6 – (1) maddesinin e bendinde bulunan hasta düşmeleri-
nin önlenmesi konusu yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeli-
ği’ nde modern çağın ve memleket gerçeklerinin gereklerine uygun; güvenilir ve kaliteli hizmet amaç-
landığı belirtilmiştir. Gönüllü bir proje ekibi oluşturularak ülke genelinde örnek olabilecek bir proje 
gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI-Joint Commision International) Hastaneler İçin Akreditasyon 
Standartları tüm dünyada sağlık hizmetini değerlendirmekte kullanılan kriterlerdir. Yasal bir zorunlu-
luk olmamasına rağmen hastanemizde JCI akreditasyon standartları uygulanmaya başlamıştır. Çalışma 
konusu, Uluslararası JCI Hasta Güvenliği Hedefl erinin 6. maddesi ile ilgilidir.

Düşme, hasta ve çalışan güvenliği kapsamı içinde değerlendirilen bir unsurdur. Etkisi ve şiddeti itiba-
ri ile sentinel olay uyarılarına konu olan düşmenin sonuçları ölümcül olabilmektedir. 22 sentinel olay 
sınıfl andırması içinde istatistiki olarak 6. sıradadır. 5437 vaka içinde 330 rakamıyla % 6,1’lik dilimi 
oluşturmaktadır. Bir olayın sentinel olarak kabul edilebilmesi için ya uzuv kaybı olacak veya o vaka 
sonucu kişinin ölmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında düşmenin engellenmesi daha önemli 
hale gelmektedir.

Hasta düşmesi açısından Uluslararası Literatürlere bakıldığında, düşmeler kalça ve kemik kırıklarına, 
ölüme, uzamış hastanede kalış sürelerine, ilave tedavilere, ilave cerrahi müdahalelere yol açarak hem 
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hasta ve hastane çalışanlarına sorun yaratmakta hemde zaten yüksek olan hastane yatış maliyetlerini 
yükseltmektedir. Dolayısıyla, sosyal sağlık sistemlerini de zorlamaktadır. Düşmelerin sıklığı her 1000 
hasta yatma gününde %2.2 - %9.1 olarak rapor edilmektedir. Geropsikiatri kliniklerinde %13 – 25’ 
e kadar yükselebildiği gibi, doğum kliniklerinde %2.2 rapor edilmektedir. Düşmelerin maliyetlerine 
bakılınca, yaralanma ile sonuçlanan düşmeler 180 ila 240.000, ortalama ise 33.785 amerikan dolar-
lık masraf gerektiren durumlar olarak rapor edildiği görülmüştür (Preventing Patient Falls, Janice M. 
Morse, 1997 At a Patient Safety 2002 training provided by NCPS, Patient Safety Managers).

2. YÖNTEMLER

2.1. İyileştirme Ekibi Kurulması

Düşme Olaylarını değerlendirmek ve önlemek için 04.04.2009 tarihinde ekip kurulması ile çalışmamız 
başladı. Ekip tarafından Düşme nedeniyle Performans ve Kalite Birimine bildirimde bulunulan “Has-
ta Güvenliğini tehdit Eden Olay Bildirim Formları” incelenerek düşme olayları değerlendirildi. Ayak-
tan ve yatan hastalar için düşmeye neden olabilecek tehlikeler beyin fırtınası yöntemiyle tanımlandı. 

2.2. Mevcut Durum Analizi

Proje başında Swot Analizi (Tablo 1) yapılarak güçlü yönlerimiz, fırsatları ve zayıf yönlerimiz, tehdit-
ler değerlendirerek stratejilerimiz belirlendi.

Şekil 1. Swot analizi

MEVCUT DURUM (SWOT) ANAL Z

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR TEHD TLER

. Ekibin deneyimli olmas

. Ekibin risk analizi e itimi alm  olmas

. JCI hastane akreditasyonu kriterleri ve hasta güvenli i hedefleri konusunda 
Kalite Geli tirme Ekibinin ve birim sorumlusu hem irelerinin e itim alm  olmas
. Süreç performans karnelerinin düzenli ve sistematik bir biçimde haz rlan p 
kalite birimine teslim edilmesi

. Yatak kenarlar n n aç k olmas

. Pencerelerin tam aç k olmas

. Servis yataklar n n alçalabilir yükselebilir olmas

. Sedyelerin alçalabilir yükselebilir olmamas  ve kenarlar n n alçak olmas .

. Dü me de erlendirmelerinin yap lmamas

. Sedyelerde ve tekerlekli sandalyelerde emniyet kemeri olmamas

. Çal anlar n dü me önleme ve izleme konusunda e itimsiz olmalar

. Hasta ve çal an güvenli i kültürünün hastanede yayg nla mam  olmas

. Hasta odalar nda gece lambalar n n olmamas

. Tuvaletlerde tutamaklar n olmamas

. Yönetimin deste i

. Ekip kültürü olu mu  olmas

. Hastanenin yeni olmas

. Sa l k Kurum ve Kurulu lar nda Hasta ve Çal an Güvenli inin Sa lanmas  ve 
Korunmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli in ve gerekli  formlar n 
Bakanl k taraf ndan sa lanm  olmas

. Çal man n tüm hastane genelinde olmas

. Beklenmedik dü me olaylar n n olmas
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2.3. Düşme Olayı için Kök Neden Analizi

Düşmeye neden olan olayları ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek için Balık Kılçığı Yöntemi kullanıldı.

Şekil 2. Balık kılçığı yöntemi (kök neden analizi)

BALIK KILÇI I

Malzeme Metot(Yöntem) Bilgi, E itim

- Yataklar
- Sedyeler
- Tekerlekli Sandalyeler
- Dü me belirteçleri
- Pencereler
- Tutamaklar
- Ça r  sistemi
- E itim panolar  ve materyaller

- Hasta Güvenli inde Risk 
derecelendirme için risk analizi 
yap lmamas
- Dü me riskini de erlendirmek için 
yöntem ve prosedürün olmamas

- Çal anlar n e itime direnci
- Kay ts z kalma
- Yeni eyler ö renme için 
motivasyon eksikli i

Yönetim Çal anlar

- Tesis güvenli inin dü me aç s ndan 
de erlendirilmemesi                         

- Hasta ve çal an güvenlik prosedürü olmamas
- Dü me riski de erlendirmesi yap lmamas
- Dü me, önleme ve izleme için standart ve
yüksek risk önlem yöntemlerinin sa lanamama

Hastalar n
Dü mesi

2.4. Kaynak İhtiyaçları

Çalışmanın başında gerekli kaynaklar belirlenmiştir. Servisten ameliyathaneye hasta naklinde hastanın 
yanında personel ve sağlık personeli eşliğinde götürülüp, ameliyat sonrası servise personel ve aneste-
zi teknisyeni ile teslim edilmesi, JCI Uluslararası Hasta Güvenliği hedefl eri için afi şler yaptırılması ve 
tüm birimlere bu afi şler asılarak çalışanlar da farkındalık oluşturulması, çocuk servisindeki yatak ke-
narlıklarının değişmesi, yetişkin hasta sabitleme bandı (yoğun bakımlar için), Islak zemin levhalarının 
tedarik edilmesi, pencerelerin yarım açılır pozisyona getirilmesi, düşme belirteçlerinin alınması, has-
ta odalarına düşme önleme öneri levhası hazırlanması, polikliniklerde bulunan LCD ekranlardan düş-
me önleme tedbirlerinin gösterilmesi, tekerlekli sandalyelere ve taşıma sedyelerine emniyet kemerleri 
yaptırılması, hasta odalarına gece lambalarının yaptırılması, hasta taşıma brandası alımı, sedye kenar-
lıklarının yükseltilmesi, tüm hastane genelindeki zeminin düzeltilmesi, hasta odalarında bulunan do-
lapların duvarlara sabit hale getirilmesi gibi.

Öncelikle projenin yürütülmesi için proje ekibinin ihtiyaçları hastanemiz üst yönetimine iletilmiştir. 
Hastane üst yönetimi hemen proje başında gerekli kaynak desteğini sağlamak konusunda kararlılığını 
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ortaya koymuş ve tam zamanında gerekli kaynakları sağlamıştır. Bu kaynakların içinde tüm çalışan-
ların eğitim almaları da söz konusudur. Bu da sunulan hizmetin güvenilirliğini ve etkinliğini artırmış-
tır. Gözden geçirme toplantılarında ek kaynak ihtiyacı değerlendirilmiş ve sağlanan kaynakların yeter-
li olup olmadığı saptanmıştır.

2.5. İş Planı Oluşturulması ve Görevlendirmelerin Yapılması

Ekip oluştuktan ve mevcut durum analizi yapıldıktan sonra iş planı hazırlanmaya başladı. Önce taslak 
hazırlandı. Ekip üyeleri arasında tartışıldı. Çalışma başlangıcında üst yönetime sunum yapıldıktan son-
ra kesinleşti. Çalışma planı hazırlanırken PUKO (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü göz 
önüne alınmıştır. Çalışma planında; ekip içinde görev dağılımı, verilen görevlerin öngörülen bitirme 
süresi, kaynak planlaması, kaynak sağlanması, çalışmanın gözden geçirilme zamanı ve sıklığı, gözden 
geçirme yöntemleri belirlenmiştir. Projede sorumluluklar belirlenerek, her bölüm ve aşaması için bir 
esas sorumlu atanmış ve iş planında sorumlunun kim olduğu belirtilmiştir. Görev dağılımı yapılırken 
mesleği ve görev yeri göz önüne alınmıştır.

Şekil 3. Tut elimden ekibi iş planı

Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Sorumlular

PL
A

N
L

A
M

A

Çal ma konusunun belirlenmesi
P

Ekip ÜyeleriG

Çal man n üst yönetime sunulup onay
P

Ekip LideriG

Hedefin belirlenmesi
P

Ekip LideriG

Konunun ara t r lmas  ve verilerin toplanmas
P

Ba . Yard. G
P

Ekip LideriG

Kaynaklar n tespit edilmesi
P

Ekip ÜyeleriG

Gerekli e itimlerin belirlenmesi
P

Ekip ÜyeleriG

U
Y

G
U

L
A

M
A

Hastane çal anlar na e itim verilmesi
P

Ekip ÜyeleriG
P

Ekip ÜyeleriG
P

YönetimG
P

Teknik ServisG

Lavabo ve banyolara hasta tutamaklar  yap lmas
P

Teknik ServisG
P

YönetimG
P

RehberG

Hastane geneline bilgilendirme afi lerinin haz rlanmas .
P

Kalite TemsilcisiG

Sedye ve tekerlekli sandalyelere emniyet kemeri al nmas
P

Yönetim ve Teknik ServisG
P

Eczane ve Sat n almaG

Dü me belirteçlerinin al nmas
P

AmbarG

Ekip performans n n de erlendirilmesi
P

Ekip LideriG

K
O

N
T

R
O

L
 E

T

Çal malar n standart hale getirilmesi
P

Yönetim ve Ekip ÜyeleriG

2. risk analizinin yap lmas  ve sonuçlar n de erlendirilmesi
P

Ekip ÜyeleriG

Yatakl  servislerde uygulamalar n izlenmesi
P

Ekip ÜyeleriG

Kay tlar n tutulmas  ve ar ivlenmesi
P

Dokümantasyon SorumlusuG

Çal ma kitab n n yaz m
P

Ekip ÜyeleriG

Ö
N

L
E

M
 A

L

Hedefe uyumun izlemesi
P

Ekip LideriG

Dü me olaylar n n izlenmesi
P

Ekip LideriG

Görev da l m  ve i  plan  yap lmas , üst yönetime 
sunulmas

Dü meyi önleme ve izleme prosedürü e itimi (servislere 
birebir e itim)
Hem irelik hizmetleri hasta ön de erlendirme formu' nun 
uygulanmas
Pencerelerin ve yataklar n (çocuk servisi) dü me 
olamayacak ekilde düzenlenmesi

Ameliyat öncesi ve sonras  hasta transferinde personel 
ve yard mc  sa l k personelinin bulunmas .
Hasta ve Yak n  e itim formuna dü me e itiminin 
eklenmesi.

Yo un bak mlarda yatan hastalara yeti kin hasta tesbit 
band  al nmas
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2.6. Düşme Olaylarını Önleme ve İzleme Prosedürü Oluşturulması

Kalite Geliştirme Ekibinin katkıları ile Performans ve Kalite Temsilcisi tarafından Düşme olaylarını 
önleme ve izleme prosedürü (PRO-40) oluşturuldu.

DÜŞME OLAYLARINI

ÖNLEME VE İZLEME PROSEDÜRÜ

1. Amaç

Bu prosedür Servergazi Devlet Hastanesinde hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve çalışanlar için düşme 
risklerini belirlemeyi, bunlara yönelik önlem almayı, hasta ve çalışan güvenliğini arttırmayı amaçlar.

2. Kapsam

Bu prosedür tüm hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve çalışanlar için düşme risklerinin değerlendirilme-
sini, hastane ortamının buna göre düzenlenmesini, hasta bakımının bu yönde planlanmasına kadar tüm 
faaliyetleri ve düşme sonrası yaklaşımı kapsar.

3. Sorumluluk

Hastane yönetiminin belirlediği Tesis Güvenliğinden sorumlu kişiler ile hasta bakım hizmeti veren bi-
rimlerde görev yapan sağlık personeli bu prosedürün uygulamasından sorumludur.

4. Tanımlar ve Kısaltmalar

Düşme; Şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekil-
de vücudun bir yerden başka bir yere ya da diğer nesnelere doğru hareket etmesidir.

Tanıksız Düşme; hastanın yerde bulunması ve hastanın nasıl orda olduğunun ne hasta ne de herhan-
gi biri tarafından bilinmemesidir.

Risk Faktörleri: İçsel Faktörler; Kişinin Durumuyla ilgili, Dışsal Faktörler; Çevreyle İlgili

Düşme Beklenilen Durumlar

Düşme hikâyesi (En önemli risk faktörüdür)

İncontinans

Hareket/denge/kuvvet problemleri

Baş dönmesi/vertigo

Epilepsi

Ameliyat sonrası ilk 12 saat

Postural hipotansiyon
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Yaş (65 yaş üstü ve 3 yaş altı)

Çocuk hasta refakatçilerinin algılama problemi olması

Osteoporoz (patolojik kalça fraktür ve düşmeye bağlı oluşabilecek kalça fraktürü)

Genel durum bozukluğu

İşitme-Görme Problemleri

Çevre (ıslak, kaygan zemin, dağınık oda, yetersiz aydınlatma, yetersiz parmaklık desteği, tek renkli 
renk tasarımı, serbest ip ya da kablolar)

Ayakkabının olmaması ya da uygunsuz olması

Alçak tuvalet veya tuvalet yükselticinin olmaması

Yatak ya da sandalyelerin tekerlekleri

Kısıtlamalar (yan trabzanların yüksek pozisyonda olması da dahil)

Yatış süresinin uzunluğu

Güvensiz ekipman(sabit olmayan serum askısı)

Arızalı ekipmanlar

Yatakların yüksek pozisyonda olması.

5. Uygulama

3 bölüm dahilindedir.

5.1. Düşme için politikalar belirlenir ve kurumda uygulanması sağlanır.

Kurum düşmelerden kaynaklanan zarar görme riskinin azaltılması için bir yaklaşım geliştirir.

• Yönetimin belirlediği bir ekip (Hasta ve Hastane Güvenliği Ekibi) tarafından güvenli çevre ko-
şullarının sürekliliği ve ekipman güvenliği sağlamak amacı ile kurum en az haftada bir kez göz-
den geçirilir.

• Hasta ve Hastane Güvenliği Ekibi tarafından hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve çalışanlar için 
düşme riskleri belirlenir ve gerekli önlemler alınması sağlanır.

• Her birim cihaz kaynaklı düşmeyi önlemek için hastanın yürümesinde yardımcı olan tekerlekli 
sandalye, walker, koltuk değneklerini vb. düzenli aralıklarla kontrol etmek, bu konuda belli pe-
riyotlarla cihazların kontrolünü yaptırır.

• Her birim kendi birimindeki düşme risklerini belirler ve önlem alır.

• Her birim ünite ekipmanlarının düzenli bakımlarını yaptırma ve çalışmasını sağlar.
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• Eğitim Birimi tarafından bir eğitim programı geliştirilerek Düşme Olaylarını Önleme ve İzleme 
Prosedürü doğrultusunda tüm çalışanlar bilgilendirilir.

5.2. Düşme riskinin belirlenmesi 

Düşme Riski değerlendirilmesinde Hendrich II Ölçeği kullanılır. (Hemşirelik Hizmetleri Hasta De-
ğerlendirme Formu)

• Acile başvuran hastalar düşme riski açısından hemşireler tarafından değerlendirilir ve Hemşire-
lik Hizmetleri Hasta Değerlendirme Formu’nda kayıt altına alınır. 

• Kliniğe yatırılan hastaların düşme riski değerlendirilmesi hemşire tarafından ilk 24 saat içeri-
sinde yapılır Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirme Formu’ nda kayıt altına alınır.

• Günü birlik hastalara ve girişim yapılacak hastalar da ilgili birimin yardımcı sağlık personeli 
(hemşire, sağlık memuru) tarafından düşme değerlendirilir ve Hemşirelik Hizmetleri Hasta 
Değerlendirme Formu’ nda kayıt altına alınır.

Düşme riski olan hastalarda ve aşağıda belirtilen durumlarda her vardiya değişiminde hemşireler tara-
fından hastalar yeniden değerlendirilir. Düşme riski servislerde Hemşire/Ebe Bakım Formu’nda Yo-
ğun Bakım Ünitelerinde Yoğun bakım izlem Formu (FRM-27) nda kayıt altına alınır.

• Transfer esnasında: Kurum içinde bir üniteden başka bir üniteye veya başka bir kuruma trans-
fer edilmeden önce

• Durumundaki herhangi bir değişiklikte: Fizyolojik, fonksiyonel ya da bilişsel

• İlaçlarında değişiklik olduğunda hastalar yeniden değerlendirir.

5.3. Risk gruplarına göre temel önlemlerin alınması ve düşme riskini en asgariye indirecek ba-
kım protokolünün geliştirilmesi.

Hendrich 2 ölçeğine göre düşme riskini değerlendirme: 

Risk Yok

 0-4

 Temel Düşme Önleme Stratejileri uygulanması

Yüksek Risk

Skor 5 ve üzeri, düşme beklenilen durumlar

 Yüksek Risk Düşme Önleme Yöntemlerini Uygulama

*** Yüksek risk grubundaki hastalara Hasta odasında yatak başı panele  MOR KART,  hasta 
kol bandına MOR etiket yapıştırılır. Hasta dosyasına MOR ETİKET konulur.

5.3.1 Temel Düşme Önleme Stratejileri 

1. 6.1. madde de sözü geçen işlemlerin yapılması
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2. Tespit edilen düşmelerin analiz edilerek nedenlerin tespit edilmeye çalışılması

3. Tüm hastaların düşme riski açısından değerlendirilmesi

4. Çevre ve ekipman güvenliğinin sağlanması

5. Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı levhaları konulması

6. Düşme önleme programının etkinliğinin ölçülmesi (program uygulanmadan önceki düşme is-
tatistikleri ile uygulamadan sonraki istatistikler karşılaştırılır 

7. Skaladaki verilerin değerlendirilmesi (uygulayıcılardan geri bildirimler alınması ve bu geri 
bildirimlerin değerlendirilmesi)

8. Çalışanların eğitimi

9. Hasta ve hasta yakınlarının eğitimi 

5.3.2. Yüksek Risk Düşme Önleme Yöntemleri (skor 5 ve üzeri olduğunda, düşme beklenilen du-
rumlarda)

• Hastanın hemşiresi tarafından hasta ve ailesine düşme önleme konusunda eğitimler verilir ve 
Hasta ve Yakını Eğitim Formu (FRM-35) nda kayıt altına alınır 

• Hasta yardım istemesi konusunda bilgilendirilir.

