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Ümit Murat PARPUCU  

Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı  

Günümüz dünyasında teknoloji, çevre gibi değişen koşullar örgütsel yapıları                                

etkilemekte, insanların yaşantılarını ve kurumlardan olan beklentilerini önemli           

ölçüde etkilemektedir. Kurumların bu değişim sürecine uyum sağlayabilmesinin          

yolunun "insan"a önem ve öncelik verilmesinden geçtiği bilimsel bir gerçek olarak 

artık tüm yöneticiler tarafından kabul edilmektedir.  

Sağlık insan gücünün en önemli kaynak olduğu, sağlık hizmeti sunumunda sağlık 

bakım hizmetlerinde görev yapan çalışanlarımızın öneminin farkında olarak                        

yolumuza devam etmekteyiz.  

Çalışanlarımızın etkili, verimli, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için örgütsel                     

anlamda yapılan çalışmalar bilimsel araştırmalara da konu olmaktadır. Özellikle     

bilişim uygulamalarının sağlık hizmeti sunumuna yansımaları, kariyer planlaması, 

örgütsel adalet ve motivasyon gibi güncelliğini koruyan konular sağlık bakım                  

hizmetleri çalışanlarımız açısından da araştırılmaktadır.  

Bu konularda yapılan çalışmalara yer verdiğimiz bu sayının tüm çalışanlarımız için 

faydalı olmasını dilerim. 
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İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli 

insan gücüne olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının       

kendini iyi tanıyan, bireysel ve toplumsal gelişmeye önem veren, düşünen, araştıran 

ve eleştirel düşünme gücüne sahip bir birey olmasını gerektirmektedir. 

Günümüzde tüm meslek üyeleri, gelişmelere ve yeniliklere kolaylıkla uyum                             

sağlayabilmeli, bilgiyi bilgece seçebilmeli, esnek davranabilmeli, kişiliğini                                  

geliştirmeli, özetle, çağdaş profesyonel nitelikleri kazanmış olmalıdır. Sağlık bakım 

hizmetlerine bağlı meslekler bu yolda ciddi mesafeler kat etmektedir.   

“Sağlık Bakım Hizmetlerinde Bilim-1” adıyla web sitemizde yayınlamış olduğumuz 

E-Bültene göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyor, bu vesileyle içinde            

bulunduğumuz ay da yer alan ebe ve hemşireler haftasını kutluyorum. İnsan                                 

hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak, büyük bir sabır ve                                   

sevgiyle çalışıp, insanımıza kaliteli, erişilebilir, etkin sağlık hizmetleri sunan tüm 

meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. 

Yıldız DEMİRBAŞ  

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı  
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HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA BİLİŞİM 

Amaç sağlık hizmeti sunan kurumlarda; Hemşirelik bilişimi uygulamasını       

geliştirmek ve desteklemek için veri yönetimi olanağı sağlayarak hasta bakımında 

ve diğer hemşirelik uygulamalarında araçların, uygulamaların, aşamaların ve 

planların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde hemşirelere bir karar 

destek sistemi sağlamaktır. 

İyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi oluşturulmasında sağlık bilişim sistemlerinin 

önemi   büyüktür. Bilgi teknolojileri diğer bütün sektörleri etkilediği gibi sağlık 

sektörünü de etkilemiştir. Kurumlar karar verme aşamasında verileri daha bilinçli 

şekilde kullanarak değerlendirmek, hizmet alanını genişletmek, verimliliği               

artırmak, kaynakların daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi                                   

teknolojilerinden faydalanmak zorundadır.  

Son yıllarda bilişim sistemleri, hemşirelik hizmetlerinin elektronik ortamlarda               

planlanabilmesi, kaydedilebilmesi ve yansıtılabilmesi için bir gereklilik olarak 

görülmeye başlanmıştır. 

Hemşirelik mesleği; gelişen ve değişen dünya düzeninde var olabilmek için tüm 

kanallarını açık tutmalı, devam eden profesyonel eğitimlerle güçlenmeli, bilgi 

birikimini bilişim   sistemlerine entegre ederek değişime ayak uydurmalıdır. İşte 

bu süreçte bilişim sistemlerinin ve mesleki görünürlüğü sağlayan kayıtların    

önemi büyük olacaktır.  

Sağlık bakım sistemi sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı bir ortamdır.      