• Hasta banyonun yeri, yatağın kullanımı ve çağrı zilinin yeri konusunda bilgilendirilir.

• Görsel ve duyusal bilgilendirecek materyaller kullanılır.

• Hastanın bireysel ihtiyaçlarına dayanan uygun aydınlatma sağlanır. 

• Yerler temiz ve düzenli olmalıdır.

• Eğer gereksiz ise ortamdaki fazla malzemeleri uzaklaştırılır.

• Hastanın sık sık kullanacağı eşyaları yakınına yerleştirilir.

• Kaymayan ayakkabı ya da terlik kullanması sağlanır.

• Hastanın hijyen, tuvalet v.b. İhtiyaçları için destek olunur.

• Konfüze olan hastanın yakınının yanında kalması sağlanır.

• Konfüze ve yanında yakını bulunmayan hastanın odası hemşire istasyonuna yakın bir yere alı-
nır.

• Hastanın kas güçsüzlüğünü ve kemiklerinin tutulumunu gidermek için belli aralıklarla yürüyüş 
gibi kondisyon artırıcı hareketler yaptırılır.

• Tekerlekli sandalyede ve sedyede bel güvenlik kemeri kullanılır.

• Yatak ve tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri kilitli tutulur.

• Hastanın yatağı en düşük seviyede tutulur. Yatağın baş tarafındaki 2 bord yukarıda tutulur. Yo-
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ğun bakımlarda hepsi yukarıda tutulur.

• Hasta saat başı gözlemlenir.

• Zorunlu kalındığında doktor orderına göre kısıtlama yapılır. 

5.4. Tüm önlemlere rağmen düşme gerçekleşti ise;

• Hastanın güvenliği sağlanır.

• Hasta henüz yerde iken değerlendirilir.

• Olası yaralanmalar tanımlanmadan hasta yerinden oynatılmaz.

• Hastanın yerinden oynatılmasına engel olacak yaralanma varsa yardım istenerek diğer ekip üye-
leriyle beraber hasta yatağına alınır.

• Vital bulgular kontrol edilir ve Hemşire/Ebe Bakım Formuna kaydedilir.

• Çevre güvenliği değerlendirilir ve hastanın nasıl düştüğü hastaya veya varsa şahit olan kişile-
re sorulur.

• Hekim bilgilendirilir.

• Hastanın acil ihtiyaçları tanımlandıktan sonra Hemşire/Ebe Bakım Formuna hastanın düştüğü, 
düşmeden kaynaklanan sonuçlar ve alınan koruyucu önlemleri kaydedilir.

• Hastanın bakım planı güncellenir.

Hasta güvenliğini tehdit eden olay bildirim formu (FRM-181) doldurulur. Form ilgili kişiler tarafından 
doldurulduktan sonra Kalite Koordinatörlüğüne iletilir. - Düşmeye sebep olacak etkenler tespit edile-
rek iyileştirilme çalışmalarına başlanır.

5.5. Hasta taburcu olurken düşme riski varsa;

• Hastaların, refakatçilerin veya özel hizmet sunulanların ve ailelerinin eğitimine düşmeyi önle-
me konusunun ilave edilmesi

• Kişisel bakıcılara tavsiyelerde bulunulması

• Düşme risk düzeylerine göre evde de önlemler alma konusunda düşme önleme yöntemleri ko-
nusunda tavsiyelerde bulunulur.

• HBYS (Servis Modülü)nde Epikriz-Diğer Öneriler bölümünde kayıt altına alınır.

2.7. Uygulamalar ve Verilerin Kaydı

Hastanemizde tüm hasta bilgileri bilgisayar ağı üzerinden Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’ne 
kaydedilmektedir. Düşme olaylarının bildirildiği “Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olay Bildirim 
Formları” Performans ve Kalite Biriminde saklanmaktadır. Bilgi güvenliği nedeni ile Kalite Birimi 
Dökümantasyon sorumlusu gözetiminde kayıtlara bakılabilmektedir (ekip üyeleri tarafından).

Eğitim ile ilgili kayıtlar (eğitim alanların listeleri ve ön test, son test sonuç kağıtları) Eğitim Bir-
imi tarafından muhafaza edilmektedir. Risk değerlendirme ve derecelendirme sonuçları ( Risk 
Değerlendirme ve Derecelendirme Formları) Performans ve Kalite Birimi tarafından kaydedilerek 
intranet ortamında ve klasörlerde muhafaza edilmektedir.
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Hemşireler tarafından hastalar düşme riski yönünden değerlendirilerek “Hemşirelik Hizmetleri 
Hasta Ön Değerlendirme Formu”a kaydedilmektedir. (29 Nisan 2009 tarih ve sayılı 27214 resmî 
gazetede yayınlanan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve 
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği)

İlgili formda Düşme Riski değerlendirilmesinde Hendrick II skalası kullanılmıştır. Bu skalaya göre 
0-4 arası puan düşme riski yok; 5 ve üzeri düşme riski var (yüksek risk) olarak kabul edilmiştir. 65 Yaş 
üstü, 3 yaş altı ve Düşme olaylarını önleme ve İzleme Prosedürü (PRO-40)’ nde belirtilen düşme bek-
lenilen durumlar yüksek risk kabul edilmiştir.

Yüksek risk grubundaki hastalara hasta kol bandına ve hasta dosyasına MOR ETİKET yapıştırıl-
maktadır. Ayrıca hastanın başucuna düşme belirteci asılmaktadır. Düşme olaylarını önleme ve İzleme 
Prosedürü (PRO-40)’ nünün 5.3.2. maddesinde yer alan Yüksek Risk Düşme Önleme Yöntemleri kul-
lanılmaktadır.

Düşme riski olan hastalar nöbet/vardiya değişimlerinde yeniden değerlendirilmekte ve “Hemşirelik 
Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu” Yeniden Değerlendirme bölümünde kayıt altına alınmakta 
ve form hasta dosyasında muhafaza edilmektedir.

Tüm yatan hasta ve yakınlarına hemşiresi tarafından alacakları tedbirler konusunda düşme riskine 
karşı eğitim verilerek Hasta ve Yakını Eğitim Formu (FRM-35)’ nda kayıt altına alınmaktadır.

Hastanemizin İyileştirme Ekipleri Çalışma Talimatı (ÇTL-85)’na göre çalışmaya başlayan her ekibe 
sayfaları mühürlü ve son sayfası yönetim tarafından onaylanmış olan toplantı karar defteri teslim ed-
ilir. Toplantı gündemi, alınan kararlar, katılımcılar her toplantı için toplantı defterinde kayıt altına 
alınmaktadır. 

3. BULGULAR

Hasta güvenliğini tehdit eden olay bildirim formu (FRM-181)’nun yayınlanma tarihi olan 08.09.2008 
tarihinden  04.04.2009 tarihine kadar Performans ve Kalite Birimine 19 hasta için düşme olayı bildiril-
miştir. 04.04.2009 tarihinden 30.09.2009 tarihine kadar 11 olay bildirimi olmuştur.  Çalışmanın bittiği 
tarih olan 30.09.2009 tarihinden 30.12.2009 tarihine kadar ise 6  olay bildirimi yapılmıştır.  Ekibimiz 
bunu korkmadan bildirimlerin yapılması ve kişilerin bu konuda bilinçlendirilmelerine bağlamışlardır. 
Ekip tarafından çalışmanın standardize olması için  servislerde birebir hatırlatma eğitimlerinin yapıl-
ması yönünde karar alınmıştır (Tablo 3).

Hastanemizde Risk Analizi Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Düşme Risk Puanı 9 ve üzerinde olarak 
değerlendirilmiştir. 1-5 Ekim 2009 tarihinde tekrar düşme risk analizi yapılarak Düşme Risk Puanları 
6 ve  6’nın altında olarak değerlendirilmiş ve çalışmamızın hedefi ne ulaşılmıştır.
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Şekil 4. Düşme olayı bildirim sayısı

Şekil 5. Ayaktan ve yatan hastalar için düşme risk skorları ve alınan önlemler
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AC L SERV S
Tekerlekli sandalyeden dü me Fiziksel yaralanma 2 5 10 Emniyet kemeri 1 4 4
Sedyeden dü me Fiziksel yaralanma 1 5 5 Emniyet kemeri 1 5 5
AMEL YATHANE

Sedye korumalar n n eksik veya bozuk olmas Hastan n dü mesi-yaralanma-can kayb 2 5 10 1 5 5

4 3 12 Risk ortadan tamamen kalkt .
Hasta transferinde yatak-sedye uyumsuzlu u Hastan n dü mesi-yaralanma-travma-can kayb 3 4 12 hasta ta ma brandas  al nd 1 4 4

Ameliyat stersinin artmas -dü me riski 3 3 9 2 3 6

Hastan n ameliyat masas nda tespitinin uygun yap lmamas Hasta dü mesi 2 4 8 1 4 4
Uyand rma odas nda personel yetersizli i Hastan n dü me riski-takip eksikli i-can kayb 1 5 5 Personel temin edildi. 1 3 3

CERRAH  YO UN BAKIM

Hastan n dü mesi - Yaralanma 1 4 4 1 4 4

DÜ ME Ç N 
R SK DE ERLEND RME FORMU

1.
 DE ERLEND RME

MART 2009

2.
 DE ERLEND RME

1 EK M 2009
ETK LENEN K LER

HASTA VE YAKINLARI

Sedye kenarlar  yükseltildi, 
Kemer tak ld , Transfer 
e itimi verildi.

Göz ameliyatlar nda hastan n sedye penceresinden 
yürüyerek geçmesi

Hastan n dü mesi-yaralanma-ameliyat yeri rüptürü-can 
kayb

Ameliyathane de hasta yo unlu una ba l  hasta bekleme 
süresinin artmas

Ameliyat randevu sistemi 
kuruldu.
Hasta güvenli i ve dü meyi 
önleme e itimi verildi.

Dü meyi önleme ve izleme 
e itimi verildi. Önlemler 
al nd
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ÇOCUK SERV S

Hastan n sedyeden yata a al nmas  s ras nda dü mesi - Hafif veya orta dereceli yaralanmalara sebep olabilir. 1 3 3 1 3 3

1 3 3 1 3 3

Tetkik alma s ras nda hastan n tedavi masas ndan dü mesi 1 4 4 1 4 4

 dü me (yataktan) - Hastan n dü me olas l n n artmas 2 4 8 1 4 4

- Yataktan dü me olas l n n artmas 2 4 8 1 3 3

- Dü me olas l n n artmas 1 4 4 1 4 4

Yataklar n; bebek ve çocuklara uygun olmamas 4 5 20 1 4 4

- Hastan n dü mesi ve yaralanmalara sebep olabilir. 2 3 6 1 3 3
Ta ma arac n n (sedye) görülen veya görülmeyen ar zas - Hastan n dü mesi 1 3 3 Ekipmanlar n kontrolü 1 3 3

Hastan n e itimli bir personel taraf ndan ta nmamas . 1 4 4 1 3 3

Hastan n ameliyathanede yetkin ki ilere teslim edilmemesi 1 2 2 1 2 2

Personel yetersizli i ve e itimsizli i 2 2 4 1 2 2
DAH L YE- NTAN YE SERV S

HASTANIN DÜ MES   (YATAK,KAYGAN ZEM N ) HASTADA KIRIK OLUSMASI 1 3 3 1 3 3
DO UMHANE VE Lo usa

5 5 25 1 5 5
FTR-C LD YE SERV S

Tuvalet ve banyo zemininin slak b rak lmas 3 3 9 2 3 6

Yataklar n yüksek olmas , yatak yüksekli inin ayarlanmas 3 3 9 2 3 6

Hastan n dü me riski 3 5 15 2 3 6
GÖ ÜS SERV S

Hafif yaralanmalar 1 4 4 1 3 3

Ölüm, tedavi zaman n n uzamas , a r yaralanmalar 5 5 25 1 4 4

Yaralanmalar 1 5 5 1 3 3
HAR C YE 1 – KALP DAMAR CERRAH

Laboratuvara, röntgene hastay  yaln z gönderme 1 3 3 1 3 3

4 4 16 1 4 4

Personelin yeterli e itime sahip olmamas 4 4 16 1 4 4

Preop hastan n ayakta beklemesi 4 3 12 2 3 6

1 3 3 1 3 3

Hastan n uyanmadan servise gelmesi 3 2 6 1 2 2

Hastay  yata na geçirirken gerekli önlemlerin al nmamas 3 4 12 1 4 4

1 4 4 1 3 3
HAR C YE 2 – ÜROLOJ

3 3 9 1 3 3

Postop hastan n ay lmadan servise gelmesi 4 4 16 1 4 4
Koridorlar n silindikten sonra slak kalmas - Hasta dü mesi 3 4 12 Islak zemin levhas .  E itim 1 3 3

1.
 DE ERLEND RME

MART 2009

2.
 DE ERLEND RME

1 EK M 2009
ETK LENEN K LER

HASTA VE YAKINLARI

Hasta ta ma brandas  temin 
edildi.

Kullan lan kova vb geni  kaplar n aç kta, hastalar n 
ula abilece i yerde b rak lmas

- Hastan n üzerine devrilmesi, dü mesi, suda bo ulma 
vb.

Personele Hasta ve çal an 
güvenli i e itimi verildi.

- Genel vücut travmas
- Hasta yak n n n ve hastan n ajitasyonu

Hasta ve çal an güvenli i 
e itimi verildi. Dü me 
belirteçleri
Hasta ve yak n  dü me 
e itimi

Hastan n s k kulland  e yalar n n yata a yak n bir yere 
yerle mesi.

Hasta ve yak n  dü me 
e itimi

Pencere kenarlar na çocuk oturtulmas  veya d ar y  izlemek 
için cam n aç lmas

E itim+Pencerelere k s tlama 
getirilmesi

- Yataktan dü melerin olmas
- Yaralanmalar
- Kafa ve genel vücut travmas
- Has yak n n n psikolojik travmas

Yatak kenarl klar  de i tirildi. 
E itim verildi

Yemek masas n n amac n n d nda kullan lmas . Hastan n 
üzerine oturtulup dola t r lmas .

Hasta ve yak n  e itim 
verildi.

- sonda ve drenin ç kmas
- Hastan n sedyeden dü mesi

Hasta transferi e itimi 
verildi. Emniyet kemeri. 
Sa l k personeli

- Hastan n ajitasyonu, 
- Sedyede dü me olas l n n artmas

Yetkin ki ilere teslim 
ediliyor.

- Ameliyat n aksamas
- Hasta yak n n n ajitasyonu
- Hastan n dü me olas l

Personele transfer e itimi 
verildi.

Kaygan zemin levhas  ve 
e itim verildi.

Serviste hasta yataklar n n yüksekli inin ayarlanabilir 
olmamas

Post op hastalar n sedyeden hasta yata na transfer 
edilirken sorun ya anmas

Hasta ta ma brandas . 
E itim

- Dü me
- Yaralanma
- Mali kay p
- Güven kayb
- Tedavi süresinin uzamas

Islak zemin levhas . Hasta ve 
yak n  e itimi

- Hastan n dü mesi
- Travma
- Yaralanma
- Maddi kay p

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi.

- Tedavinin uzamas
- Mali kay p
- Güvensizlik
- Ölüm
- Yaralanma

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi.

Hastan n tetkik amaçl  servis d na ç kt nda (röntgen, 
SFT) d  olaylara maruz kalmas , dü me, hipoksi

Personel e li inde gitmesi. 
E itim

Hastan n banyo, tuvalet, koridor hipoksiye ba l  dü mesi 
(ça rma sisteminin olmamas )

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi.

Hastan n bilinçsiz refakatç  veya refakatç  olmad ndan 
yataktan dü mesi

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi.

- Yolda hastan n dü mesi
- Senkop
- ok
- Arrest

Hastan n personel e li inde 
gitmesi.

Temizlik personelinin temizlik s ras nda gerekli önlemi 
almamas

- Dü me
- Enfeksiyon 
- Hastalar n güvende olmas  (temizlik malz kap s  
kilitlenmezse)

Islak zemin levhas . 
Personel e itimi

- Enfeksiyon yay l m  (Enf. Oda temizli i)
- leti im yetersizli i
- Dü me

Tüm çal anlara hasta ve 
çal an güvenli i e itimi 
verilmesi.

- Hasta memnuniyetsizli i
- Senkop
- Dü me
- Gerginlik

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi.

Hastan n ameliyathaneye transferinde gerekli önlemlerin 
al nmamas

- Dü me
- ok
- Memnuniyetsizlik

Gerekli önlemler al nd . 
Personel e li inde gitmesi. 
Transfer e itim

- Dü me
- Hastan n kendine zarar vermesi
- Hasta sahiplerinin tedirginli i

Uyand rma ünitesi kuruldu. 
Anestezi teknisyeni 
e li inde servise gelmesi.

- Dü me
- Gerginlik
- Hastan n zarar görmesi
- Ameliyat komplikasyonalr

Hasta ta ma brandas  temin 
edildi. E itim.

Anestezi sonras  hastan n yata nda gerekli güvenlik 
önlemlerinin al nmamas

- Dü me
- Ameliyat komplikasyonlar  (drenler tak l p, ç kabilir)

Dü me belirteci kullan lmas . 
Önlemlerin al nmas .

Postop hastalar n mobilizasyonu konusunda hekim 
taraf ndan yeterli bilginin verilmemesi

- Ameliyat bölgesinin zarar görmesi
- Dü me riski
- Bay lma
- G S ve solunum ikayeti

Hasta ve çal an güvenli i 
e itimi verildi.

- Dü me riski
- Hayati tehlike
-  gücü kayb
- Yatt  gün say s n n artmas
- Mental bozukluk

Uyand rma ünitesi kuruldu. 
Anestezi teknisyeni 
e li inde servise gelmesi.
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KADIN DO UM

Özellikle postop hastalarda mobilize olurken dü me riski 2 4 8 1 4 4

3 4 12 Uyar  levhas . E itim 1 3 3

2 4 8 1 4 4
KAN MERKEZ

Donör Reaksiyonu Donörün bay l p dü mesi,ba n  çarp p yaralanmas 2 2 4 1 2 2
KBB

Sedye korumalar n n yetersiz olmas - Dü me 3 3 9 1 3 3
KORONER YO UN BAKIM

4 5 20 1 5 5

3 5 15 1 4 4
ORTOPED

1 4 4 1 4 4

1 4 4 1 3 3

4 4 16 1 3 3

Hasta transferi s ras nda dikkatsizlik 1 4 4 Transfer e itimi 1 4 4

3 4 12 1 4 4
POL KL N K

Poliklinikteki ayd nlatma bo lu undan dü me 1 5 5 1 5 5

1 5 5 Temizlik personelinin e itimi 1 3 3
RADYOLOJ

Hastan n dü mesi - Yaralanma, k r k vs. 2 4 8 1 4 4
SEMT POL KL N

Yerlerin kaygan oldu u için hastan n dü mesi 4 5 20 Islak zemin levhas .  E itim 2 3 6
TEKN K SERV S

Asansörler 2 5 10 1 5 5

1.
 DE ERLEND RME

MART 2009

2.
 DE ERLEND RME

1 EK M 2009
ETK LENEN K LER

HASTA VE YAKINLARI

- Hastan n ektremitelerinin k r lmas , incinmesi
- Kafa travmas
- Kal  süresinin uzamas

Hasta ve çal an güvenli i 
e itimi verildi.

Temizlik yap lan alan n slak b rak lmas , uyar  levhas n n 
olmamas

- Hasta ve refakatçilerin dü mesi sonu ekstremite 
k r klar
- Kafa travmas

Hasta transferinde kullan lan sedyelerin alçal p yükselebilir 
olmamas

- Hastan n yata na al n rken dü m riski
- Hasta yak nlar n n personel yetersizli i nedeniyle 
hastay  yata a al rken destek olmas  gereklili i
- Sakatlanma riski

Hasta ta ma brandas . 
Sedyelere emniyet kemeri 
tak ld . Transfer e itimi 
verildi.

Hasta ve çal an güvenli i 
e itimi verildi.

Sedye korumalar n n 
yükseltilmesi.

Yatak kenarl klar n n aç kl ndan yataktan dü melerin fazla 
olmas  

-Hayati tehlike 
-Hastane ve çal anlara güvensizlik
Hastane kal  süresinin uzamas

Hasta sabitleme band  
kullan lmas . Çal an e itimi

 NÖROLOJ , KARD YOLOJ , PLAST K CERRAH , 
PS K YATR

Dü me riski (Yataktan, sedyeden, yürürken, epileptik nöbet 
s ras nda vs)

- Yat  süresinin uzamas
- Hayati tehlike
- Yaralanma
- Güven kayb
- leti imin bozulmas
- Memnuniyetin azalmas

Hasta ve yak n  e itimi. 
Çal an e itimi. Dü me 
belirteçleri.

Hastalar n servisten ameliyathaneye yaln z gönderilmesi 
(personelsiz)

- Hasta dü mesi
- Hastan n yanl  yere gitmesi
- Hasta ve hasta yak n  gerginli i
- Hastanede yat  süresinin uzamas

Hastalar n hem ire ve 
personel e li inde hastan n 
gelmesi

Acilden servise transfer s ras nda sedye ya da tekerlekli 
sandalyede gerekli önlemlerin al nmamas

- Hasta dü mesi
- Tedavi süresinin uzamas

Sedye, tekerlekli sandalye, 
emniyet kemeri.

Hastalar n yatarken dü me riskine göre s n fland r lmadan 
yat r lmas

- Dü me riskinin yüksek olmas
- Tedavi sürescinin uzamas
- Hasta memnuniyetsizli i

Transfer e itimi, dü me 
riskinin hesaplanmas , 
dü me belirteçleri.

-Hasta dü mesi,
-Hasta ve hasta yak n  gerginli i,
-Hasta tedavisinin uzamas

Hastalar n ameliyathaneden servise sadece personelle 
yollanmas

-Personel gerginli i,
-Dü me riski,
-Hastalar n genel durumlar n n bozulmas , 
-Müdahalede gecikme

Personel ve anestezi 
teknisyeni e li inde servise 
gelmesi

- Yaralanma
- Ölüm
- Güven kayb
- Mali kay p
- Adli süreç

LCD ekranlarda dü me için 
hasta ve yak nlar n  
bilgilendirme.

Temizlik personelinin temizlik malzemelerini aç kta b rakmas  
ve Orijinal kutularda olmamas

- Hasta ve yak n n n malzemeyi bilmeden içmesi 
özellikle çocklar n
- Yaralanma
- Dü me
- Ölüm

Hasta tutama , basamak 
konulmas , E itim.

- Yaralanma
- Dü me sonucunda bilinç kayb
- Kafa travmas
- Ölüm 

- Can güvenli i
- Prestij kayb
- Dü me tehlikesi

Hasta ve yak n  e itim 
verildi. Hastan n tek ba na 
izinsiz gitmemesi.
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4. SONUÇ

Mart 2009 tarihinde yapılan Risk Analizinde Düşme Risk Puanı 9 puan ve üzeri olarak değerlendirilmiştir. 
Temel ve Standart önlemler alındıktan sonra Eylül 2009 tarihinde tekrar düşme risk analizi yapılarak 
Düşme Risk Puanı 6 ve altı olarak değerlendirildi. 

Çalışma ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliğinde yer alan diğer 12 madde için de farkındalık 
oluşturuldu ve çalışmalar ilgili alanlara uyarlandı. Hasta ve Çalışan Güvenliğini tehdit eden olayların 
bildirimde bulunulması çalışanlar tarafından benimsendi ve uygulandı. Ayrıca çalışma, hastanemizde 
Hasta ve Çalışan Güvenliği  kültürü oluşturulmasına katkı sağladı.

Çalışmanın fayda maliyet analizi yapıldığında (Toplam maliyet 15.391 TL) sağlanan faydanın yanında 
maliyetin kıyas yapılamayacak oranda önemsiz olduğu görüldü. Çalışma için ayrılan kaynak çok fazla 
olmamasına rağmen yapılan düzenleme ve iyileştirme çabaları ile elde edilen fayda insan yaşamıdır

KAYNAKLAR

Preventing Patient Falls, Janice M. Morse, 1997 At a Patient Safety 2002 training provided by NCPS, Patient Sa-
fety Managers

ISO 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

29 Nisan 2009 tarih ve sayılı 27214 resmî gazetede yayınlanan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan 
Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği

JCI Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefl eri

www.hastagüvenligi.org
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GÜVENLİ AMELİYATHANE HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Aksoy1, Halil Kara, Okan Eryiğit, Zenciye Koçak,

Zuhal Balaman, Fadime Ateş, Sultan Şahan

Özet

Bu çalışmada; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı yataklı tedavi kurumlarının, Hizmet Kalite Stan-
dartları kapsamında “Güvenli Ameliyathane Hizmetleri” sunumu değerlendirilmiştir.

Abstract

In this study, Ankara Provincial Health Directorat of the Research Hospitals/Public Hospitals have 
been assessed. Safety Operating Theatre Service as part of Service Quality Standard.

1. GİRİŞ

WHO/DSÖ verilerine göre, dünyada her 25 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kere ameliyat olmak-
tadır. Bu nedenle, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği, üzerinde önemle durulması gereken bir 
konudur.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı;  2009 1. Dönem 31 kurum var iken, 2. Dönem bu sayı 32 ku-
ruma çıkmıştır. Bu kurumlardan 1. Dönem 3 kurumda, 2. dönem 4 kurumda ameliyathane hizmeti su-
nulmamıştır.

Bu nedenle, her iki dönemde de toplam 28 hastane değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye alınan bu has-
tanelerin %50’si Eğitim Araştırma Hastanesi, %50’si Devlet Hastanesi statüsündedir.

2. MATERYAL VE METOT

Güvenli Ameliyathane Hizmetleri sunumunun değerlendirilmesi amacıyla, HKS Rehberinin; Ame-
liyathane Hizmetleri bölümünden (13.1-12) ve ameliyathane süreçlerini ilgilendiren, Klinikler bölü-
münden (16.1, 16.2), Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi bölümünden (33.4, 33.11, 33.13, 34.1-
6), Hasta ve Çalışan Güvenliği bölümünden (35.2, 35.4, 35.5, 35.7, 36.1-3, 39.3, 40.2, 40.6, 41.2, 41.3, 
41.5) Kurumsal Hizmet Yönetimi bölümünden (50.5), Hasta Kayıtları ve Dosyası bölümünden (67.2, 
67.3), Tesis Yönetimi ve Güvenlik bölümünden (70.1-3, 70.6, 71.3), Çamaşırhane bölümünden (78.3) 
olmak üzere toplam 45 soru seçilerek, çalışma bu sorular üzerinden yapılmıştır. Dâhil edilen soruların 
puan toplamı 324 olup, HKS Rehberinin %14,09’unu oluşturmaktadır.

2009 yılı 1.Dönem değerlendirmelerde 31 kurumdan 3’ü ve 2.Dönem değerlendirmelerde 32 kurum-
dan 4’ü ameliyathane hizmeti sunamadıkları için kapsam dışı bırakılmış ve çalışmaya dâhil edilme-
mişlerdir. Her iki dönemde de 14’ü EAH ve 14’DH olmak üzere toplam 28 hastane çalışmaya dâhil 
edilmiştir.

1. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kaliteasm@gmail.com
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HKS rehberinden seçilen 45 soru kapsamında; kurumların bu sorular üzerinden aldıkları puanlar ve 
her bir sorunun kurumlar tarafından karşılanma oranları değerlendirilmiştir.

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz-
de; Independent Sample t Testi ve Paired Sample t Testi kullanılmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık 
düzeyi olarak =0,05 kabul edilmiştir. İhtimali (P) =0,05’ten küçük olan değerler önemli ve grup-
lar arasında fark vardır, büyük olan değerler önemsiz ve gruplar arasında fark yoktur, şeklinde kabul 
edilmiştir.

3. BULGULAR

Tablo 1. 2009 yılı dönemler içinde EAH ve DH’leri ortalama puanlarının karşılaştırılması 
(Mean ± SD)

EAH 
(n=14)

DH 
(n=14)

P

1. Dönem 84,36 ± 13,56 83,49 ± 7,91 0,838
2. Dönem 86,29 ± 9,36 80,65 ± 11,38 0,164

2009 yılı her iki döneminde de EAH ve DH’leri ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Ayrıca; 2009 yılı 1. ve 2. Dönem il ortalama puanları arasın-
da, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05).

Grafik 1. 2009 Yılı 1. ve 2. Dönemlerin Karşılaştırılması
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Tablo 2. 2009 yılı 2. dönem kurumların güvenli ameliyathane hizmetleri ile ilgili seçilen bazı 
standartları karşılama oranları (%)

S.No Standart %
13.5 Steril, yarı steril alan ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir. 100

36.2 Ameliyat odasında sesli olarak doğru hasta, doğru taraf, doğru işlem 
doğrulaması yapılmalıdır. 100

41.2 Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenleme yapılmalı 
ve meydana gelen yaralanmalar takip edilmelidir. 100
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36.1 Anestezi öncesi, ameliyat edilecek doğru bölge ve taraf işaretlenmeli ve bu 
işlem hastaya da doğrulatılmalıdır. 92,9

13.9
Ameliyathanede tıbbi atıklar ve çöpler ayrı şekilde toplanmalı ve 
depolanmalıdır. 82,1

13.7
Ameliyathanedeki tüm cihazların bağlandığı prizler, elektrik kesintisinde 
jeneratör devreye girinceye kadar enerji ihtiyacını karşılamak üzere UPS’lerle 
(eksternal veya internal) beslenmelidir.

78,6

13.8 UPS’lerin düzenli olarak bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. 78,6
36.3 Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır. 78,6

13.10 Hasta yakınları için ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi alabilecekleri 
bekleme alanları bulunmalıdır. 75,0

67.2 Ameliyat raporları dr. tarafından aynı gün içerisinde kayıt altına alınmalıdır. 71,4

70.3 Yangın söndürücülere erişim kolay olmalı ve düzenli olarak kontrolleri 
yapılmalıdır. 67,9

34.6 Sterilizasyon işlemi sırasında indikatörlerin kontrolü tam olarak yapılmalıdır. 64,3

13.11 Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçların ve anestezik ajanların kritik stok 
seviyeleri ve miad takipleri otomasyon sistemi üzerinden yapılmalıdır. 57,1

13.6
Ameliyathanelerde sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafi ltre veya 
benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi 
bulunmalıdır.

50,0

67.3 Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirme ve onay formu 
doldurulmalıdır.  50,0

Güvenli ameliyathane hizmetleri ile ilgili bazı standartları (13.5, 36.2) kurumların tamamı karşılamış-
tır. Ancak; altyapıdan (13.6, 13.11) ve uygulayıcıların duyarsızlığından (34.6, 67.3) kaynaklanan ne-
denlerden dolayı, standartların %50-70 oranında karşılandığı görülmektedir.

4. SONUÇ

Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden hataların/durumların, ameliyathane çalışan-
ları kaynaklı olabileceği gibi, alt yapı ve çalışma çevresi koşullarının yetersizliği de olumsuzlukların 
yaşanmasına neden olabilmektedir.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 28 yataklı tedavi kurumunda, güvenli ameliyathane süreçleri-
nin değerlendirilmesi için 45 soru seçilmiştir. 2009 yılı 1. ve 2.dönem karşılaştırılmalarında; dönemler 
arasında ve EAH ile DH arasında (dönem içi karşılaştırmaları) istatistiksel olarak anlamlı bir fark ol-
madığı bulunmuştur (p>0,05). Ayrıca; seçilen bu 45 sorudan, 20 sorunun %90 ve üzerinde, 7 sorunun 
%80-90 arasında, 18 sorunun %80 altında karşılandığı görülmüştür.
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HASTANELERDE BİLGİSAYARLA ÇALIŞMA ORTAMLARINDA SAĞLIK VE

 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ahmet Atasoy1, Mehmet Top2

Özet

Sandıklı Devlet Hastanesinde bilgisayar çalışma ortamına ilişkin özellikleri ve bilgisayarla çalışanla-
rın sağlık sorunlarını değerlendirmektir. Bu çalışma Temmuz 2009 tarihinde Sandıklı Devlet Hastane-
sinde görev yapan bilgisayarla çalışan 52 çalışan üzerinde yapılmıştır. Araştırmada; kişisel özellikler, 
sağlık sorunları açığa çıkaran anket formu ile bilgisayarı ortamına ilişkin özellikleri ve çalışma postu-
runu değerlendiren gözlem formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 versiyonunda değerlen-
dirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalamalar, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir.

Bilgisayar çalışma ortamında belirli standartların sağlanması, ergonomik şartların sağlanması, per-
sonelin verimini, iş tatminini ve memnuniyetini artırmaktadır ve uzun vadede baş gösteren kas iskelet 
sistemi hastalıklarını önleyebilmektedir. 

Bilgisayar kullanıcılarının % 59,6’sı kadın, % 61,5’si evli, % 61,5’si lise mezunudur. 65,4 ‘ü bir günde 
4 saatten fazla bilgisayar kullandıkları , % 46,2’si bir saatlik bilgisayar çalışmasını sonunda hiç din-
lenmedikleri belirlenmiştir. Bilgisayar kullanıcıları arasında baş ağrısı % 78,5, sırt ağrısı % 73,1, Bel 
ağrısı % 71,2, gözlerde sulanma % 76,9, gözlerde yanma ve kaşıntı ise % 69,2 oranında görülmekte-
dir. Bilgisayar çalışma ortam koşulları genel olarak  % 68,5 oranında olumlu özellikler taşımaktadır. 
Bilgisayar masası özelliklerinin % 59,3’ü, monitör özelliklerinin % 56,5’i, Kablo güvenliği özellikle-
rinin %57,0’si aydınlatma özelliklerinin % 65’si olumlu halde bulunmaktadır Katılımcıların % 57,7’si-
nin bilgisayar çalışması sırasında egzersiz yapmaktadır.

Bilgisayar kullanıcılarının sağlık sorunlarını azaltabilmek için çalışma ortamındaki ergonomik eksik-
liklerinin giderilmesi ve personelinin bilgisayar kullanımı ve çalışma ortamı konusunda eğitiminin ge-
rekli olduğu sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Sağlık ve Güvenlik, Sağlık Problemleri

HEALTH AND SAFETY MEASURES FOR WORKING STATES / 

ENVIRONMENTS WITH COMPUTER IN HOSPITALS
Abstract

The purposes of this study are to evaluate the feautures of working states with computer and health 
problems / issues of the personel who work with computres in Sandıklı Public / State Hospital. This 
study was conducted at Sandıklı Public / State Hospital in July 2009 for 52 personnel. A questionna-
ire for individual and health problems / issues and an observation form that evaluate characteristics 

1. Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@mynet.com
2. (Yrd. Doç. Dr.) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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related to computer environment and working procedure were used in this study. Data obtainede form 
this study was analyzed by using SPSS 11.5 software programme. Means and standart devisions were 
given for statistical findings.

Providing specific standarts at computer working environment, ergonomical conditions could inc-
rease efficiency, job satisfaction of personel as well as could prevent diesases / disordes related to 
skelatonal-muscular system.

59.6 % of compures users are female, 61.5 % of compures users are married, 61.5 % of compures users 
graduated from high school. 65.4 % of participants in this study pointed out that they use computer 
more than 4 hours.  Also % 46.2 of computer users remarked that they didn’t relax after using compu-
rer for one hour. 78.5 % of participants pointed out that they have headache, 73.1% of participants po-
inted out that they have backpain, 69.2% of computer users in this study remarked that they have irri-
taion of the eyes as well as 71.2 % of participants have become watery in their eyes when using com-
puter.  68.5 % of computer working conditions have generally positive features. 59.3 % of computer 
table’s characteristics, 56.5 % of monitor, 57.0 % of cale safety and 65.0 % of light characteristic are 
found at positive conditions.  57.7 % of participants make egzersize when they are using computer. 

The removing ergonomical defects at working environment and educating and training personel with 
using computer and working conditons should be needed for decreasing health problems / isses of 
computer users.

Key Words: Computer, Health and Safety, Health Problems

1. GİRİŞ

Sağlık kurumlarında verilerin kullanımı ve bilgiye dönüştürülmesinde günümüzde yoğun olarak bilgi-
sayar teknolojisinden yararlanılmaktadır (Esatoğlu ve Köksal, 2002: 29). Büyük bir hızla artan tıp bil-
gisi ve buna paralel olarak çoğalan ve gelişen ölçü ve görüntüleme yöntemleri, giderek otomatikleşen 
tıbbi test, analiz ve görüntüleme cihazları, bireyler ve hastalar için toplanılan tıbbi verileri de büyük bir 
hızla arttırmaktadır (Übeyli ve Güler, 2003: 240).

Tüm dünyada bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşırken bilgisayar kullanımının sağlık üzerine etki-
leri de sağlıkçıların gündemine girmeye başlamıştır. Bilgisayar kullanımıyla ilişkili sağlık sorunları-
nın bir kısmı bilgisayar ekranlarının oluşturduğu elektromanyetik alandan bir kısmı da işin özelliğin-
den kaynaklanır. Bilgisayar karşısında iken genellikle durağan bir pozisyonda belirli hareketler sürek-
li yinelenir. Bu durum ise kas iskelet sistem hastalıkları için risk oluşturmaktadır. (İnandı, 2001: 1). 
Ekran önü çalışmasına dayanan hizmet ortamının ergonomik özellikleri, gerek personelin performan-
sı ve memnuniyeti, gerekse müşterinin doyumu üzerinde etkili olmaktadır (Demirbilek ve Pazarlıoğlu, 
2004: 156). Günümüz işyerlerinde bilgisayarın yoğun kullanımı, işyerinde üretimin artmasını dolayı-
sıyla ekonomik ilerlemeyi sağlarken, aynı zamanda gelişen bu teknolojik cihazlarla çalışanların sağlı-
ğını da tehdit eder nitelik kazanmaktadır (Okur, 2006; 17). Bilgisayar ile uzun süreli ya da yoğun çalış-
ma insan üzerinde sağlık, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Ortaya çıkan sağlık sorun-
larının başında iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları ve göz rahatsızlıklarıdır (Seçkiner ve Kurt, 2004: 
37; Singh and Wadhwa, 2006: 165; Sharma vd., 2006: 37).