Hemşirelik   mesleğine profesyonel bir kimlik kazandıran bilişim sistemlerine 

entegre mesleki kayıtların bilimsel olarak düşünmeyi ve araştırmayı gerektiren, 

hasta/sağlıklı bireye özgü planlanıp, uygulanan ve değerlendirilen dinamik bir 

süreç olarak nitelendirilir. 

Modern sağlık bakım sistemi, sağlık bakım hizmeti verenlerin niteliğini ve      

niceliğini    artırmak amacı ile bilgi ve iletişim teknolojisinin pek çok avantajını 

kullanır. Sağlık bakım kurumlarında, klinik bilgiyi kullanan en büyük grubu      

hemşireler oluşturur. Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için yeni 

teknolojilerin ve elektronik kayıt sisteminin kullanılması önemlidir.  
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Bilgi çağındaki teknolojik gelişmelerle, gelişen ve değişen sağlık bakım            

sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı büyük bir hızla      

artmaktadır. Bununla birlikte; Sağlık bakım hizmeti verenlerin nitelikli   

hizmet vermesini sağlamak, iş yükünü azaltmak, güvenli kayıt tutmalarını 

sağlamak, verimliliği  artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak 

amacı ile bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı dolayısıyla sağlık        

bilişimi büyük önem taşımaktadır. Sağlık bakım sisteminin büyük kısmını 

oluşturan hemşireler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en büyük              

kullanıcılarındandır. Hemşirelik bilişimi ve hastane bilgi yönetimi                    

sistemleri ile hemşirelik bakım planı uygulaması ve değerlendirilmesi,   

hastaların yaşam bulguları, ilaç istemi, ilaç uygulamaları, hasta transferi, 

hasta  eğitimi kayıtları ve izlemi gibi birçok uygulama yapılabilmektedir. 

Bilişim denince; kullanıcıları için faydalı ve anlamlı hale getirilmiş veri            

anlaşılmaktadır. Karar verme durumunda herkes için, güvenilir ve güncel 

bilgi büyük önem taşır. Bilgi ise yaptığımız her harekette davranışlarımızı 

yönlendiren kullandığımız hammaddedir. Her hareketimiz verdiğimiz     

kararların hepsi geçmişte edinilen bilgilere dayanır. Bilgiyi üç  sınıfta      

anlatacak olursak; Veri (data), bilgi (information), özelleşmiş bilgi 

(knowledge) dir.  

Hemşirelik bilişimi ise; Hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl            

iletilebileceği, nasıl saklanacağı, nasıl yönetilebileceği ve nasıl bilgiye               

dönüştürüleceği konularında çalışan bir alandır. 

Hemşirelikte bilişim çalışmaları 1974`de Uluslararası Tıp Bilişim               

Birliğinin bünyesinde hemşirelik bilişimine yönelik bir çalışma grubunun 

oluşturulması ile başlamıştır ve Hemşirelik Bilişimi Uluslararası Tıp           

Bilişim Birliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Amerika’da 

1992’den beri Hemşirelikte bir uzmanlık alanı olan Hemşirelik Bilişimi; 

Hemşireliğin bütün alanlarına bilgisayar teknolojisinin uygulanması olarak 

tanımlamıştır.  

Amerikan Hemşireler Birliğine (AHB); göre Hemşirelik bilişimi veri          

yönetimi sağlar. Bu nedenle, AHB Hemşirelik uygulamalarında ve              

değerlendirmelerinde  bilişim teknolojilerinin kullanılması gerektiğini öne 

sürmektedir. Özellikle cerrahi alanlarda çalışan hemşirelerin preoperatif 

bakım sırasında birçok karmaşık hemşirelik girişimi uygulamak zorunda 

olması nedeniyle, veri kaybını önlemek, bakımın devamlılığını sürdürmek, 

verilerin izlenmesi ve paylaşılmasını artırmak için bilgisayar                           

teknolojisinden yararlanılması gerekmektedir. 
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“Daha               

yaşanılası bir  

dünya;  

Böyle bir dünya 

bize                         

bağışlanmayacak 

o halde hiç         

duraksamadan   

bu dünyayı           

oluşturmak için 

çalışalım.           

Yaşama uymak  

yerine onu         

değiştirmeliyiz”  

 

Florence               

Nightingale 
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Bugün birçok ülkede hemşirelik terminolojisini geliştirme, hemşirelik  verilerinin standardizasyonu, hemşirelik veri 

tabanının oluşturulması ve elektronik sağlık  kayıtlarında hemşirelik verilerinin yer almasına yönelik önemli     

adımlar atılmıştır. 