Bilgisayar kullananlarda klavye kullanma, veri girme, “mouse” tıklatma gibi tekrarlamalı hareketler, 
statik pozisyonda duruş, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve iş yerinin yetersiz ergonomik ko-
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şullarına bağlı gelişen ve sakat bırakabilen kas iskelet sistemi hastalıkları yaygınlığı artmaktadır. AB 
kas iskelet hastalıkları raporuna göre İspanya’da tüm meslek hastalıkları içerisindeki oranı % 75,5, 
Lüksemburg’a ise % 30’u kas iskelet sistemi rahatsızlıklarıdır (Baydur).

Kas iskelet sistemi hastalıkları ekonomik ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır (Özcan vd., 2007: 
12). Kas iskelet sistemi rahatsızlıkların maliyeti ABD’de 10,8 milyar dolardır. İsveç’in 1998 KİS ra-
poruna göre kadınlar kişi başına ortalama 106 gün, erkekler 103 gün işten kalma olmuştur (Baydur).

Göz problemleri, sırt, bel, boyun, baş, el ve bilek ağrıları gibi, sağlık problemlerinin hemen tümü er-
gonomik olamayan işyeri tasarımı ve uygun olmayan insan-makine ilişkilerinden kaynaklanmaktadır 
(Sharma vd., 2006: 38).

Günümüzde, insan–makine–çevre ilişkilerini inceleyerek böyle bir ortamda insanların sağlıklı ve üret-
ken şekilde çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak önem kazanmaktadır (Baslo, 2002: 155; 
Dizdar, 2004: 625).

Çalışma ortamında belirli standartların sağlanması, ergonomik şartların sağlanması, personelin veri-
mini, iş tatminini ve memnuniyetini artıracak ve uzun vadede baş gösteren kas iskelet sistemi hastalık-
larını önleyecek çok önemli bir faktördür  (Sanders & McCormick, 1993: 361; İnandı, 2001: 1; Seç-
kiner ve Kurt, 2004: 37).

Bilgisayar kullanıcılarında görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için, bilgisayar çalışma-
ları sırasında, sıradan ofis mobilyaları yerine ergonomik mobilyaların kullanımı önerilmektedir. Ayrı-
ca bilgisayar kullanımı sırasında zaman zaman dinlenme hareketleri gerekmektedir. Kullanıcı ile ek-
ran arasındaki uzaklığın en az 50 santimetre, ideal olarak 75 santimetre olması; çalışma ortamının ay-
dınlatmasının monitörden ışık yansımasını engelleyecek biçimde yapılması, çalışılan her bir saat son-
rasında 5-10 dakikalık dinlenme molalarının verilmesiyle bilgisayar kullanımına bağlı görme sorunla-
rının azaltılabileceği de belirtilmektedir (Gün vd., 2004: 153).

Ekran önü çalışmaları ağırlıklı olarak oturarak gerçekleştirilmektedir. Uzun süreli oturarak çalışma-
nın insan sağlığına olumsuz etki yaptığı bilinmektedir. Uzun süreli oturarak çalışmaların, bel, sırt, bo-
yun ve çeşitli kaslarda ağrı, tutulma gibi şikayetlere neden olduğu gözlenmektedir. Bu olumsuzluk-
ların ortadan kaldırılması, çalışma sandalyesinin kullanıcıya uygun biçimde tasarlanmasıyla sağla-
nabilir Ergonomik olarak tasarlanacak çalışma sandalyesinde dikkat edilmesi gereken konular, yapı-
lan araştırmalarda tespit edilmiştir. Bunlar, sandalye yüksekliğinin ayarlanabilir, sandalye oturma yü-
zeyinin boyut ve şekli oturma esnasında rahat hareket etmeye elverişli, kaplama malzemesi yumu-
şak olmalı, özellikle ön kenar yuvarlaklaştırılarak hareket esnasında bacağa zarar vermesi ve engelle-
mesi önlenmelidir. Oturak yüzeyi, kullanıcının basen şekline uyacak biçimde ve kaplama malzemesi-
nin kaymayı önleyen çeşitten olması tasarlanmalıdır. Sandalye arkalığı, gövdenin arka kısmının şekli-
ne uyacak şekilde ve enseye kadar uzanmalı, fakat çalışma sırasında kolların hareketini engellemeye-
cek, sırt ve beldeki kasların yükünü azaltacak biçimde dizayn edilmelidir. Denge ve kolay hareketli-
lik bakımından, tekerlekleri arasında 72 derecelik açı bulunan, 5 tekerlekli sandalyeler tercih edilme-
lidir (Akın, 1999: 93).

Ekran önü çalışma yerinin tasarımında düşünülmesi gereken önemli bir nokta monitörün yeri ve konu-
mudur. Monitör pencerelere paralel olarak yerleştirilerek parlamalar büyük oranda azaltılmalıdır. Kul-
lanıcının monitöre bakış açısı alanında, büyük farklılıklar oluşturacak bir ışık kaynağı olmamalıdır. 
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Büyük farklılıklar oluşturan ve direk göze yansıyan ışınlar gözün uyum yapmasını olumsuz yönde et-
kilemekte ve gözün aşırı yorulmasına neden olmaktadır. Ortam aydınlatması ile monitör ışığı arasın-
da çok fazla farklılıkların olması gözü kamaştırır ve gözün uyum fonksiyonunu zorlaştırır. Ortam ve 
monitör ışığın ayarlanmaması sonucu kullanıcı monitörde beyaz lekeler görür. Bunun için ışık kayna-
ğı uygun olmalı ve aydınlatmada beyaz renk kullanılmalıdır. Çünkü aydınlatmada renkli ışık kullanma 
görsel algılamayı zorlaştırır (Akın, 1999: 94).

Ekran önü çalışmalarında klavye oldukça önemli bir elemandır. Klavye kullanıcıya en yakın olacak şe-
kilde tasarlanmalıdır. Çalışma masası üzerinde düz durmalı, görüş ve ulaşma açısından en uygun şe-
kilde yerleştirilmelidir. Klavyenin üst yüzeyi parlamamalı, karakterler net görünebilecek büyüklükte 
olmalıdır. Tuşlara kolayca basılabilmeli ve tuşların üst yüzeyleri iç bükey olmalıdır. Klavyenin masa 
üzerindeki yerleşiminde, el dayanağı için gerekli yer sağlanmalıdır. Klavye ve farenin (mouse) ergo-
nomik tasarımı çok büyük önem taşımaktadır. Klavye ve farenin uygun tasarımlanmadan üretilişiyle, 
el ve bilek rahatsızlıklarına, kol kasları ve sinirlerine zarar verdiği bilinmektedir. Klavye ve fare kul-
lanımında el ve bileklerin sürekli gergin olması, uzun süreli çalışmalarda ağrılar oluşturmaktadır. Bu 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla, antropometrik ve ergonomik çalışmalar titizlikle ya-
pılmalıdır (Akın, 1999: 95).

Genel çalışma ortamlarında olması gereken tüm iklimlendirme koşulları, ekran önü çalışma ortamları 
için de geçerlidir. Ortamın sıcaklığı, nem oranı, hava akımı ve solunum havasının özellikleri çalışanla-
rın sağlığı ve iş verimi açısından önemlidir. Örneğin, aşırı nemli ortamda vücut, homeositasizi sağla-
mak için fazla enerji sarf edeceğinden, yorgunluk, dikkatsizlik ve can sıkıntısı belirtileri başlar. İş orta-
mında hava sıcaklığının yüksek veya düşük olması çalışanın sağlığını bozacağı gibi çalışma verimini 
de büyük ölçüde düşürecektir. Yüksek ve düşük sıcaklıklar dikkatin ve zihinsel faaliyetlerin azalması-
na, yorgunluk, halsizlik belirtilerinin görülmesine sebep olurlar. Çalışılan ortamın sıcaklığı 20-24 de-
rece arasında olmalıdır. Aşırı nem ve nemsizliğin insan sağlığına ve çalışma verimine etkisi büyüktür. 
Çalışma yeri sıcak ve nemli ise fazla nem, terlemeyi engellediğinden sıcaklığa dayanma güçleşecektir. 
Ortam kuru ise solunum yollarında tahrişlere ve kronik öksürüklere yol açabileceği gibi, solunumun 
güçleşmesine de neden olacaktır. Çalışma yerinin ortalama nemi %40-60 dolaylarında olmalı ve bilgi-
sayar üniteleri nemden korunmalıdır (Akın, 1999: 95).

Bilgisayarın etkin kullanımı, tedavi ve bakım sürecinde bedelleri ağır da olabilen insan hatalarını azalt-
ma yönünde sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacaktır (Başar vd., 2008: 44).

Bireyin sağlıklı ve optimum performansla çalışabilmesi için çalışma ortamının ergonomik kriterler göz 
önünde bulundurularak tasarlanması gerekmektedir. (Erdoğan, 2007: 84) . Sağlık bakım ortamların-
da bilgisayarların etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ergonomik koşulların sağlanması 
yanında çalışanın güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bilgisayar kullanımı ile ilgili pek çok sağ-
lık sorunu doğru ekipman kullanımı (Sanders ve McCormick, 1993: 361-371, 437-451; Şimşek, 1994: 
245-281) ve sağduyu sayesinde azaltılabilir (Dessler, 1995: 269).

Hastanelerde günümüzde artık bilgisayarın yoğun olarak kullanıldığı kurumlardır. Hastane sektörün-
de başta hekimler ve hemşireler olmak üzere bilgisayarı yoğun bir şekilde kullanan bilgi işlem birim-
lerinde çalışan personel bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilmektedir. Daha öncede ifade edildiği üze-
re hastanelerde bilgisayarı yoğun olarak kullanan personelde psikolojik, fiziksel ve davranışsal olarak 
bazı sorunlar söz konusu olabilmektedir. Dolayısı ile bu araştırmada bir devlet hastanesindeki bilgisa-
yar kullanıcılarının bilgisayar kullanma durumları ve karşılaştıkları sağlık ve güvenlik sorunları konu 
olarak seçilmiştir.
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2. YÖNTEM

Bu araştırmada Sandıklı Devlet Hastanesi’ndeki bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar kullanma du-
rumları ve karşılaştıkları sağlık ve güvenlik sorunlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma Temmuz 
2009 tarihinde Sandıklı Devlet Hastanesi’ndeki 52 bilgisayar kullanıcısı üzerinde yapılmıştır. Araştır-
mada örneklem çekilmemiş hastanenin bilgi işlem ünitelerinde çalışan ve bilgisayarı yoğun bir şekil-
de kullanan personelin tamamına ulaşılmıştır.

Bu çalışmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi “sağlık sorunları ve önlemlerine yönelik 
anket”, ikincisi “bilgisayar çalışma ortamı ve çalışma posturunu değerlendirme formudur. Sağlık so-
runları ve önlemlerine yönelik anket literatür taranarak oluşturulmuştur. Bu anketin hazırlanmasında 
kullanılan bazı internet kaynaklarının künyesi kaynakçada verilmiştir. Ankette bilgisayar kullanıcıları-
nın kişisel özellikler, sağlık sorunları ve önlemlerine yönelik davranışları içeren 50 soru bulunmakta-
dır. Sağlık sorunları ve aldıkları önlemler kişilerin ifadelerine dayanmaktadır. Cevapları “Her zaman”, 
“Sıklıkla”, “Bazen”, “Asla” şeklindedir.

Bilgisayar çalışma ortamı ve çalışan posturunu değerlendirme formu, Cornell İnsan Faktörleri ve Er-
gonomi Araştırma Grubu (CHFERG) tarafından geliştirilen bilgisayar istasyonları kontrol listelerin-
den yararlanılarak hazırlanmıştır (California Institute of Technology, 2009; Cornell University Ergo-
nomics Web, 2009). Bilgisayar çalışma ortamına ilişkin 50 soru ve çalışma posturune yönelik 16 soru 
bulunmaktadır. Araştırmacı tarafından bilgisayarın bulunduğu ortamına ilişkin özellikler ve çalışanın 
posturu gözlem sonucunda değerlendirilerek anket formuna kaydedilmiştir.

Elde edilen veriler SPSS 11.5 versiyonunda değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde oranlar ortalama-
lar, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. 

3. BULGULAR

Bilgisayar kullanıcılarının % 59,6’sı kadın, % 61,5’si evli, % 61,5’si lise mezunudur. Yaş ortalaması 
30 ± 9.32’ dir (Tablo 1 ).

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri

Özellik Sayı %

Cinsiyet
Erkek 21 40,4
Kadın 31 59,6

Medeni durum
Evli 32 61,5
Bekar 20 38,5

Eğitim Durumu
Lise 32 61,5
Ön Lisans 8 15,4
Lisans 12 23,1

Yaş 30 ± 9,32

Katılımcıların % 78,8’si 4 yıldan beri bilgisayar kullanmakta olduğu, % 65,4 ‘ü bir günde 4 saatten 
fazla bilgisayar kullandıkları , % 46,2’si bir saatlik bilgisayar çalışmasını sonunda hiç dinlenmedikleri 
belirlenmiştir. Bilgisayar kullanıcıların % 40,4’ü gözlük kullandıkları, % 57,7’si son iki yıl içinde göz 
muayenesi olduklarının ifade etmişlerdir
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Tablo 2. Katılımcıların bilgisayar kullanım özellikleri

Kullanım Özellikleri Sayı %

İş yerinde bilgisayar kullanma süresi 3 yıl ve aşağısı 11 21,2

4 yıl ve üzeri 41 78,8
Günlük bilgisayar kullanma süresi (saat ) 3 saat ve aşağısı 34 34,6

4 saat ve üzeri 18 65,4
1 saatlik bilgisayar çalışma süresinde dinlenme 
süresi

Hiç dinlenme yok 24 46,2

5 dakika 11 21,2

10 dakika 8 15,4
15 dakika 9 17,3

Gözlük kullanma durumu Kullanan 21 40,4

Kullanmayan 31 59,6
Son 2 sene içinde göz muayenesi olma durumu Muayene olan 30 57,7

Muayene olmayan 22 42,3

Bilgisayar kullanıcı arasında görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları arasında boyun ağrısı % 78,5, 
sırt ağrısı % 73,1, Bel ağrısı ise % 71,2 oranında görülmektedir. Bilgisayar kullanıcıları arasında gö-
rülen göz rahatsızlıkları arasında gözlerde sulanma % 76,9, Gözlerde yanma ve kaşıntı ise % 69,2 ora-
nında görülmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların ifade ettikleri sağlık sorunları

Sağlık Sorunları Her 
Zaman Sıklıkla Bazen Asla Görülme Oranı

%
1. Boyun ağrısı 11,5 21,2 46,2 21,2 78,5
2. Omuz ağrısı 7,7 17,3 40,4 34,6 65,4
3. Sırt ağrısı 5,8 17,3 50,0 26,9 73,1
4. Bel ağrısı 5,8 19,2 46,,2 28,8 71,2
5.  Ön kol ağrısı 5,8 7,7 40,4 46,2 53,8
6. El ve bilek ağrısı 7,7 5,8 38,5 48,1 51,9
7. El parmaklarında ağrı 3,8 11,5 32,7 51,9 48,1
8.Gözlerde sulanma 13,5 19,2 44,2 23,1 76,9
 9.Gözlerde kaşıntı 7,7 19,2 42,3 30,8 69,2
10.Gözlerde yanma 11,5 25,0 32,7 30,8 69,2
11.Baş ağrısı 13,5 19,2 48,1 19,2 80,8
12.Aşırı sinirlilik 15,4 11,5 51,9 21,2 78,8
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Bilgisayar çalışma ortam koşulları genel olarak  % 68,56 oranında olumlu özellikler taşımaktadır. Bil-
gisayar masası özelliklerinin % 59.3’ ü, monitör özelliklerinin % 56.5’i, kablo güvenliği özelliklerinin  
%57,0’i, çalışma ortamının aydınlatma özelliklerinin % 65’si olumlu halde bulunmaktadır.

Tablo 4. Bilgisayar çalışma ortamı koşulları

Çalışma Ortamı Koşulları
İncelenen

Özellik
Sayısı

Olumlu Özellik 
Ortalaması

Olumlu Özellik
Yüzdesi

1. Çalışma masası 8 4,75 59,37
2. Monitör 9 5,09 56,55
3. Sandalye 10 6,07 60,70
4. Klavye 6 5,50 91,66
5. Mouse 4 3,96 99,00
6. Aydınlatma 5 3,25 65,00
7. Gürültü 2 1,44 72,00
9. Havalandırma 2 1,90 95,00
10. Kablo düzeni 4 2,30 57,00
TOPLAM 50 34,2 68,56

Bilgisayar kullanıcıların çalışma duruşunun gözlenmesi sonucunda; kullanıcıların % 34,6’sının klavye 
kullanırken ellerini yana bükülme olduğu, % 36,5’ i belini ve sırtını sandalyenin arkasına yasladığı, % 
50’si kollarını vücuduna yakın konumda olduğu gözlenmiştir.

Tablo 5. Bilgisayarla çalışanlarının çalışma postürü

Çalışma Posturu Sayı %
1. Monitörün vücudun tam karşısında olması 40 76,9
2. Monitörün 50-70 cm uzakta olması 27 51,9
3. Başın ve boynun dik olması 22 42,3
4. Bel-sırtın sandalyenin arkasına yaslanmış olması 19 36,5
5. Üst Kolun yere paralel olması 30 57,7
6. Kolun vücuda yakın olması 26 50,0
7.Dirsek açısının 90-120 derecede olması 31 59,6
8.Ellerin Mouse tutarken nötr pozisyonda olması 31 59,6
9.Ellerin Mouse kullanılırken bükülmesi 34 65,4
10. Klavye kullanırken ellerin yana bükülmesi 18 34,6
11.Uyluk bölgesi yere paralel olması 37 71,2
12. Kalça açısının 90-110 derece arasında olması 34 65,4
13. Diz açısının 90-110 derece arasında olması 26 50,0
14. Masanın altı ile uyluk arasında en az 5 cm boşluk bulunması 43 82,7
15. Diz arkası ile sandalyenin ucu arasında 5 cm boşluk bulunması 39 75,0
16. Ayakların yere düz olarak basması 37 71,2
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Bilgisayar kullanıcılarının kas ve iskelet rahatsızlıklarına önlemeye yönelik yapmış oldukları dav-
ranışlar incelendiğinde; katılımcıların % 57,7’si bilgisayar çalışması sırasında egzersiz yaptığı, % 
78,8’inin mouse ile klavyeyi aynı seviyede tuttuğu, % 40,4’ünün fareyi normal bir şekilde kavradığı, 
% 65,4’ ünün çok uzaklardaki nesneleri almak için eğilmek zorunda kaldıklarını ifade etmektedirler.