Hemşirelik bilişimi; veri yönetimi olanağı sağlayarak hasta bakımında ve diğer uygulamalarında hemşirelere destek 

sistemi sağlar. 

Ülkemizde ise; Hemşirelik verilerinin elektronik sağlık kayıtları içinde yer alması ancak son yıllarda bir gereklilik 

olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durum hemşirelik bilişiminin önündeki engellerin neler olduğu konusunda     

farkındalığı artırmıştır  

Yurt dışı kaynaklı hemşirelik alanına ait paket bilgisayar programları olmasına rağmen bu programlar Türkiye    

sağlık sistemine, dil yapısına, Türkiye deki yasal düzenlemelere ve kültürel yapıya uygun değildir. Türkiye de    

yazılmış hazır paket ise meslek işlevleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler tarafından yazıldığı için ihtiyaca 

cevap vermemekte, mesleki performansı hasta kayıtlarına yansıtmamaktadır. Hastanelerin  çoğunluğu hazır yazılım 

tercih etmeleri, alınan programların hastanenin değişen ihtiyaçları karşısında değiştirilmemesi ve güncellenmemesi 

gibi sakıncalara sahiptir. Gelişmiş bir hastane otomasyonu, hastanenin ölçeği, işlem yoğunluğu, uzmanlık alanı ile 

tutarlı bir teknoloji içermeli ve bu teknolojiyi en iyi sunan firma seçilmelidir. 

Günümüzde, hemşirelik bilişimi yeni bir hemşirelik alanıdır ve bir geçiş süreci olduğu söylenebilir. Hemşirelerin 

bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar teknolojisi kullanmaya hazır oluşluk düzeyi yükseldikçe hemşirelik bilişimi   

alanında eğitilmiş hemşire arttıkça hemşirelik bilişim sistemi dinamikleri daha iyi anlaşılacaktır. 

Hemşirelik bilişimi konusunda temel ve ileri eğitim programları henüz yeni olmasına karşın, gelecekte bu alanın, 

genelde; sağlık bakımına, özelde; hemşirelik meleğine önemli katkılar sağlayacağı görüşü yaygındır. 

Bilgisayar kullanımı; Çağdaş Tıpta, tanı ve tedaviye olağanüstü boyutlar getirmekte, büyük kolaylıklar sağlayıp hız 

vermektedir. Karmaşık ve birbirine çok yakın birçok vakanın hızlı, güvenli ve doğru olarak yorumlanabilmesi    

bilgisayarlar arayıcılığıyla mümkündür.  

Hemşirelikte bilgisayar kullanımı; uygulama, araştırma ve eğitimle iç içedir. Hemşirelik mesleğinin sağlığın       

geliştirilmesi, korunması ve hastalıklarının önlenmesi üzerinde odaklandığı göz önüne alınırsa hemşireler, sağlık 

bakım sunumu içerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulamada anahtar pozisyonda rol oynarlar. 

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de; Sağlık bakımı çevresini bireyleri ve hemşirelik mesleğini etkilemeye devam 

edecektir. Hemşireler bilişim teknolojilerini kullanarak daha fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verebilir, 

sağlıklı / hasta bireyin eğitim ve danışmanlığını yapabilirler ayrıca tutulan kayıtlar sağlık ekibinin tüm üyeleri     

tarafından; iletişim, eğitim, tanımlama, araştırma, yasal belge, denetim ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. 

Hem yasal hem de mesleki olarak hemşirelik bakımını kayıt altına almak önemlidir. Bilişim sistemleri sağlık bakım 

ortamlarında ve klinik merkezlerde hemşirelik bakım uygulamaları belgelemeyi sağlar.  

Ancak; Hemşirelik bilişimi gelişimindeki engeller bulunmaktadır. 

*Hemşirelikte ortak dil/ terminoloji birliğinin olmaması, 

*Temel hemşirelik eğitiminde bilgisayar kullanımı ve bilgi sistemleri konularına yer verilmemesi/yetersiz yer     

verilmesi, 

*Hemşirelik eğitiminin farklı düzeylerde verilmesi- farklı bakış açılarında ve farklı yeterlilik düzeylerinde olan 

hemşirelerin aynı rol ve sorumluluklarının olması, 

*Toplumda bilgisayar okuryazarlık düzeyinin düşük olması, 

*Bilgi ve teknolojilerinin kullanımı konusunda çekiniklik/ teknofobi, 

Uluslararası hemşirelik sistemleri; Hemşirelik minimum veri seti (HMVS) 1980 yılında geliştirilmiş ve temel                

hemşirelik veri toplama yöntemini standart hale getiren ilk sistemdir HMVS kendi içinde üçe ayrılan; hemşirelik 

tanısı, hemşirelik girişimleri, hasta bakım sonuçları ve toplamda 16 bölümü içerir bu bölümler hemşirelik                    

uygulamalarını destekleyen pek çok temel veri içinde birleştirilerek değerlendirme ve sonuç için zengin bir depo 

yaratmıştır HMVS hemşirelerin aslında "Ne yaptığı ?" "Niye yaptığı "ve "Elde edilen sonuçların ne olduğu ?" nu 

görünür hale getiren bir sistemdir.  



Hemşirelik bilişimi; Hemşirelik bakımını sağlamak ve hemşirelik uygulamalarını desteklemek için  hemşirelik 

datasının/verisinin, bilgisinin ve enformasyonun işlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olmak amacıyla   

bilgisayar biliminin, bilgi biliminin ve hemşirelik bilimin bir kombinasyonudur . (Graves&Corcoran) 

Bilgisayar bilimi / bigisayar okuryazarlığı/ becerileri; donanım, yazılım, bilgi işleme hızı ve gücü, bağlantılı 

bilgi ağları, temel kavramların anlaşılması, bilgisayar tabanlı/ elektronik bilgi sistemlerinde kanıtın              

prezentasyonu, veriye ulaşmada kullanılan donanımlar ve bilgi sistemleri Yönetim bilgi sistemleri, elektronik 

ortam kullanabilme, 

İnformasyon bilimi / becerileri; informasyona ulaşabilme, kullanabilme, veri tabanı araştırma-tarama,       

verinin ve bilgi sistemlerin koordinasyonu, ulaşılabilir olması, değerlendirilmesi, veri kaynakları ile doğrudan 

iletişim, hemşirenin informasyonu yerleştirebilme  kullanabilme, ulaşma, değerlendirme yeterliliği, 

Hemşirelik bilimi  kanıt, rehberler, araştırma, yeni bilgi üretimi, bilgi birikimi, bilginin entegrasyonu, karar 

verme, bütünleştirme, bilgiyi  bilgi teknolojileri kullanarak hasta güvenliği, gizliliği ve mahremiyetini          

gözeterek hemşirelik bakımında kullanabilme,  

Bilgisayar sistemlerini kullanarak sağlık bakım verilerinin ve enformasyonun etkili ve verimli bir şekilde    

yönetilebileceği ve iletilebileceği gerçeği bu alandaki gelişmelere ivme katacaktır. Her geçen yıl teknolojik ve 

hümanistik bakım hemşirelik uygulamasının bir yaşam şekli haline gelmektedir. Eğer hemşireler kanıta dayalı 

bakım verirken bilgisayarlar ve ileri teknolojiyle kendilerini daha rahat hissederlerse bu bakış açısı, yaygın   

ortak bir  söylem haline gelecektir.   

Florence Nightingale,  

“Daha yaşanılası bir dünya; böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o halde hiç duraksamadan bu dünyayı  

oluşturmak için çalışalım. Yaşama uymak yerine onu değiştirmeliyiz” diyerek değişimin gerekliliğine ve                  

kaçınılmazlığına dikkat çekmiştir. 
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HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI: İZMİR 

ÖRNEĞİ 

Giriş 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yer alan meslek mensupları içerisinde en 

büyük alanı oluşturan hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmesi ve 

uygulaması, profesyonel meslek kimliğinin sağlanması için atılacak en önemli 

adımdır. Uygun şekilde oluşturulmuş görev tanımı, yetki ve sorumlulukların; 

insan gücü planlanmasına temel sağlama, personele uygun görev yerini ve  

eğitim ihtiyaçlarını belirleme, performans değerlendirmesini yapabilme,     

olumlu çalışma ilişkileri geliştirme, yaşanan çatışmaları çözümleme ve hizmet 

kalitesini yükseltme gibi birçok işlevi vardır. 

Amaç 

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mevcut durumun          

saptanması; gerçekleştirilemeyen görev ve nedenlerinin belirlenmesi, görev 

yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlenerek standart hale getirilmesidir. 