Tablo 6. Bilgisayar kullanıcıların kas iskelet sorunlarına yönelik önleyici davranışlarının dağı-
lımı

Kas İskelet Sorunlarına Yönelik 
Önleyici Davranışlar

Her Zaman
%

Sıklıkla
%

Bazen
%

Asla
%

Yapılma 
Durumu

%
Bilgisayarla çalışırken omuz, kol, el 
egzersizlerinin yapılması

1,90 3,80 51,9 42,3 57,7

Farenin klavye ile aynı seviyede 
tutulması

28,8 19,2 30,8 21,2 78,8

Fareyi çok sıkı bir şekilde 
kavranılması

11,5 21,2 26,9 40,4 40,4

Klavyedeki kısa yol tuşlarını 
kullanılması

36,5 34,6 21,2 7,70 92,3

Oturuş şeklinin değiştirilmesi 23,1 23,1 38,5 15,4 84,6
Telefon, okuma gibi işlerde çok 
uzaklara eğilmek zorunda kalınması

3,80 5,80 55,8 34,6 65,4

Bilgisayar kullanıcıların göz sorunları önlemeye yönelik yapmış oldukları davranışlar incelendiğinde; 
katılımcıların % 50’si değişik nesnelere görmeye odaklandıklarını, % 71,2’si monitörün konstrat aya-
rını yaptığını ve % 69,2’si arasıra uzaktaki nesneleri baktığını ifade etmektedirler.

Tablo 7. Bilgisayar kullanıcıların göz sorunlarına yönelik önleyici davranışlarının dağılımı

Göz Sorunlarına Yönelik Önleyici 
Davranışlar

Her Zaman
%

Sıklıkla
%

Bazen
%

Asla
%

Yapılma 
Durumu

%
Düzenli olarak 5- 6 metre uzaktaki 
nesnelerin bakılması

 9,6 13,5 46,2 30,8 69,2

Monitörün tozunun temizlenmesi 32,7 34,6 28,8 3,8 96,2

Monitörün titremesinde yenilenme 
hızının ayarlanması

23,1 23,1 30,8 23,1 76,9

Monitörün konstrat ayarının 
yapılması

17,3 17,3 36,5 28,8 71,2

Monitörün parlaklık ayarının 
yapılması

21,2 23,1 32,7 23,1 76,9

Çalışma yerinin iyi aydınlatılması 36,5 19,2 26,9 17,3 82,7
Aralıklı olarak değişik nesneleri 
görmeye odaklanılması

 7,7 9,6 32,7 50,0 50,0
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4. TARTIŞMA

Günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar kullanıcılarında görülen sağlık sorun-
larının önem kazanmasına yol açmıştır. Birçok araştırmada bilgisayar kullanıcılarında en sık görülen 
yakınmaların kas ve iskelet sistemi yakınmaları olduğu ve bu yakınmaların sırt, boyun ve omuz ağrı-
sı şeklinde kendini gösterdiğini tespit etmişlerdir (Gün vd., 2004: 154; Singh and Wadhwa, 2006: 165; 
Ulusam vd., 2001: 26).

Gün ve arkadaşlarının 83 bilgisayar çalışan üzerinde yapmış olduğu çalışmada boyun ağrısı % 77.1, 
Sırt ağrısı % 69.9, Omuz ağrısı % 67.5 şeklinde tespit etmişlerdir. Demirbilek ve Pazarlıoğlu’nun 211 
bilgisayar çalışan üzerinde yapmış oldukları çalışmasında sırt ağrısı % 47.4, Omuz ağrısı % 40.3 şek-
linde tespit etmişlerdir. Singh ve arkadaşlarının 30 bilgisayar çalışan üzerinde yaptığı çalışmasında 
omuz ağrısı % 86,6, el bilek ağrısı % 49,9 şeklinde tespit etmişlerdir.

Bu çalışmamızda ise benzer şekilde, boyun ağrısı % 78,5, sırt ağrısı, % 73,1 omuz ağrısı % 65,4 ora-
nında tespit edilmiştir. Bu yakınmaların başlıca nedenleri ergonomik problemlerdir. Nitekim bilgisayar 
kullanılırken oturulan koltuğun uygun olmaması, monitör ile gözün aynı hizada olmaması gibi bazı er-
gonomik sorunlar bu çalışmada da tespit edilmiştir.

Bilgisayar kullanıcılarında sık görülen bir diğer rahatsızlık olan göz sorunlarıdır. Demirbilek ve arka-
daşlarının yapmış olduğu çalışmada göz yanması % 73,0 olarak tespit edilmiştir. Gün ve arkadaşları-
nın yapmış oldukları çalışmada gözlerde sulanma % 56,6 ve gözlerde kaşıntı % 54,2 olarak tespit edil-
miştir. Sing ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada gözlerde yanma % 83,3 olarak tespit edil-
miştir. Bu çalışmamızda, gözlerde sulanma % 76.9, gözlerde kaşıntı ve yanma % 69,2 oranında tes-
pit edilmiştir. Görme ile ilgili yakınmaların nedenleri incelendiğinde bilgisayar kullanıcıların % 51,9’ 
u göz ile ekran arasının 50-70 cm olduğu ve çalışma ortamının aydınlatmanın % 35,0’ı olumsuz özel-
likler taşıdığı tespit edilmiştir.

Bilgisayarla çalışma ortamında görülebilen kazaların en önemli nedenleri, elektrik kablolarının güve-
ne alınmamasıdır. Bu çalışmada, elektrik kablolarının güvenliğine ait özelliklerin % 57’si olumlu yön-
de tespit edilmiştir.

İşyerinde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar kullanımının personel üzerindeki olumsuz sağlık sorunla-
rı ve işçi sağlığı sorunlarını önlemek için Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlem-
leri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 2003) hazırlanmıştır. Bu yönetmelik ile işyerinde bilgisayar 
kullanan personel için işverenlere işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde bazı yükümlülükler getirilmiş-
tir. Ayrıca yönetmelik işyerlerinde kullanılacak bilgisayar, bilgisayar sistemleri ile bilgisayarla çalışma 
ve ortamına ilişkin belli standartlar getirilmiştir (Okur, 2006: 29).

Sonuç olarak, günlük çalışmalarının önemli bir bölümünü bilgisayar başında yapan bu kişilerin, bilgi-
sayar kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik olarak eğitilmeleri, kişile-
rin kullandığı araç ve gereçlerin ergonomik olarak düzenlenmesi yararlı olacaktır.
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AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE RİSK YÖNETİMİ TEMEL 

ESASLARINI KULLANARAK HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Sibel Altıntop Güleç1, Kifaye Aslan Dalmış2, Ecem Türkseven3, Hakan Ölçüm4

Özet

Sağlık hizmetlerinde nitelikli sağlık hizmeti sunumunun birinci koşulunu hasta güvenliği oluşturmak-
tadır. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararı önlemek amacıyla sağlık ku-
ruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Amaç, hastalar, has-
ta yakınları ve çalışanlar için güvenli bir ortam sağlamaktır. Diğer yandan, herhangi bir kayıp veya 
zarar olasılığına risk adı verilir. Risk yönetimi ise, risklerin tanımlanmasıyla başlayan ve analizi ile 
devam ederek, gerekli tedbirlerin alınması ve hazırlıkların yapılması sürecidir. Bir sağlık kurumunda 
risk yönetiminin temel hedefi oluşabilecek her türlü zararı asgariye indirmek için gerekli tüm önlemle-
ri almak ve oluşabilecek zararların etkisini de olabildiğince azaltmaktır. Sağlık kurumlarında risk yö-
netimi ikiye ayrılarak uygulanabilir. Bunlardan birincisi, sağlık kurumunu bir işletme olarak ele alır 
ve işletmede finansal, hukuksal, ve kurumsal itibar ile ilgili risklerin yönetilmesini sağlar. İkincisi ise 
klinik risk yönetimidir. Klinik risk yönetimi, tıbbi risklerin yönetilmesini gerektirir ve hasta güvenliği-
nin sağlanmasında önemli bir yer tutar. 

Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri de sağlık kurumlarıdır ve bu kurumlarda hem klinik hem de klinik olma-
yan riskler vardır. Sağlık hizmetlerinin her aşamasında olduğu gibi Ağız-diş Sağlığı Merkezlerinde kli-
nik risklerin yönetilmesi, hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu sebeple ağız-diş sağlığı merkezleri çalışanları, verdikleri sağlık hizmetlerinin sunumu 
sırasında kişilere zarar vermemek için hasta güvenliğini tehdit eden unsurları ve hastaya verilen hiz-
met süreçlerinde uygulanan tedavinin başarısını etkileyebilecek her türlü olumsuzluğu belirleyip ön-
lem alırlar. Bu çalışmada amaç, risk yönetiminden bahsetmek ve Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinde risk 
yönetimi adımlarının kullanılarak hasta güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağız-Diş Sağlığı Merkezi, Risk Yönetimi, Hasta Güvenliği

IMPROVING DENTAL PATIENT SAFETY BY USING RISK MANAGEMENT 

TECHNIQUES
Abstract

Patient safety in healthcare is the first step in high quality health care services. Patient safety can be 
defined as the reporting, analysis, and prevention of medical errors that often lead to adverse health-
care events. The aim is to provide a safe environment for the patients, the relatives of the patients and 
the employees. On the other hand risk is the expected value of one or more results of one or more future 
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events of which the value may be positive or negative. Therefore, risk management can be considered 
as the identification, assessment, and prioritization of risks followed by coordinated and economical 
application of resources to minimize, monitor, and control the probability and/or impact of unfortunate 
events or to maximize the realization of opportunities. The main objective of risk management within 
a health care institution is to minimize all kinds of risks. In a health-care institution risks can be man-
aged in two parts. First part deals with the risks that involve the institution. This is non-clinical risk 
management. The second part is the clinical risk management and it manages the medical risks, which 
is essential for dental patient safety.

Oral Hyigene Centers are healthcare organizations and there are both clinical and non-clinical risks 
to manage. Management of  the risks is very important in Oral Hyigene Centers as in all levels of 
health care services for providing patient safety and preventing medical errors. To provide patient 
safety within Oral Hyigene Centers, healthcare providers determine all events which threaten the 
patient safety and/or ensure the success of the treatment and take some precautionary measures to 
prevent the adverse healthcare events. The aim of this paper is to review dental patient safety and to 
review how a safer service can be given to patients by  risk management.

Key Words: Oral Hygiene  Center, Risk Management, Patient Safety

1. GİRİŞ

Risk yönetimi, risklerin tanımlanmasıyla başlayan ve analizi ile devam ederek, gerekli tedbirlerin alın-
ması ve hazırlıkların yapılması sürecidir (Güleç ve Gökmen, 2009:170). Sağlık hizmetlerinde risk yö-
netiminin amacı hastaları, hastane personelini ve hastaneye gelen ziyaretçileri fiziki ve psikolojik ba-
kımdan olumlu etkileyecek bir ortam yaratmak, kazaları önleme yönünde her türlü tedbiri almak, bu 
tedbirleri alırken hastane kayıplarını ve harcamalarını azaltmak ve yaralanma veya ölümle sonuçlana-
bilecek kazalara imkan vermeyerek tazminat giderlerini en aza indirmektir (Ülgen, 2008). Ancak sağ-
lık kurumlarında risk yönetimi, diğer işletmelere göre hem yerleşim düzeni, hem cihaz ve donanım-
larda kullanılan teknoloji, hem de tıbbi risklerin varlığından dolayı daha karmaşıktır ve yönetilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Hasta güvenliği, “sağlık bakım hizmetlerinde kişilere verilecek zararı önle-
mek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamı” 
olarak tanımlanmaktadır (www.kalder.org) ve sağlık hizmetlerinin en önemli şartıdır. Sağlık alanında 
yeni bir kavram olan risk yönetimi, sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanması için kullanılan 
yöntemlerden biridir. Yazın taraması yapıldığında ve istatistiksel rakamlara bakıldığında risk yöneti-
minin en önemli işlevlerinin hasta güvenliği ve kalite olduğu görülmektedir. 

Ağız-Diş Sağlığı merkezleri sağlık hizmeti veren kurumlardır ve bu kurumlarda da yönetilmesi gere-
ken riskler vardır. Bu noktadan hareketle çalışmada, Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinde risk yönetimi ve 
hasta güvenliği ilişkisi incelenmiş ve risk yönetimi temel esaslarının kullanılması ile hasta güvenliği-
nin sağlanması konusu ele alınmıştır.

1.1. Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

Sağlık kurumlarındaki risk faktörlerinin diğer işletmelerden daha fazla olduğu ve nedeninin, sunu-
lan hizmetin özelliği sebebiyle tıbbi risklerin varlığı olduğu ifade edilmişti. Sağlık kurumlarında risk 
altında bulunan söz konusu unsurları ve risk faktörlerini Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibi gruplandırmak 
mümkündür.



598

Tablo 1. Sağlık kurumlarında risk kategorileri

SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK ALTINDA BULUNAN UNSURLAR
İnsanlar Hastalar, sağlık personeli veya çalışanlar, ziyaretçiler ve kamu 
Fiziki ve mali varlıklar Mülkiyet, sermaye ve her türlü mali varlıklar
Hukuki konular Yapılan hatalar sonucu açılan hukuki davalar
Kurum ile ilgili konular Kurumsal itibar

Kaynak: Güleç ve Gökmen, 2009: 172

Tablo 1’de görüldüğü gibi, bir sağlık kuruluşunda sadece insanlar değil fiziki ve mali varlıklar, hukuki 
konular ve kurumsal itibar da risk altında bulunmaktadır. Diğer yandan bu risk unsurlarını oluşturan 
faktörler de sadece tıbbi değil, insan veya sistem kaynaklı ya da ekonomik, siyasi veya doğal afetler 
gibi faktörler de olabilmektedir.

Tablo 2. Sağlık kurumlarında bulunan risk faktörleri

SAĞLIK KURUMLARINDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ
Bakteriler Enfeksiyon
İnsanlar Saldırı, hırsızlık, sahtekarlık, yangın çıkarma 
Sistem/Teknoloji Altyapı ve kullanılan teknoloji
Makroekonomik/Siyasal Döviz kuru, fi yatlar, faiz oranı, mevzuat, siyasi belirsizlik, siyasi kararlar
Doğal afetler Deprem, sel, kuraklık, kasırga 

Kaynak: Güleç ve Gökmen, 2009: 172

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda sağlık kurumlarında risk yönetimi, klinik ve klinik olmayan 
risk yönetimi olarak ikiye ayrılabilir (www.shb.scot.nhs.uk/documents/ pphandbook/ documents/Risk-
Procedure.pdf, 2009). Klinik risk yönetimi tıbbi riskleri ele alırken, klinik olmayan risk yönetimi ku-
rumun bir işletme olarak karşı karşıya olduğu riskler ile ilgilenecektir. Klinik risk yönetimi, tıbbi alan-
lardaki tüm tehlike ve risklerin belirlenmesi ve klinik ve tıbbi ihmallerin yüksek bedelinden korunmak 
için önlem alınmasıdır ve amacı, hasta bakımını iyileştirmek, klinik riskleri ve gelecekteki ihmalleri 
azaltmaktır. Risk yönetimi aşağıdaki adımların uygulanması ile gerçekleştirilir (Rejda, 2005:44-55):

• Riskleri belirleme ve tanımlama: Olası tüm riskler ortaya çıkartılır ve bunlar ait oldukları risk 
gruplarına göre listelenir. Bu aşamada hangi hataların oluşabileceği, bu hataların nasıl oluşabi-
leceği ve sonuçlarının neler olabileceği sorularına yanıt aranır.

• Belirlenen risklerin değerlendirilmesi: Belirlenen risklerin şiddetini hesaplamak amacıyla her 
bir riske tehlike değeri verilir ve risk değerlendirme matriksi oluşturulur. Bir riskin şiddetini ta-
yin ederken riske maruz kalma olasılığı, riske maruz kalma sıklığı, maksimum olası kayıp ve 
risk altındaki kişi sayısı belirlenmelidir. Aşağıdaki formül riskleri hesaplarken kullanılır:

Risk = Olasılık X Şiddet

• Bu işlemin sonucunda riskler arasında en önemliden önemi az olanlara doğru bir sıralama ya-
pılır.

• Riskleri ele alacak tekniklerin veya yöntemlerin seçilmesi için risk kontrolü ve risk finansmanı 
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çalışmalarının yapılması: Risk kontrolü, risklerin önlenmesi ve etkisinin azaltılması, risk fi-
nansmanı ise önlenemeyen risklerin verdiği zararların finansal yönünün tazmin edilmesidir. 
Risk kontrolü aşamasında, birincil risk analizi, risk değerlendirme karar matrisi, tehlike ve işle-
tilebilme çalışması metodolojisi (HAZOP), olası hata türleri ve etkileri analizi (FMEA), iş gü-
venlik analizi, hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, güvenlik bariyeri analizi ve kontrol listele-
ri kullanılabilir. Bu aşama sonunda belirlenen ve analizi yapılan risklerin nasıl yönetileceği ka-
rara bağlanır.

• Uygulama: seçilen risk yönetimi tekniklerinin uygulanmasıdır.

• Kontrol ve denetimlerin yapılması: alınan tedbirlerin gerçekten uygulanıp uygulanmadıklarının 
ya da doğru bir şekilde yapıldıklarının kontrolü ve denetlenmesidir.

• Geribesleme ve iyileştirme: risk yönetimi süreci sürekli izlenerek, geri besleme yoluyla gerekli 
düzeltme veya iyileştirmeler yapılmalıdır.

• Risk yönetimi, koşullara göre sürekli yenilenmeyi ve değişikliği gerektiren çok dinamik bir sü-
reçtir (Dorfman, 2002: 44) ve aşağıdaki şema ile özetlenebilir:

Şekil 1. Risk Yönetimi Süreci

1.2. Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinde Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi

Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) “diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin 
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yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan 
kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık 
kurumları”(05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete-Yataklı tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliği-Madde-3) olarak tanımlanmaktadırlar. Hasta güvenliği ise, Ulusal Hasta Güvenliği Vak-
fı National Patient Safety Foundation tarafından, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağ-
lık hizmetlerine bağlı hataların neden olduğu hasta zararlarının azaltılması olarak tanımlanmaktadır 
(NPSF, 2003). Amaç hata, istenmeyen olay, önlenebilir istenmeyen olay ve ramak kalma (near miss) 
durumlarının ortaya çıkmasını önleyerek hasta ve hasta yakınlarını hem fiziksel hem de psikolojik ola-
rak olumlu etkileyecek daha güvenli bir ortam yaratmaktır.

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri sağlık hizmeti veren kuruluşlardır ve hem bir işletme olarak hem de bir 
sağlık kurumu olarak çeşitli risklerle karşı karşıyadırlar. Bir ADSM’ de hasta güvenliğini etkileyebile-
cek risk unsurları Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3. ADSM’de hasta güvenliğini etkileyen risk faktörleri

ADSM DE HASTA GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
Kimliklendirme Yanlış hastaya yapılan tedavi
Tıbbi Kaynaklı Riskler Enfeksiyon, yanlış tedavi, alerji, ilaç etkileşimleri, sistemik hastalık 

kaynaklı komplikasyonlar, tedavi sonrası komplikasyon, cerrahi 
sonrası komplikasyon

İlaç hataları Dozaj ve uygulama hataları, ilaç kalitesi, saklama koşulları
Sistem-Teknoloji Tıbbi cihazlar ve malzemelerde yetersizlik ve kalitenin düşük olması, 

radyasyon, kalibrasyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon 
Personel Kaynaklı Hatalar Eğitim yetersizliği, kontrol yetersizliği, hasta mahremiyeti, adli vakalar 

Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinde oluşabilecek hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını 
engellemek, hataların hastaya ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini 
sağlayacak önlemleri almakla mümkündür. Daha önce de bahsedildiği gibi risk yönetiminin temel he-
defi, oluşabilecek her türlü zararı asgariye indirmek için gerekli tüm önlemleri almak ve oluşabilecek 
zararların etkisini de olabildiğince azaltmaktır. Bu durumda, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde risk-
ler, öncelikle klinik ve klinik olmayan riskler olarak ikiye ayrılmalıdır. Klinik olmayan risklerin yö-
netilmesi işletmenin varlığını sürdürebilmesi için önem taşırken, klinik risklerin yönetilmesi hasta gü-
venliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu aşamanın sonrasında ise bu risklerin yönetilmesi için 
risk yönetimi adımlarını takip etmek gerekir. Bu adımlar yukarıda belirtilen risk unsurları ve risk fak-
törleri ile birleştirilmeli ve bir risk yönetimi programı oluşturulmalıdır (Güleç ve Gökmen, 2009: 172).