Gereç-Yöntem 

Tanımlayıcı olarak tasarlanan araştırma örneklemini 01- 30 Nisan 2013             

tarihleri arasında İzmir ilindeki 13 hastanede çalışan 1307 hemşire                   

oluşturmuştur. Çalışmada, hastanelerde kullanımda olan görev tanımları          

mevcut yasa/yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenerek, 24 farklı           

anket oluşturulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 programında 

sayı- yüzdelik hesapları, varyans analizi, t- testleri, Kruskal Wallis ve              

Mann-Whitney-U testleri kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tanımlanan görevleri yerine getirme ile hemşirelerin yaşı, çalışma yılı ve aynı 

klinikte çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki olduğu, sertifikalı hemşirelerin 

görevlerini daha çok bildikleri ve yerine getirdikleri belirlendi. Her bir görev 

tanımı için gerçekleştirilemeyen görevlerin oranı tespit edildi, söz konusu        

görevlerin hemşirelerin daha çok eğitici, araştırıcı ve bakım verici görevleri ile 

ilgili olduğu belirlendi. 

Bilimsel  

Çalışmanın Künyesi 

 

Çalışmanın Adı:  

 

Hemşire Görev Tanımları 

Alan Çalışması: İzmir   

Örneği 

 

Yazarların Adı Soyadı: 

Esma Güney Kızıl1,  

Seçil Beyece İncazlı1,  

Sevil Erken1,  

Fatma Güntürkün2,  

Mesut Özoğul2  

Behzat Özkan2 
 

1İzmir İli Güney Bölgesi 

Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği Tıbbi 

Hizmetler Başkanlığı-   

Sağlık Bakım Hizmetleri, 

 
2İzmir İli Güney Bölgesi 

Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği Tıbbi 

Hizmetler Başkanlığı 

 

Çalışmanın Yayınlandığı 

Bilimsel Platform:  

14. Ulusal Hemşirelik 

Kongresi 

 

Yayımlanma yılı:  

2013 

 

Yayınlanma Türü:   

 Poster 

İZMİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL                            

SEKRETERLİĞİ 



 

Acil servis hemşirelerinin 

görevlerini ebe, “hemşire”, 

sorumlu hemşire,              

hemodiyaliz, çocuk ve ame-

liyathane hemşirelerinden 

daha az bildikleri saptandı 

(p≤0,05). 

 

Ebelerin görevlerini süpervizör, “hemşire”, acil servis hemşireleri ve sorumlu hemşireler, yoğun bakım                    

hemşireleri, hemodiyaliz, çocuk, ameliyathane ve yenidoğan hemşirelerinden daha az yerine getirdikleri tespit 

edildi (p≤0,05).  

Endoskopi, merkezi sterilizasyon ve psikiyatri hemşirelerinin stoma hemşirelerinden, periton diyaliz          

hemşirelerinin ise evde bakım hemşirelerinden görevlerini daha fazla yerine getirdikleri saptandı. 

Diyabet eğitim hemşirelerinin görevlerini psikiyatri hemşirelerinden daha fazla bildikleri ve benimsedikleri 

belirlendi.  

Onkoloji hemşirelerinin görevlerini yoğun bakım, periton diyaliz ile psikiyatri hemşirelerinden daha az        

bildikleri, benimsedikleri ve yerine getirdikleri tespit edildi.   
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Tartışma 

 Bu çalışma Hemşirelik Yönetmeliği’nde belirtilen hemşire görev tanımlarını branş olarak ele alması ve bu                   

alanlarda çalışan hemşirelerin kendi branşlarındaki görevlerini bilmeleri, benimsemeleri ve yerine getirme                   

oranlarının belirlenmesi açısından Türkiye’de ilk kez yapılmış bir araştırmadır. 

Hemşirelerin genel olarak görevlerini bildikleri, benimsedikleri ve yerine getirdikleri, ancak bazı hemşirelik 

branşlarında (acil servis, ebe, stoma ve yara bakımı, psikiyatri/amatem, onkoloji, evde bakım) hemşirelerinin 

görevlerini bilme, benimseme ve yerine getirmede sorunlar yaşandığı tespit edildi. 

Hemşirelerin görevlerini yerine getirememe nedenleri olarak; hasta sayısının fazlalığı ve hemşire sayısının                     

yetersizliği, iş yükü fazlalığı, doküman yoğunluğu, hekim istemleri ve işleri ile ilgili aksaklıklar, ilaç ve                          

malzeme temini ve otelcilik hizmetlerinin yürütülmesi belirlendi. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR FARKINDALIK BENİMSEME VE GERÇEKLEŞTİRME 

SORU 

NO 

“HEMŞİRE”  GÖREV TANIMI 

Görevim 

olduğunu 

biliyorum  

(%) 

Görevim 

olduğunu 

bilmiyorum 

(%) 

Görevim   olmalı (%) 
Görevim  olmamalı 

(%) 

n=289 

Y
ap

ıy
o

ru
m

 

Y
ap

m
ıy

o
ru

m
 

Y
ap

ıy
o

ru
m

 

Y
ap

m
ıy

o
ru

m
 

32 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün 

verdiği diğer görevleri yerine  getirir.  
79,93 13,84 62,63 19,03 3,11 5,19 

9 

Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten 

faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 

durumlarda, hastanın hekimi ile durumu 

görüşür, hekim işlemin uygulanmasında 

ısrar ederse durumu kayıt altına alarak 

hekimin yazılı istemi üzerine söz konusu 

işlemi uygular. 

87,2 4,84 66,78 9,34 9,34 4,5 

31 

Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm       

alanlarda etkin bir şekilde görev alır,    

oluşturulan sağlık politikalarının          

yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde 

karar mekanizmalarına katılır. 

89,27 5,88 75,78 9,34 4,5 3,46 



Sayfa 14 

Sonuç 

 

İzmir ilindeki 13 hastanede hemşire görev, yetki ve sorumlulukları standart hale getirildi, gerçekleştirilemeyen 

görevler ile ilgili eğitim ve görevlerin uygulanmasına yönelik değerlendirme faaliyetleri planlandı. 

Kaynaklar 

1. Aslan Ş (2004). Hastanelerde Örgütsel Çatışma: Teor i ve Örnek Bir  Uygulama. Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2004 - Sayı: 11 

2. Bostan S, Köse A (2011). Hemşireler in Yönetsel Hizmetler i ve Çalışma Or tamlar ını                                          

Değerlendirmesi -Bir Üniversite Hastanesi Örneği. MÜSBED, 1(3):178-183. 

3. Gavaz N. (2010). Türkiye’ deki Sağlık Yönetiminde Hemşirelik Mesleğinin Durumu ve Geleceğinin 

Analizi. Beykent Üni. Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,                     

İstanbul. 

4. Türkyılmaz M (2001) Yönetici Hemşireler in Görev, Yetki ve Sorumluluklar ı Yer ine Getirme                       

Durumlarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim AD Yüksek 

Lisans Tezi, İzmir. 
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EDİRNE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL                            

SEKRETERLİĞİ   

EDİRNE DEVLET HASTANESİ 

EDİRNE DEVLET  HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 

ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME HAKKINDA BİLGİ           

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Giriş: Hastalarda görülen beslenme eksikliğinin nedenler i değişiklik             

göstermekle birlikte bunun en önemli nedenlerinden biri sağlık personelinin        

beslenme hakkında yeterli bilgisinin olmamasıdır. 

Amaç: Çalışmada Edirne Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşireler in enteral 

ve parenteral beslenme hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini hastanenin nütr isyon ekibi       

tarafından ağırlıklı olarak hizmet verilen dahiliye, nöroloji, genel cerrahi                 

klinikleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 

olan 37 hemşire oluşturdu. 

Veriler; araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 7 soruluk            

demografik özellikler, 20 soruluk enteral ve parenteral beslenme konularını                  

içeren anket ile toplandı. Gruplar arası karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi, 

Kruskal Wallis test ve ki-kare testi kullanıldı. 

Bilimsel  

Çalışmanın Künyesi 

Çalışmanın Adı:  

Edirne Devlet                

Hastanesi’nde Çalışan 

Hemşirelerin Enteral ve 

Parenteral Beslenme    

Hakkında   Bilgi           

Düzeylerinin                         

İncelenmesi 

 

Yazarların Adı Soyadı: 

Şule Akçan Çete,1  

Duygu Kurt1  

Ayla Şen1 

Nebile Müge              

Kunduracılar1 

1Edirne Devlet Hastanesi, 

Edirne 

 

Çalışmanın Yayınlandı-

ğı Bilimsel Platform:  

9. KEPAN Kongresi   

Yayımlanma yılı: 

 Mart 2015  

Yayınlanma Türü:     

Poster 

Hemşirelerin enteral ve parenteral beslenme           

hakkındaki bilgi düzeyi düşük bulunmuştur. Etkin    

hizmet içi eğitimler ile bu bilgi eksikliği giderilmelidir. 