2. UYGULAMA

Söke ADSM, 10 standart ünit kapasiteli olarak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
nün 04.09.2008 Tarih ve 33926 Sayılı Olurlarıyla kurulması onaylanmış; yapılan proje ve ihale çalış-
malarından sonra 12 Aralık 2009 tarihinde tadilatına başlanmıştır. Tadilatın 2010 yılının Mart ortala-
rında tamamlanması planlanmıştır. Bu arada Döner Sermaye Bütçesi hazırlanarak onaylanmıştır. Dok-
tor Bilgi Bankası, Medula, Kamu İhale Kurumu Tanımlamaları yapılmış, şifreleri alınmıştır. Merkezin 
Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyaçları tespit edilmiş yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. Bu alımlara iliş-
kin genel bütçeden ödenek istenmiştir. Genel bütçeden bir kısım ödenek gelmiş olup, ihale çalışmala-
rına başlanmıştır. Tadilat bitimine tüm alımları tamamlayıp, en geç 2010 Nisan ayında ADSM’nin fa-
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aliyete girmesi planlanmaktadır. Misyonu, “sağlık hizmetlerinde uluslar arası standartlar çerçevesinde 
saygın, önder, yenilikçi ve daima mükemmelliği hedefleyen ağız diş sağlığı merkezi olmak”, vizyonu 
ise “ağız ve diş sağlığı hizmetimizde, uluslararası hizmet kalitesi standartları ışığında hasta ve çalışan-
larımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, etkili, verimli, yenilikçi, profesyonel ve güler yüzlü sağlık 
hizmetini topluma sunmak” olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı hizmet binası tadilatta olan ve henüz faaliyette olmayan Söke ADSM’de binanın 
fiziksel durumundan kaynaklanan, çalışan ve hasta güvenliğine dayalı olarak:

• Sağlık, güvenlik ve çevresel etkilenimi tanımlamak

• Önceden tanımlanan ya da durum saptamada belirlenen tehlikeleri saptamak

• Belirlenen tehlikelerin risk oluşturma durumlarını yarı niceliksel olarak değerlendirmek,

• Belirlenen risklere yönelik temel korunma stratejilerini ortaya koyarak riskleri proaktif bir yak-
laşımla azaltmak veya yok etmektir 

Bu amaçla merkezde proje aşamasından başlayıp inşaatın devam ettiği süre içerisinde öncelikle bir 
risk değerlendirmesi yapılmış ve ADSM’ye ait alan tanımlanarak, alanın temel özellikleri belirlenmiş-
tir. Sonrasında ise işyeri gezisi yapılarak olası tüm tehlikeler ortaya çıkartılmış ve bu riskler ait olduk-
ları risk gruplarına göre listelenmiştir. Bu aşamada hangi hataların oluşabileceği, bu hataların nasıl olu-
şabileceği ve sonuçlarının neler olabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Bir sonraki aşamada belirlenen 
risklerin şiddetini hesaplamak amacıyla her bir riske tehlike değeri verilerek risk değerlendirme mat-
riksi oluşturulmuştur. Bunun için olasılık, frekans ve şiddet kavramlarını kullanan Kinney Risk Ölçü-
mü Yöntemi kullanılmıştır. Tablo 4 risk puanı derecelendirmesini göstermektedir.

Tablo 4. Risk puanı derecelendirmesi

Puan Düzey (öncelik) Açıklama ve Önlem
0 Tehlike yok Ulaşılması istenen son nokta
1-49 Tehlike var, risk puanı 

DÜŞÜK
Düşük önceliğe karşın mutlaka göz önünde bulundurulması 
gerekir. Tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 
planlama ve uygulama yapılmalıdır.

50-69 Tehlike var, risk puanı 
ORTA düzeyde

Öncelikli girişimler uygulamaya konularak, kalıcı önlemler 
için gerekli girişimler planlanmalıdır.

70-100 Tehlike var, risk puanı 
YÜKSEK düzeyde

Risk kontrol altına alınıncaya kadar acil önlemler 
uygulamaya konulmalı, gerekiyor ise çalışma planı riskten 
korunmaya göre yeniden gözden geçirilmelidir. Uzun 
erimli kesin çözüm planları en kısa sürede hazırlanmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır.

Tespit edilen riskler ve alınan önlemler ise Tablo 5’te görülmektedir.
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Tablo 5. Söke ADSM’de fiziksel alanda tespit edilen riskler ve alınan önlemler

Binanın Fiziksel 
Durumundan 
Kaynaklanan 
Riskler

Risk 
(LOG 
100)

Riskin 
Kontrol 

edilebilirliği

Riskten 
Korunma 

Önlemlerinin 
Durumu

Korunmanın 
Etkin Olarak 

Kullanımı

Öneriler

Genel ortam 
havalandırması

75 Yok Yok Kullanılmıyor Ünitler pencereye 
doğru yerleştirilmeli, 
merkezi havalandırma 
tertibatı sağlanmalıdır. 

Giriş merdiven 
üstünün açık olması

75 Kısmen Yok Kullanılmıyor Merdivenlerin üstü 
kapatılmalıdır.

Binanın dikdörtgen 
yapıda olması ve 
klinikler bölümünde 
dışa açılan merdiven 
bulunmayışı

75 Yok Yok Kullanılmıyor Afet planlaması 
kapsamında 
koridor sonuna 
çıkış merdiveni 
yapılmalıdır.

Özürlü giriş ve 
kliniği

100 Yok Yok Kullanılmıyor Binada asansör 
bulunmadığından 
1. Kata özürlü 
rampası yapılmalı, 
özürlü kliniği 
düzenlenmelidir.

Vakum ünitesinin 
projede bina içinde 
bulunması nedeni ile 
gürültü ve sarsıntı 
oluşması 

100 Yok Yok Kullanılmıyor Vakum ünitesi bina 
dışına yapılacak 
kabin içine monte 
edilmelidir.

Eski bina olması 
nedeni ile röntgen 
ünitesinde giriş ve 
çıkışın aynı kapıdan 
sağlanması 

75 Yok Yok Kullanılmıyor Çekim ünitesinde 
içerideki röntgen 
banyo odasına kapı 
açılmalıdır.

Klinik girişleri ve 
idari girişlerin aynı 
kapıdan olması ve 
hasta kayıt biriminin 
bu girişte yer alması 
nedeniyle oluşan 
yığılma ve kargaşa

75 Yok Yok Kullanılmıyor Hasta kayıt birimi 
işlemleri klinkler 
bölümü içindeki 
bekleme salonu içinde 
gerçekleştirilmelidir. 

Yapılan bu çalışma ile bina ve binanın bulunduğu alan ile ilgili olası risklerin önlenmesi ve etkisinin 
azaltılması tadilat aşamasında mümkün olmuştur. Merkezin diğer alanlarında da benzer çalışmalar ya-
pılmakta olup, riskleri ele alacak tekniklerin veya yöntemlerin seçilmesi için risk kontrolü ve risk fi-
nansmanı çalışmaları devam etmektedir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Risk yönetimi, sağlık kurumlarının mal varlıklarını, kurumsal itibarını, kazancını tehdit edebilecek her 
türlü olası riskten başka o kurumlarda hasta güvenliğini etkileyecek riskleri de belirleme, analiz etme 
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ve önlem almaktır. Diğer bir ifadeyle, risk yönetiminin temel esasları hem sağlık kurumlarının yönetil-
mesinde hem de bu kurumlarda hasta güvenliğinin sağlanmasında kullanılabilmektedir. Diş hekimli-
ğinde hasta güvenliği, tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, önemlidir ve mutlaka sağlanması gerekli-
dir. Risk yönetimi adımlarını kullanmak, ADSM de hasta güvenliğini sağlamanın bir yoludur.

Bu çalışmada binası tadilatta olan Söke ADSM’de fiziksel alan ve bina ile ilgili riskler belirlenmiş ve 
hasta güvenliğini sağlayabilmek amacıyla risk yönetimi teknikleri kullanılarak gerekli iyileştirmeler 
yapılmıştır.

Risk yönetiminin ADSM’lerde kullanılarak hasta güvenliğinin sağlanması noktasında şu konuların 
dikkate alınması önemlidir:

• Farklı meslek gruplarından (hukukçu, işletmeci, finansçı, sigortacı, mühendis, halkla ilişkiler 
uzmanı ve sağlık personeli) oluşmuş kişiler ile bir risk yönetimi birimi kurulmalıdır. Bu birim 
organizasyon şeması içinde uygun bir konuma yerleştirilmeli, görevleri, yetkileri ve sorumlu-
lukları net bir şekilde belirlenmeli ve ekip yöneticisi olarak yöneticilik eğitimi ve tecrübesine 
sahip bir yönetici atanmalıdır.

• Kurumlar geçmiş hatalarından ders almalılar ve yapılan hataları görebilmek için kayıt tutma 
sistemini oluşturmalıdırlar. Zira yeterli verinin bulunması risk yönetiminde en önemli konu-
dur. Bu hatalar ve hataya yakınlaşmalar (near miss), cezalandırma amacıyla değil bilgilendir-
me amacıyla tutulmalıdır.

• Diğer sağlık kuruluşlarıyla risk yönetimi konusunda işbirliği yapılmalı ve tecrübelerinden ya-
rarlanmalıdır.

• Risk yönetimi programı üst yönetim tarafından desteklenmelidir.

• Sağlık kurumlarının tüm birimlerinde hasta güvenliği kültürü yaratılmalı ve personel belirli ara-
lıklarla riskler ve risk yönetimi konusunda eğitilmelidir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Olgun Şener1, Mehtap Çakmak2, Ali Rıza Demirbaş3

Özet

Modern toplumun önemli belirleyicilerinden biri olan sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde ve bu 
sürecin yönetiminde çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Gelinen noktada, sağlık hizmetlerinde sür-
dürülebilirliğin sağlanması ve devam ettirilebilmesi için bazı kavramların daha ön plana alınması ve 
bazı uygulamaların ülke geneline yayılması önem taşımaktadır. Tıbbi cihaz kavramının oldukça geniş 
bir içeriğe sahip olması, sağlık teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler ve özellikle sağlık hizmetlerine 
erişimin ülke genelinde yaygınlaşmasına paralel olarak yüksek teknolojiye sahip cihazların tanı ve te-
davide etkin ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması tıbbi cihaz güvenliğini sağlık politikalarının uy-
gulanmasında önemli bir konuma getirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimde sağla-
nan olumlu kazanımların sürdürülebilmesinde tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilme-
sinin sahip olduğu önemi ortaya koymaktır. Çalışma,  tıbbi cihazlarla ilgili mevzuata,  uygulamalara, 
gözlem ve deneyimlere dayalı olarak hazırlanmış olup sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında tıbbi ci-
haz güvenliğinin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu ve bunun da ötesinde akılcı tıbbi cihaz yönetimin 
en önemli unsurlarından birinin tıbbi cihaz güvenliği olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz Güvenliği, Tıbbi Cihaz Yönetimi, Sağlık Hizmetleri

THE IMPORTANCE OF MEDICAL DEVICE SAFETY ON HEALTH CARE

DELIVERY
Abstract

There have been tremendous changes in the process of managing and delivering of health care ser-
vices which is one of the most important determiners of modern society.  Putting some concepts into 
the agenda and disseminating some practices around the country would be very crucial for sustaining 
and continuing of health care services in status quo. Medical device safety has gained more and more 
importance on performing of health politics for which the medical device concept has considerably 
wide content, bewildering changes in health care technologies, and effectively and broadly using of 
high-tech equipments for diagnosis and treatment in parallel to disseminating of health care attain-
ability to the country as a whole.

The aim of this study is to clarify the importance of ensuring and continuing of medical device safety 
with regards to sustaining of positive outcomes involved with health care services attainability which 
has been achieved as a consequence of health transition program. The results of this study which has 
been prepared based on the legislation, practices, observations and experiences in the area of medical 
1. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, olgun.sener@saglik.gov.tr / senerolgun@hotmail.com
2. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, mehtapcakmak@gmail.com
3. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi, alirizademirbas@hotmail.com
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safety have reached some important insights such as the indispensable importance of medical device 
safety at all levels of health care services and beyond this the realization of a fact is that medical device 
safety is one of the most important elements of rationale medical device management.

Key Words: Medical Device Safety, Medical Device Management, Health Care Services

1. GİRİŞ

Bireyin ve toplumun sağlığını korumak, yükseltmek ve devamlılığını sağlamak için yapılan faaliyet-
lerin tümüne sağlık hizmetleri denir. Sağlık hizmetleri ile ilgili genel çerçeveyi belirlemek bir kamu 
görevi olup bu hizmetlerin fiilen ve/veya sadece kamu tarafından yerine getirilmesi gibi bir zorunlu-
luk bulunmamaktadır.

Sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik olmak üzere 3 ana unsurdan müte-
şekkildir.  Gerek koruyucu, gerek tedavi edici ve gerekse rehabilitasyona yönelik yürütülen sağlık hiz-
metlerinde temel amaçlar; sunulan hizmetlerin kapsayıcılık ve erişilebilirliğini en üst düzeye çıkartma-
yı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, hizmet sunumu sürecinde girdi olarak kullanılan ve sonucu doğru-
dan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm sağlık hizmetlerinin kaliteli, güvenli, mümkün olabildiği kadar 
ekonomik olmasını sağlamak esastır.

2. SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ CİHAZLAR

Sağlık hizmetleri sunumu sürecinde her açından güvenliği sağlamak, kapsayıcılığı ve etkinliği artır-
mak, ulaşılabilirliği yaygınlaştırmak ve verimliği yükseltmek, kaliteli sağlık hizmet sunumunun (Çak-
mak ve Şener, 2008: 233) özellikleri olarak sayılabilir. Bu niteliklerden her biri, hizmet sunum süre-
cinde çok sayıda içsel ve dışsal unsurdan olumlu ve/veya olumsuz etkilenmektedir.

Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki engellerin ulusal ve ulus-
lararası düzeyde en aza indirilmesi için yoğun çabaların harcandığı bir zaman diliminde bulunmamız, 
tüm boyutları ile güvenlik kavramını ön plana çıkartmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde, teknoloji yoğun hizmet sunumunun günümüzde geldiği düzeye bakıldığında, 
tıbbi cihazlar başta olmak üzere hizmet sunumu sürecinde kullanılan tüm cihazların güvenliğini sağla-
ma konusunun taşıdığı önemin gittikçe arttığı görülmektedir. Tıbbi cihaz güvenliği kavramının ön pla-
na çıkmasını sağlayan etmenler arasında, tıbbi cihaz kavramının oldukça geniş bir içeriğe sahip olma-
sı, sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşmasının doğal bir sonucu olarak tanı ve te-
daviye yönelik sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında tıbbi cihaz 
kullanımın yaygınlaşması sayılabilir.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra takip edilen sağlık politikalarının, birey lehine sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırması ve yaygınlaştırmasının da etkisi ile sağlık hizmeti sunumunun arz yönünde çe-
şitlenmeler gösterdiği bir gerçektir. Bu çeşitlilik, tıbbi cihazların yaygın kullanımını olumlu etkilemiş-
tir. Tıbbi cihaz güvenliği teorik anlamda sağlanmış olmakla birlikte4, gerek kullanım güvenliği gerek-
se kullanım sonrası güvenlik hususlarında standart uygulamalar oluşturularak ülke geneline yaygın-
laştırılamamıştır.
4. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 31/12/2003 tarihinde yürürlüğe gir-
miş,  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 12/3/2002 tarihli ve 24693 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak 31/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vücut Dışında Kullanılan ( İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği 
ise 14/10/2003 tarihli ve 25259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/04/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde insanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, 
immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler ta-
rafından desteklenebilen ve insan üzerinde:

• Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

• Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin gideril-
mesi,

• Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey ko-
nulması,

• Doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte 
kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile 
de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her 
türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (Resmi Gazete, 2007)

ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır. Tıbbi cihaz alanındaki diğer düzenlemeleri göz önüne aldığı-
mızda bu tanımı, dar anlamda tıbbi cihaz tanımı olarak kabul etmek gerekir. Geniş anlamda ise tıbbi 
cihaz kavramının içine, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Ci-
hazları Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2007)  ile Vücut Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeli-
ği (Resmi Gazete, 2007)  kapsamındaki cihazlar ve/veya ürünler girmektedir. Anılan Yönetmeliklerde 
yer alan, ısmarlama cihaz, klinik araştırma cihazı, aksesuar, performans değerlendirme cihazı, kişisel 
test cihazı, kalibrasyon ve kontrol materyali, in vitro tıbbi tanı cihazı, aktif tıbbi cihaz ve vücuda yer-
leştirilebilir aktif tıbbi cihaz tanımları da girmektedir. 

Geniş anlamı ile tıbbi cihaz tanımının içine, pamuk,  gazlı bez, lens, lens solüsyonu ve diyaliz solüsyo-
nundan EKG, anestezi, ultrason ve MR cihazına; kan grubu reaktifleri, gebelik testlerinden oto anali-
zörlere ve vücuda yerleştirilen implantlara kadar geniş bir ürün ve/veya cihaz (grubu) girmektedir. Bu 
nedenle tıbbi cihaz güvenliği denildiğinde, tıbbi cihaz kavramını geniş anlamda düşünmek ve değer-
lendirmek gerekir. Tıbbi cihazların kapsadığı ürün ve/veya cihaz sistemlerini göz önüne alırsak, sağlık 
hizmet sunumu sürecinde tıbbi cihazların sahip olduğu tartışılmaz yer ve vazgeçilmez önem net ola-
rak ortaya çıkmaktadır.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlamaya yönelik hususlar, genel gerekler ile 
tasarım ve yapımla ilgili gerekler olmak üzere ana hatları itibarı ile iki bölümde düzenlenmiştir. Ge-
nel Gerekler bölümünde; cihazların kullanım amaçları ve şartlarına uygun olarak kullanılmaları ge-
rektiği belirtilmekte hasta, kullanıcı ve diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek tarzda ta-
sarlanması ve üretilmesi gerektiği, sağlık ve güvenliği yüksek düzeyde koruması hükmü yer almakta-
dır5. Ayrıca, kimyasal, fiziksel, biyolojik, mikrobiyolojik kontaminasyon, yapım ile çevresel özellik-
ler, ölçüm fonksiyonu, radyasyon ve imalatçı tarafından verilmesi gereken bilgiler açısından güvenli 
tasarımla güvenli üretimin ve güvenli kullanımın nasıl sağlanması gerektiği hususları düzenlenmiştir6.

Tıbbi cihaz güvenliğinin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut daha çok cihaza yönelik, ikici bo-
yut ise cihazın kullanıcısına ve kullanıldığı ortama yöneliktir. Tıbbi cihaz güvenliğinin özellikle ciha-
za yönelik boyutu dikkate alındığında, yeni cihazlarda karşılaşılan güvenlik ve kullanım sorunları ile 
kullanılmış cihazlarda karşılaşılan güvenlik ve kullanım sorunlarının farklı olduğunu belirtmekte fay-
5. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek 1 Temel Gerekler 1 Genel Gerekler
6. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek 1 Temel Gerekler 2 Tasarım ve Yapım ile İlgili Gerekler
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da vardır. Kullanılmış tıbbi cihazlarda daha yoğun güvenlik ve kullanım sorunu yaşanması muhtemel 
olduğu gibi etkililik, verimlilik ve ekonomiklik açılarından da orta ve uzun vadede daha yoğun olum-
suzlukların ortaya çıkacağı öngörülebilmektedir.

3. SONUÇ

Teknolojinin ilerlemesi ve artan sağlık hizmeti ihtiyaçlarıyla birlikte, tıbbi cihazlar sağlık hizmetleri-
nin sunumunun her aşamasında vazgeçilmez sağlık girdileri haline gelmiştir. Tıbbi cihazlar sağlığın 
korunması, devam ettirilmesi, geliştirilmesi ve rehabilitasyonunda etkin rol oynamaktadır. Hasta gü-
venliğinin sağlanması, kalitenin geliştirilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanması için karar vericile-
re ve uygulayıcılara doğru bilginin sağlanabilmesi, tıbbi cihaz güvenliğine bağlıdır.

Tıbbi cihazların bir yandan etkili, verimli ve ekonomik kullanılırken diğer yandan hastaya en az zara-
rı vermesinin sağlanması her zaman için sağlık sisteminin en önemli hedeflerinden birisi kabul edil-
miştir. Türkiye’de tıbbi cihaz güvenliği ile ilgili mevzuat açısından bir takım yasal düzenlemeler ya-
pılmış olup bu alanda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte, bunların uygulamada yeter-
siz kaldığı, tam olarak uygulanmadığı ve standardizasyon sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun 
hasta güvenliği ve sağlık ekonomisi açısından birçok soruna neden olabileceği düşünülmektedir. Bu 
nedenle mevzuatın geliştirilmesi, denetim ve kontrol sağlayan bir takım yasal düzenlemelerle destek-
lenmesi faydalı olacaktır.
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MAVİ KOD BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet Bal1, Resmiye Memiş2, Hayrettin Kılıç3, Aynur Çalış4,

Adnan Yıldız5, Hatice Yılmaz6, Süleyman F. Menevşe7

Özet

Mavi kod uygulaması: acil müdahale gerektiren durumların tüm çalışanlar tarafından CPR ekibine 
farklı kanallardan en hızlı şekilde iletilerek; ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasını sağlayan 
çözümdür. 2009 yılı Kasım ayı dahil 137 adet Mavi Kod Olay Bildirim Formu ele alınarak çağrı ya-
pan ünite / servis, vaka sayısı, ulaşma süresi, müdahale süresi ve sonuç açısından değerlendirilmiş-
tir. En çok mavi kod bildirimi yoğun bakım ünitelerinden yapılmış, vakaya ulaşım süreleri ortalama 
2,17 dakika olarak tespit edilmiştir. Hastalara ortalama 22,26 dakika müdahalede bulunulmuş olup 
92 hasta sağ kalmış, 45 hasta ise ex olmuştur. Mavi kod çağrıları santral üzerinden ve Hizmet Kalite 
Standardı gereği mesai içi ve dışı olmak üzere iki farklı ekip ile yapılmaktadır. Hastanemizde acil mü-
dahale arabaları, ilaç ve malzemeleri tanımlanmış, günlük kontrolleri yapılarak kullanıma hazır hal-
de bulundurulmaktadır. Ayrıca Mavi Kod ekibinden anestezi teknisyeni Acil Müdahale çantasını olay 
yerine götürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Yaşam Desteği, Ulaşma Zamanı

Abstract

In this study the aim was to make condition determination with investigating blue code team’s study 
and to define the areas that we should improve and to define to enlarge the improvement strategies. 
In our hospital with this study we can increase 2-3 times instantaneous cardiac death survival rate 
which was because of Early CPR application VF. We examined retrospective 137 blue code team study 
included 2009 November. The patients that applied CPR;92 patients of them returned and continiued 
their treatment but 45 patients of them were ex. The time to reach to 137 events is approximately is 2,17 
minutes. The studies to minimize the 2,17 minutes-blue code team aid call are contunuing.

Key Words: Code Blue, Life Suports, Reaching Time

1. GİRİŞ

Kardiyak arrest tedavisinde yapılacak işlemlerin tamamı kardiyopulmoner ressüsitasyon (KPR) olarak 
adlandırılmaktadır. KPR, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar vital organ fonksiyonları-
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6. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, htyilmaz30@gmail.com
7. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, menevse28@gmail.com
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nın sürdürülmesini amaçlayan semptomatik bir tedavi yöntemidir. KPR’in temel yaşam desteği (TYD) 
ve ileri yaşam desteği (İYD) olarak 2 seviyesi vardır. Temel yaşam desteği, ek cihazlar olmaksızın ven-
tilasyon ve göğüs komprasyonunu içerir, ileri yaşam desteğinde ise ressüsitasyon için gerekli tüm ci-
hazların kullanımı yer alır. Kardiyak arreste neden olan birçok kardiyak ve diğer sistemlere ait pato-
lojiler vardır. ABD’de yılda yaklaşık 1 milyon kişi kardiyak hastalıklar nedeniyle yaşamlarını kaybet-
mektedirler. Bunların yarısında neden koroner arter hastalıklarıdır ve 2/3’ü hastane dışında olmak üze-
re, çoğu ani ölüm (sudden death) şeklinde meydana gelmektedir (Moğol, 2009).

Erken CPR uygulaması VF den kaynaklanan ani kardiak arrestte sağkalımı 2-3 kat arttırabilir. 3. Er-
ken defibrilasyon: Kollapsı takip eden 3-5 dakika içinde CPR+erken defibrilasyon sağkalım oranı-
nı %49-75 e kadar yükseltebilir. Defibrilasyonda her bir dakikalık gecikme sağkalım şansını %10-15 
azaltır (Özkalkanlı, 2009). Mavi kod uygulaması: acil müdahale gerektiren durumların tüm çalışanlar 
tarafından CPR ekibine farklı kanallardan en hızlı şekilde iletilerek; ekibin olay yerine en kısa zaman-
da ulaşmasını sağlayan çözümdür (Canural vd., 2009: 105).

2. AMAÇ

Hastanemizde oluşturulan Mavi Kod ekibinin çalışmalarını inceleyerek, durum tespiti yapmak,  iyileş-
tirmemiz gereken alanları belirleyerek iyileştirme stratejilerini geliştirmektir.

3.YÖNTEM

2009 yılı Kasım ayı dahil Mavi Kod ekibi çalışmaları retrospektif incelendi.137 adet Mavi Kod Olay 
Bildirim Formu ele alınarak çağrı yapan ünite / servis, vaka sayısı, ulaşma süresi, müdahale süresi ve 
sonuç açısından değerlendirildi.

4.BULGULAR

Hastanemizde; çalışmanın yapıldığı 2009 yılı 11 aylık dönemde ayaktan 482,741 hasta, yatarak 17,408 
hasta tedavi edilmiştir. Yatarak tedavi gören 137 hastaya Mavi Kod çağrısı yapılmıştır. Poliklinik, bah-
çe, kantin vb. yerlerden Mavi Kod çağrısı olmamıştır. Mavi Kod vakasına ulaşma süresi ortalama 2,17 
dakika olarak tespit edilmiştir. CPR uygulanan 137 hastanın 92’si geri döndürülerek tedavisine devam 
edilmiş, 45 hasta ise ex olmuştur. Mavi Kod Olay Bildirimlerinin değerlendirmesi Tablo 1’de göste-
rilmiştir.

Tablo1. 2009 yılı mavi kod olay bildirimlerinin değerlendirilmesi

Çağrılan
Servis / Ünite

Vaka 
Sayısı

Ulaşma zamanı(dk) Müdahale Sür. (dk) Sonuç

Toplam Ortalama Toplam Ortalama Ex Sağ 
kalım Sevk

Nöroloji Ser. 6 14 2,33 130 21,67 4 2
Kardiyoloji 
Ser. 3 5 1,67 75 25,00 1 2

DNYB 22 65 2,95 414 18,82 6 16
Göğüs Hast. 
Ser. 1 3 3,00 45 45,00 1 0

Acil 18 49 2,72 530 29,44 6 11 1
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Çağrılan
Servis / Ünite

Vaka 
Sayısı

Ulaşma zamanı(dk) Müdahale Sür. (dk) Sonuç

Toplam Ortalama Toplam Ortalama Ex Sağ 
kalım Sevk

İntaniye Ser. 1 2 2,00 30 30,00 1 0
KYB 10 31 3,10 300 30,00 6 4
Göğüs Cer. 
Ser. 1 3 3,00 10 10,00 0 1

CYB 38 45 1,18 533 14,03 4 34
Beyin Cer. Ser. 3 5 1,67 75 25,00 1 2
Dahiliye Ser. 10 28 2,80 350 35,00 8 1 1
Plastik Cer. 3 4 1,33 62 20,67 0 3
Gen. Cer. Ser. 2 4 2,00 70 35,00 2 0
NYB 12 26 2,17 240 20,00 3 9
Ortopedi Ser. 1 2 2,00 30 30,00 0 1
DYB 6 11 1,83 155 25,83 2 4
TOPLAM 137 297 2,17 3049 22,26 45 90 2

Tablo 1’in incelenmesinde; servis ve ünitelerden 137 Mavi Kod çağrısı yapıldığı, bu hastalara ortala-
ma 2,17 dakikada ulaşıldığı, hastalara ortalama 22,26 dakika müdahalede bulunulduğu, yapılan müda-
hale sonucu sağ kalan 92 hastadan 2’si sevk edildiği ve 45’i ex olduğu görülmektedir. Mavi kod vaka-
larının servis ve ünitelere göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik1. Vakaların dağılımı

Vaka sayıs ının Servis  ve Ünitelere Göre Dağılım ıVaka sayıs ının Servis  ve Ünitelere Göre Dağılım ı
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Dahiliye Ser. 
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Ortopedi Ser.

DYB

DNYB Ünitesi; DYB ve NYB Üniteleri olarak hizmet vermeye başladığından veriler Temmuz ayın-
dan itibaren ayrı ayrı incelenmiştir.
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Grafik 1 incelendiğinde; en çok vaka 38 ile Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde olduğu görülmektedir. 
Dahiliye Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde 22, Acil Ünitesinde 18 ve NYB Ünitesinde12, Beyin Cer-
rahi,  Plastik Cerrahi ve Kardiyoloji Servislerinde 3’er, Hariciye Servisinde 2, Göğüs Hastalıkları, İn-
taniye, Göğüs Cerrahi ve Ortopedi Servislerinde ise 1’er vaka olduğu görülmektedir. Vakaya ulaşım 
oranları Grafik 2’de gösterilmiştir.

Grafik 2. Servis ve ünitelere göre vakaya ulaşma süre ortalamaları
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Nöroloji Kardiyoloji Ser. DNYB Göğüs Hast.Ser.

Acil İntaniye Servisi KYB Göğüs Cer.Ser.

CYB Beyin Cer. Ser. Dahiliye Ser. Plastik Cer.

Gen.Cer. NYB Ortopedi Ser. DYB

Grafik 2 incelendiğinde; Asabiye Servisine 2,3 dakikada, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesine 1,8 dakika-
da, Acil Ünitesine 2,7 dakikada, Koroner Yoğun Bakım Ünitesine 3,1 dakikada, Cerrahi Yoğu Bakım 
Ünitesine 1,1 dakikada, Beyin Cerrahi Servisine 1,6 dakikada, Dahiliye Servisine 2,8 dakikada, Kardi-
yoloji Servisine 1,6 dakikada, Göğüs Hastalıkları Servisine 3 dakikada, İntaniye Servisine 2 dakikada, 
Plastik Cerrahi Servisine 1,3 dakikada, Göğüs Cerrahi Servisine 3 dakikada, Hariciye ve Ortopedi Ser-
visine 2 dakikada ulaşıldığı tespit edilmiştir. En kısa ulaşım ortalamasının Cerrahi Yoğun Bakım Üni-
tesine olduğu, bunun da yerleşimi itibari ile Anestezi Ünitesine en yakın ünite olmasından kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Müdahale sonrası sağkalım oranı Grafik 3’de gösterilmiştir.
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Grafik:3 CPR uygulanan hastaların sağkalım dağılımı

Grafik 3 incelendiğinde; CPR uygulanan 137 hastanın 92’ı geri döndürülerek tedavisine devam edil-
miş, 45’si ise ex olmuştur. CPR uygulanan hastalardan 2 tanesi başka kuruma sevk olmuştur.

5.SONUÇ

Grzeskowiak’nın tıp fakültesi öğrencileri arasında yaptığı ve eğitimin önemini vurgulayan araştırma-
sında KPR eğitiminin yılda en az bir kez yinelenmesi, teorik ve pratik bilgilerin yenilenmesi gerekti-
ğini bildirmiştir. Daneve ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada KPR eğitimi alan ve almayan 
hemşirelerin yaptığı girişimleri karşılaştırmıştır. Eğitimli hemşireler tarafından erken girişimde bulu-
nulan olguların % 37,5’i sağ kalırken eğitim almayan hemşirelerin girişimde bulunulan olguların sa-
dece %10,3’ü sağ kalmıştır. Bu literatür doğrultusunda eğitimin önemi ortaya çıkmıştır (Koltka vd., 
2008: 366).

Hastanemizde 2009 yılında 136 kişiye Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği eğitimleri veril-
miş olup eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. İncelenen 137 vakaya ulaşma süresi ortalama 2,17 
dakika olarak tespit edilmiştir. Denizli Devlet Hastanesinde yapılan çalışmada vakaya ulaşma süresi 8 
dakika olarak belirtilmiştir (Canural vd.,2009:105). İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de yapılan çalışma da ise vakaya ulaşım süresi 4.02±2.51 olarak bulunmuştur (Koltka vd., 2008: 366).

Hastanemizde Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Per-
formans Değerlendirme Yönergesi ekinde belirlenen Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Çalışan Gü-
venliği kapsamında Mavi Kod Ekibi kurulmuştur. Mavi kod ekibi Hizmet Kalite Standardı gereği me-
sai içi ve dışı olmak üzere iki farklı ekip ile hizmet vermektedir. Mavi kod çağrıları santral üzerinden 
yapılmadadır. Mavi kod uygulamasında kullanılmak üzere servis ve ünitelerde var olan Acil Arabala-
rının sayısı arttırılmıştır. Olması gereken tüm ilaç ve malzemeleri tanımlanarak, günlük kontrolleri ya-
pılarak kullanıma hazır halde bulundurulması sağlanmıştır. Ayrıca Mavi Kod ekibinden anestezi tek-
nisyeninin, Acil Müdahale çantasını olay yerine götürmesi sağlanmıştır. Servis ve ünitelerde bulunan 
hemşireler mavi kod ekibinin doğal elemanı olarak görev yapmaktadır. Mavi kod müdahalesi bitimin-
de Mavi Kod Olay Bildirim Formu doldurularak istatistik birimine verilmektedir.
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE MAVİ KOD UYGULAMASI

Dursun M. Mehel1, Mustafa Şen2, Özgür Sakarya3, Semra Dinç4

Özet

Bu çalışma; Hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak için acil tıp müdahalesine ihtiyaç duyulan 
hallerde, müdahale için görevlendirilmiş sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını sağ-
layarak eldeki çok kısıtlı zamanda en hızlı ve verimli resüsitasyonu sağlamayı amaçlar. 

Hastanemizde 2009 yılı mavi kod uygulaması kapsamında toplam 164 çağrıya ortalama 1,34 dk. içe-
risinde olay yerine ulaşılarak; ortalama 34.10 dk. müdahale edilmiştir. Vakaların 63’ü ex (%38), 95’i 
tıbbi müdahale sonrası tedaviye cevap (%58)vermiştir. Tıbbi tedaviye cevap verenlerin 32’si mavi kod 
ekibi görevlisi ile sevk (%34) 29’u sağlık personeli ile sevk (%30) 34’ü hastanemizde tedaviye devam 
(%36) olarak kayıtlara geçmiştir. Totalde 6 yanlış bildirim (%4),  tespit edilmiştir.    

Sonuç olarak; ciddi sağlık problemleri için sürekli hizmet veren bir ekibin varlığı hasta ve çalışan gü-
venliğine en büyük desteklerden biridir. Ek maliyet getirmeyen, özveriye dayalı kolay uygulanabilen ve 
ölçülebilen ayrıca sonuçları itibarı ile paha biçilemez bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Acil Müdahale, Mavi Kod

PRACTICE OF BLUE CODE IN PATIENT AND EMPLOYEE SAFETY
Abstract

This study purposes to give the most rapid and effective resuscitation in very limited time in case 
needed urgent medical intervention for patient and employee safety by providing the team assigned 
responsibility for intervention to arrive at the event as soon as possible. 

In total to 164 calls, the arrive time at the scene of incident was average 1,34 minutes and average 
intervention time was 34 minutes in our hospital under the blue code of practice in 2009. Sixty-three 
of cases were exitus (38%), ninety-five (58%)of cases responded to treatment after medical interven-
tion. It was recorded that thirty-two (34%) of those who respond to medical treatment was dispatched 
with the officer of code blue team, twenty-nine (30%) of them was dispatched with health staff and 
thirty-four (36%) of them were continued to treat in our hospital. Six of total (4%) was detected as a 
false statement. 

As a result, presence of a team that consistently serve for serious health problems is one of the largest 
support in patient and employee safety. It is a method with no additional cost, based on self-sacrifice, 
easily applied and measured, priceless because of its results, additionally.

Key Words: Patient And Employee Safety, Emergency Response, Code Blue
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3. Uz. Dr., Çarşamba Devlet Hastanesi, dr.ozgursakarya@gmail.com
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1. GİRİŞ ve UYGULAMANIN AMACI

Mavi kod uygulaması hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak için acil tıp müdahaleye ihtiyaç du-
yulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmek ve eldeki çok 
kısıtlı zamanda hastaya en hızlı ve verimle resüsitasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.

2. UYGULAMA SÜRECİ

Mavi kod konusundaki ilk çalışmalarımıza 10.09.2008 tarihinde düzenlediğimiz Mavi Kod Prosedürü 
ile başladık. Mavi kod ekibinde görev alacak personel ve ekibin çalışma kuralları belirlendi. Bu kural-
lara çağrıyı başlatan personelin yapması gerekenler de ayrıca eklendi. Mavi kod uygulaması için ge-
rekli telefon altyapısı hazırlandı. Uygulamaya özel bir telefon numarası belirleyerek (1 2 3 ) mavi kod 
durumlarında çağrının ilgili ekibe direkt iletilmesini sağladık. Hastanemizin tüm telefonlarından 123 
numaralarına basıldığında mavi kod ekibimize direkt olarak bu sistem çerçevesinde ulaşılabilmekte-
dir. Tüm hastane personeline bilgilendirme eğitimi yapıldı.

3. UYGULAMA ŞEKLİ

Mavi kod hastane telefon sistemi üzerinden 123 tuşlarına basılıp çağrının ilgili ekibe iletilmesiyle baş-
lar. Aramayı yapan bölümdeki personel bu aramada hemen bulunduğu yeri söyler. Acil müdahale du-
rumunun nerede olduğunu tespit eden mavi kod ekibi hemen müdahale çantasını alarak, olayın yaşan-
dığı yere en hızlı şekilde ulaşır.

Müdahale sonrası hastanın durumuna göre tedavi şeklide ekipteki uzman hekimin yönlendirmesiyle 
tamamlanır. Uygulama sonrası ekip mutlaka Mavi Kod Uygulama ve Bildirim Formu’nun doldurarak 
vakanın içeriğini belirtir ve çağrıyı yapan sağlık çalışanına da bu formu onaylatır. Çağrıyı yapan sağlık 
çalışanı, ekibin ne kadar süre içinde geldiğini tespit edip bu forma aktarmakla yükümlüdür (Şekil 1).

Şekil 1. Mavi Kod Uygulamasının İşleyişi
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4. ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Hastanemizde 13.12.2008 tarihinden itibaren mavi kod uygulaması kapsamında toplam 164 çağrıya 
ortalama 1,34 dk. içerisinde olay yerine ulaşılarak; ortalama 34.10 dk. müdahale edilmiştir. Vakala-
rın 63’ü ex (%38), 95’i tıbbi müdahale sonrası tedaviye cevap (%58) vermiştir. Tıbbi tedaviye cevap 
verenlerin 32’si mavi kod ekibi görevlisi ile sevk (%34)   29’u sağlık personeli ile sevk (%30) 34’ü 
hastanemizde tedaviye devam (%36) olarak kayıtlara geçmiştir. Totalde 6 yanlış bildirim (%4)  tes-
pit edilmiştir.

Yaptığımız uygulamanın hastane içerisinde bölümlere göre dağılımı yapıldığında şu sonuç çıkmakta-
dır: Acil servis 97, nöroloji servisi 27, dahiliye servisi 9, üroloji servisi 1, koroner servisi 5, kadın ve 
doğum servisi 9, çocuk servisi 4, cerrahi servisi 3, diyaliz ünitesi 3, poliklinik katı 3, hastane dışı alan-
lar 3. Bu başvurular incelendiğinde yapılan çağrıların büyük bölümünün acil servis istemi olduğu gö-
rülmektedir. (%59) 

Tablo 2. Mavi kodların bölümlere göre dağılımı

BÖLÜMLER MAVİ KOD SAYISI YÜZDE
Acil Servis 97 %59
Servisler 61 %37
Poliklinikler 3 %2
Hastane Dışı Alanlar 3 %2
TOPLAM 164 100

Bu çağrıların 113’ü mesai saatleri dışında, 51’i ise mesai saatleri içerisindedir. Bu 51 çağrının da 17’si 
yine acil servisten yapılmıştır. Mesai dışı yapılan mavi kod çağrıları %69’luk bir oranı göstermektedir. 

5. BÜTÇE VE FİNANSMAN

Yapılan çalışmanın hastanemiz için hiçbir ek maliyeti yoktur. Sadece santral sistemimizde bir hat bu 
uygulama için ayrılmış ve direkt olarak mavi kod ekibine tahsis edilmiştir. 

6. SONUÇ

Hastanemizde yapılan mavi kod uygulamasında ortalama süre olarak tespit ettiğimiz 1,34 dakika bu 
düşük maliyetle yürütülen proje için oldukça başarılı bir sonuçtur. Kimi hastanelerde uygulanan bu-
tonla çağrı sistemi de etkili bir sistem olsa da maliyet ve uygulamadaki başarı düşünüldüğünde siste-
mimiz de bu konuda yeterlidir.
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA BEKLENMEDİK OLAY

 BİLDİRİMLERİ

Sermin Timlioğlu1, Alev Akın2, Saadet Yazıcı3, Semra Süerdem4,

Asım Yörük5, Sevtap Deregözü6, Derya Yücel7, Havva Palacı8,

Sinem Gül Elmas9, Hamit Okur10

Özet

Beklenmedik olay bildirimleri hastanın veya çalışanın ölümü, sakatlığı ile sonuçlanabilecek veya bü-
yük maddi hasarlara yol açabilecek olayların oluşma olasılığının henüz bu olaylar korkulan düzey-
lerde gerçekleşmeden bildirilmesi ve buna yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulmasının 
sağlanmasıdır. Çalışmamızın amacı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beklenmedik 
olay bildirimlerini ele alarak bu bildirimlerin özelliklerini ve bildirim devamlılığını sağlamada yöne-
timin tutumunun önemini ortaya koymaktır.

Bu olayların bildirilmesinin sağlanması kalite sisteminin yerleşmeye ve etkili olmaya başladığının bir 
göstergesi olduğu için bildirimler sırasında izlenecek yol daha sonra da bu bildirimlerin sağlanma-
sında anahtar rol oynamaktadır. Aksi takdirde çok değerli bir erken alarm sistemi kaybedilmiş olur.

Çalışmamız kapsamında 2008–2009 yıllarında hastanemizde yapılan 46 beklenmedik olay bildirimi 
ele alınarak kök neden analizi ve beyin fırtınası yöntemleri ile incelenmiş ve istatistiklerin analizleri 
yapılarak sonuçları tartışılmıştır.

Beklenmedik olay bildirimlerinde en ciddi tıbbi hatalar da bildirilebildiği için, hastanede görülmesi 
muhtemel ciddi problemlerin önlenmesinde en önemli mekanizmalardır. Ancak bu mekanizma sadece 
personelin hastane yönetimine güven duyması ile sürdürülebilir. Beklenmedik olaylara hastane yöne-
timinin yaklaşımı beklenmedik olay bildirimlerinin sayısını arttırıp ve bildirilen olayların nitelikleri-
ni değiştirmektedir.
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Abstract

Sentimental event notices are the notification of probability of occurrence of events that may lead to 
patients’ or personnel’s death, disability or events that may lead to significant material damages, be-
fore such events occurs in serious levels and the provision of establishment of related regulatory and 
preventive activities. Objective of our study is, by handling the notices of sentimental event in Istanbul 
Göztepe Training and Research Hospital, to put forward the characteristics of such notices and impor-
tance of attitude of the management in providing the continuity of the notices.

Because of the fact that provision of notification of such events is the indication of settling and effec-
tiveness of quality management system, the way to be followed during notices is playing a key role in 
providing such notices in the future. If not, a very valuable early alarm system will be lost.

Within the framework of our study, 46 sentimental event notices made in our hospital in 2008-2009 
are investigated through root cause analysis and brain storming methods and results are discussed 
through analysis of statistics.

Since, even the most serious medical errors can also be notified within sentimental event notices, 
they are the most important mechanisms in preventing serious problems most probable to be seen in 
hospitals. However this mechanism could only be sustained through personnel’s confidence in the 
hospital management. Approach of the hospital management to sentimental events, rises the number 
of sentimental event notices and changes the qualification of notified events.

Key Words: Sentinel Event, Patients Safety, Root Cause Analyse

1. GİRİŞ

Beklenmedik olay’ bildirimleri hastanın veya çalışanın ölümü,  sakatlığı ile sonuçlanan veya sonuçla-
nabilecek veya büyük maddi hasarlara yol açan veya açma olasılığı olan olayların veya bunların mey-
dana gelme olasılığının (neredeyse olay)bildirilmesidir (JCAHO, 1998).

Bu bildirimler işleyiş aksaklıklarını, iletişim problemlerini ve daha önemlisi tıbbi hataların bildirimle-
rini de içerirler. İçerikleri nedeniyle çalışanlarda “ihbar” rahatsızlığı oluşturma sorununu beraberlerin-
de taşırlar ancak kurumun zafiyetlerini anlayıp ortadan kaldırmakta ve riskleri yönetmekte kalite sis-
teminin elindeki en önemli anahtardırlar.

Dünyadaki en riskli işler sıralamasında “bir sağlık kuruluşuna girmek” 3. sırada yer almaktadır.

Olay Ölüm/Karşılaşma Sayısı:

• Bungee jumping 1 / 100

• Dağcılık 1 / 300

• Sağlık Hizmetleri 1 / 500

• Araç kullanma 1 / 20.000

• Tarifeli hava yolları 1 / 8.000.000

• Avrupa tren yolları 1 / 10.000.000
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Sağlık hizmetinde risk analizinin ve tedbir almanın en zor yönü sabit iş akışlarının çok komplike akış-
larla bölünmesi gerekliliği ve bu yüksek riski önlemek için alınması gereken tedbirlerin ise giren her 
kişiye göre değişmesidir. Bu riskler sadece üretilen hizmeti, hasta ve yakınlarını değil sağlık çalışanla-
rını, yardımcı sağlık çalışanlarını ve destek hizmet çalışanlarını da etkiler (JCAHO, 2001).

Son yıllarda dünyada gelişen hasta ve yakınlarının tedaviye katılımı ilkesi, hekimlerin önlenebilir ha-
talarının sorgulanmaya başlanması ve tazminat sistemlerinin kurulması sağlık çalışanlarının dikkatini 
tıbbi hatalara, bildirimlerine ve risk yönetimlerine çevirmiştir.

Bazı ülkelerde hatalar ve eksikliklerin takibi için elektronik ortamda yapılanmalara gidilmiştir (Iede-
ma vd., 2006: 1605-1615). Hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak için belirlenmiş önlemler sağlık 
kuruluşlarının işleyişinde yeterli olmadığı zaman, sistem, uygunsuzluk ve beklenmedik olay bildirim-
lerinden yararlanmak zorundadır. Ancak bu şekilde risk analizleri ve kurallarla ön görülemeyen, kuru-
ma özel zayıf noktalar, tespit edilip önlem alınabilir.

Tüm dünyada sağlık kuruluşlarında oluşan beklenmedik olayların bildiriminde zorluklar vardır. Son 
40 yıldır hekimler önlenebilir hataların takibinde oluşan değişikliklerle ilgili problemler yaşamakta-
dırlar (Bosk, 2003).

Sağlık personeli tıbbi hataları ister kendisinin isterse ekip arkadaşının olsun bildirmek konusunda te-
reddütlü davranır. Özellikle yapılan hata herhangi biri zarar görmeden düzeltilebilmişse bu konuda 
sessiz kalmayı tercih eder. Oysa sistemin zayıf noktalarını en iyi sağlık çalışanları görür ve çözüm öne-
rilerini de onlar üretebilirler. Son zamanlarda ülkemizde de hekimleri tedirgin etmeye başlayan malp-
raktis davaları nedeni ile bildirimler daha da zor ama daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü fark edi-
lip önlenebilen sistem hataları (%10-16) (Brennan, 1991; Wilson, 1995) sonuçları daha ağır olan olay-
ları engelleyebilir.

2. BEKLENMEDİK OLAYLAR BİLDİRİMLERİ

Beklenmedik olay bildirimlerinde: 1-Gizlilik, 2-Hız, 3-Kurumsal yaklaşım ve sistem sorgulaması, 
4-Kök neden analizine göre kalıcı çözüm üretilmesi önemlidir. Bu amaçla mutlaka bildirimler için bu 
ana kurallara uyan bir mekanizma oluşturulmalıdır. Tercih edilen yöntem bildirimleri almaktan ve ta-
kip etmekten sorumlu tek bir kişinin olması bu kişinin de araştırma ve çözüme ulaşımda izlenecek yolu 
açacak yetkide olmasıdır.

2007 Haziran tarihinden itibaren İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beklenmedik 
olay bildirimleri için bir sistem kurulmuştur. Bir bildirim formatı oluşturulmuş ve bu formatta olası 
beklenmedik olay nedenleri kontrol listeleri halinde belirtilmiştir. Ayrıca bildirimde bulunanın görüş, 
öneri ve neden analizini de belirtebileceği bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bildirimler tek nüsha olarak 
Kaliteden sorumlu Başhekim Yardımcısına yapılmaktadır. Kişinin formu kendisinin doğrudan başhe-
kim yardımcısına teslimi esastır. Ancak özel durumlarda (tatil günleri, gece vb) bildirim ilgili kişiye 
telefonla yapılabilir.

2.1. Beklenmedik Olay Komitesi

Beklenmedik olaylar hastanenin her kademesinde ve her önem seviyesinde oluşabilir. Bu nedenle mut-
laka kurumun en üst alarm seviyesinde değerlendirilmelidir. Bu amaçla bu olayları değerlendirip ana-
liz edecek kurumsal bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapıda mutlaka üst yönetim en yüksek düzeyde tem-
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sil edilmeli, kurumda çözüm üretici olarak tanınan ve yüksek saygınlığı olan kişiler yer almalı ve ko-
nunun niteliğine göre uzmanlar da davet edilmelidir. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma hastane-
sinde oluşturulan beklenmedik olay komitesi Başhekimin başkanlığında toplanır ve 2’si cerrahi ve da-
hili koordinatör şefleri olan 7 kişiden oluşur.

2.2. Beklenmedik Olayların Değerlendirilmesi

Beklenmedik olaylar bildirildikleri andan itibaren süreç başlar. Bildirimi alan Başhekim Yardımcısı 
konunun önemine göre komiteyi toplantıya çağırır. Gerekli ön hazırlıkları yapar ve komiteye sunmak 
üzere raporunu hazırlar ayrıca bilgisine başvurulacak uzmanları da davet eder.

Olaylar veya” neredeyse olaylar” hızla ele alınıp kök neden analizleri yapılır ve tedbirler alınır. Olay 
oluşmuşsa, düzeltici faaliyet “neredeyse olay” düzeyinde ise önleyici faaliyet yapılır ve sonuçları iz-
lenir.

“Neredeyse olay” olarak karşımıza çıkabilecek beklenmedik olay bildirimleri sağlık kurumları yönün-
den çok önemlidir.  Çünkü henüz hiç kimse, ne hasta ne de çalışanlar ne de kurum, zarar görmüştür an-
cak tedbir alınmazsa görecektir. Bu bildirimler kuruma problemi oluşmadan çözme ve zafiyetini dü-
zeltme şansını verir (Iedema, 2006).

2.3. Beklenmedik Olay İstatistikleri

İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2007-2009 sürecinde 79 beklenmedik olay bildiri-
mi meydana gelmiştir. Bu bildirimler 4 ana veri değerlendirilmesine tabi tutulmuştur:

•Bildirimin içeriği: Bildirimlerin içeriği çalışanlarda güven arttıkça tıbbi neredeyse olayları daha 
çok içermektedir. Bunlar tıbbi hatalara yol açabilecek sistem problemlerinin tespitinde ve en-
gellenmesinde esastır.

• Bildirimin değerlendirme ve çözüme ulaşma süresi: Değerlendirme süresi olayın niteliğine göre 
değişmekle birlikte bildirimde bulunanın olayın hızla değerlendirilip sonuca ulaşıldığını gör-
mesi mekanizmaya güveni arttırıcı bir unsurdur.

• Çözümün etkinliği: Kalıcı düzeltme getirmeyen ve etkin olmayan çözümler beklenmedik olay 
bildirimini anlamsız ve güvenilmez kılar. Bu nedenle mutlaka detaylı bir kök neden analizi 
yapılmalı ve sistemin düzeltilmesi esas alınarak kişilerin cezalandırılmasından kaçınılmalıdır.

•Bildirim sayısının uygunsuzluk bildirimlerine oranı: Kalite sisteminin ana yapılarından biri olan 
uygunsuzluk bildirimlerinin sayısı kalite sisteminin işleyişine olan güveni gösterir. İşleyen yer-
leşik uygunsuzluk bildirimlerine göre beklenmedik olay bildirimlerinin oranını takip ederek 
beklenmedik olay mekanizmasının algılanış değişikliğini tespit ettik.

Bildirimi yapanın hangi sağlık çalışanı grubunda olduğu ulaşılmaya çalışılan hedef, bildirimlerin he-
kimler tarafından da benimsenmesi ve tıbbi hatalara da ışık tutmasıdır. Çünkü ancak hekimlerin katılı-
mı, sistemin düzelmesine desteğin istenen boyutlara ulaşmasını sağlayacaktır.
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2007/2008

Beklenmedik 
Olayı 

Bildirenin 
Mesleği

Tıbbi Hata 
/ Tedavide 
Gecikme

Sistemle 
İlgili 

Problemler

Şiddet/
Saldırı

İlaç 
Hatası Düşme Çalışan 

Yaralanması İntihar

Hasta 
yakınlarının 

tedaviyi 
engellemesi

DOKTOR 1 5 2 1    

HEMŞİRE 3 10 6 1 4 3  

TEKNİSYEN  2      

DİĞER  1      

2009

Beklenmedik 
Olayı 

Bildirenin 
Mesleği

Tıbbi Hata 
/ Tedavide 
Gecikme

Sistemle 
İlgili 

Problemler

Şiddet/
Saldırı

İlaç 
Hatası Düşme Çalışan 

Yaralanması İntihar

Hasta 
yakınlarının 

tedaviyi 
engellemesi

DOKTOR 7  1  1    
HEMŞİRE 1 2 2 1 6  1 2
TEKNİSYEN         
DİĞER         
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  2008-2009 yılları arası beklenmedik olay-uygunsuzluk karşılaştırmaları

Ortalama çözüm süresi 26 saat (2saat-4 gün) olarak tespit edilmiştir. Beklenmedik olay komitesi bildi-
rimlerinin 4’ünde mesai sonrası saatlerde,5 tanesinde resmi tatil günlerinde toplanmıştır. İstanbul Göz-
tepe Eğitim ve Araştırma hastanesinde Akreditasyon çalışmaları kapsamında başlatılan beklenmedik 
olay bildirilmelerinin değerlendirilmesi ile 5 sistematik uygulama değiştirilmiş,14 farklı eğitim prog-
ramı gerçekleştirilmiş, mevcut eğitim uygulamalarına 37 saatlik ilave yapılmış, adli danışmanlık me-
kanizması kurulmuş ve 13 prosedür oluşturulmuştur. Ayrıca kontrol kriterleri de yeniden gözden geçi-
rilmiştir. Komite tarafından çözüme ulaştırılamayan olay sayısı 2 olup biri adli takibat gerektirmiştir.
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3. SONUÇ

Beklenmedik olay bildirimleri hastanenin üst yönetimi ve komite üyeleri tarafından profesyonel yak-
laşımla ele alınması gereken olaylardır. Komite tarafsız ve çözüm üretici niteliği ile hastane çalışan-
larına güven vermeli ve sağlık personelinin gerekirse kendi hatalarını da bildirebileceği danışman ku-
rul olarak algılanabilmelidir.

Komite istatistiklerinin izlenmesinde iki dönemin karşılaştırması oluşturulan güven ortamının hekim-
lerin olaya katılımını arttırdığını ve sistemle ilgili, aslında uygunsuzluk kapsamında ele alınması müm-
kün olan olay bildirimleri yerine daha çok tıbbi uygunsuzlukların bildirilmesine başlandığını tespit et-
tik.

Beklenmedik olayların güçlü bir komite tarafından, hızla ele alınarak çözülmesi hatalara neden olan 
aksaklıkların giderilmesini sağladığının çalışanlarca fark edilmesi bu bildirimlerin güvenle yapılması-
nı ve problemlerin ilk elden fark edilmesini sağlayacaktır.
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