Sayfa 16 

Bulgular: Enteral ve parenteral beslenme bilgi düzeyini ölçen sorulardan alınan or talama puan 60,94’tür . 

Sorulara en fazla doğru yanıtı genel cerrahi servisinde çalışan hemşireler vermiştir ve gruplar arasında             

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Çalışma yılına göre ise en fazla doğru cevabı 6-10 yıldır    

çalışan hemşireler vermiş olup gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak    anlamlı bulunmuştur (p<0,005).       

Enteral ve parenteral beslenme konularında herhangi bir eğitim alanlar ile almayanların sorulara verdikleri                     

doğru cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,005) 

Tartışma/Sonuç: Hemşireler in enteral ve parenteral beslenme hakkındaki bilgi düzeyi düşük                                      

bulunmuştur. Etkin hizmet içi eğitimler ile bu bilgi eksikliği giderilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Enteral Beslenme, Hemşire, Parenteral Beslenme 
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SİVAS İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL                        

SEKRETERLİĞİ  

SİVAS NUMUNE HASTANESİ 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ  ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ 

BELİRLEYİCİSİ OLARAK ÖRGÜTSEL ADALET                        

ALGILAMALARI: SİVAS NUMUNE HASTANESİ                        

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Özet 

Sağlık sistemlerinin hızlı olarak değişmesi bu alanda çalışan personelleri olumlu 

ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz etkilenmeyi en aza indirmek 

için sağlık çalışanlarını çalıştıkları örgütlere bağlamak ve bağlılık düzeylerini 

belirlemek önemlidir. Bunun içinse öncelikle örgüte bağlılıklarını etkileyen ve 

bağlılıktan etkilenen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda                           

düşünüldüğünde örgütsel adalet bireyleri örgütlerine bağlanma veya ayrılmada en 

önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet       

ilişkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, Sivas 

İlinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışan 197 uzman hekim, hemşire/

ebe/sağlık memuru, sağlık teknisyenleri ve diğer sağlık personelleri örneklem 

kapsamına alınmıştır.  

Bu çalışmada örgütsel bağlılığın üç boyutu olan duygusal, normatif ve devam 

bağlılığı tutumları ile örgütsel adaletin üç öğesi olan dağıtım, işlem ve etkileşim 

adaleti algılamalarının ortaya konulması amacıyla frekans, yüzde, faktör,                    

güvenirlik ve geçerlilik analizlerinden yararlanılmış, araştırmaya alınan                            

örneklemde çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık tutumları 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik Korelasyon analizi uygulanmıştır.  

Son olarak çalışanların örgütüne yönelik bağlılık tutumlarının ve örgütsel adalet 

algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip değişmediğine ilişkin                          

verilerin analizinde ANOVA ve t testinden yararlanılmıştır.  

Yapılan analizlerde, çalışanların duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık                  

tutumları ile dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, Örgütsel bağlılık,  İş gören 

Bilimsel  

Çalışmanın Künyesi 

 

Çalışmanın Adı:  

Sağlık Çalışanlarının    

Örgütsel Bağlılıklarının 

Belirleyicisi Olarak       

Örgütsel Adalet                           

Algılamaları: Sivas                    

Numune Hastanesi                      

Çalışanlarına Yönelik Bir 

Uygulama 

 

Yazarların Adı Soyadı: 

Hacer Koşun 1 

Serap Yağmur 1 

Rukiye Ertümen1 

 

1Sivas Numune Hastanesi, 

Edirne 

 

Çalışmanın Yayınlandığı 

Bilimsel Platform:  

V.Uluslararası Sağlıkta 

Performans ve Kalite 

Kongresi  

Yayımlanma yılı: 

2014 

Yayınlanma Türü:     

Poster 



1.Giriş 

Örgütler, belirli amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelen yapılanmalardır. Bu yapılanmalarda başrol ise 

insandır. Belirlenmiş amaçların başarılması ve örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi, kurumun değerlerine 

sıkı bir şekilde bağlı olan, kurumun amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleri gibi benimseyen çalışanların 

varlığına bağlıdır. Bu noktada ise, “örgütsel bağlılık” kavramı önem kazanmaktadır. 

Örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının hem temel etkinliklerinden hem de nihai             

hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel bağlılığı olan bireyler daha uyumlu, daha doyumlu, daha üretken olmakta, 

daha yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu içinde çalışmakta, örgütte daha az maliyete neden              

olmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl işyerleri ve çalışanlarıyla olan etkileşimi ve ilişkilerini artırmaktadır. Bu da örgüt 

yöneticilerinin iş görenlerine olan eski inanışlarının değişip yerine rekabet anlayışı içerisinde iş görenlerin asıl 

kaynak olduğu fikrinin yerleşmesine sebep olmaktadır. Çünkü bu yeniçağda, bir örgütün hayatta kalabilmesi ve 

varlığını koruyabilmesi, örgütün bireylerine nasıl davrandığına bağlıdır (Taşkaya, 2009: 1 ). 

Bu anlayışın çalışanlara gösterilmesi gereken sektörlerin başında ise sağlık hizmetleri ile uğraşan kurumlar      

gelmektedir. Nitekim Sağlık Bakanlığı da sağlık hizmetlerinin bu hizmeti alanlara etkili, verimli ve hakkaniyete 

uygun olarak sunulabilmesini sağlamada özellikle sağlık çalışanlarının etkili bir biçimde yönetilmesinin şart   

olduğunun bilincinde olduğunu, 2003 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda        

“Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü” nün oluşturulmasını amaçlayarak 

açık bir şekilde ifade etmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2007). 

2. Genel Bilgiler 

2.1.Örgütsel Bağlılık Kavramı 

Bağlılık, “bir kişiye, bir düşünceye, bir kuruma, kendimizden daha büyük gördüğümüz bir şeye karşı bağlılık 

gösterme, yerine getirmek zorunda olduğumuz bir yükümlülük” olarak tanımlanmaktadır. Meyer ve Allen’e göre 

bağlılık, “belli bir varlığa karşı duygusal bir yönelmedir.” Mowday ve arkadaşları da benzer bir  yaklaşımla     

bağlılığı, "sosyal bir birimle özdeşleşme" olarak tanımlamaktadır. Daha kapsamlı bir tanıma göre ise bağlılık, 

“bireyi belirli bir amaca yönelik davranmaya iten güç”tür (Ergun, 1975: 97 ). 

Örgütsel bağlılık kavramı üzerinde, son yıllarda çok fazla durulmuş, ancak tanımı üzerinde henüz fikir birliği 

sağlanmamıştır. Bunun nedeni, her araştırmacının kendi disiplinleriyle örgütsel bağlılık kavramına yaklaşmasıdır 

( İlsev, 1997: 20 ). 

* Örgütsel bağlılık tanımlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

* Çalışanın örgütüyle ve amaçlarıyla özdeşleşmesi ve örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusudur ( Yeroğlu, 

2010: 4-5). 

Bireyin örgütteki yatırımları, tutumsal nitelikteki bir bağlılıkla sonuçlanan davranışlara yönelimi ve örgütün 

amaç ve değerler sistemiyle özdeşleşmesidir (Balay, 2000: 21). 

Örgütsel Bağlılıkla ilgili tanımlarda açıkça görülebileceği gibi bağlılığın davranışsal ve tutumsal olmak üzere iki 

boyutu vardır. Örgütsel davranışçılar bağlılığı tutumsal açıdan ele alırken, sosyal psikologlar ise davranışsal bağ-

lılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Örneğin, Porter ve diğerleri örgütsel bağlılığı, iş tutumlarını belirleyen    nedenler 

üzerinde yoğunlaştırırken, Becker ise tutumların davranışsal sonuçları üzerine yoğunlaştığını söylemektedir.   

Uzmanlara göre, örgütsel bağlılık tutumlarının nedenleri, sonuçları gibi alanlarda halen boşluklar vardır. (Çöl ve 

Gül, 2005: 292).Son yıllarda en sık kullanılan ve literatürlerde sık olarak karşılaştığımız yaklaşım Meyer ve    

Allen’in (1991) örgütsel bağlılık modelidir. “Üç unsurlu model” olarak    adlandırdıkları yaklaşımla örgütsel   

bağlılığı; duygusal, devam (süreklilik) ve normatif bağlılık olarak tanımlamışlardır ( Taşkaya, 2009: 26-27). 
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Örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının en önemli hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel       

bağlılığı olan bireyler işyerlerine karşı daha uyumlu daha üretken, yaptığı işten daha fazla doyum alan ve bu       

doyulma kurumlarına karşı daha sadık ve sorumluluk duygusu içinde çalışmaktadır. Bu da daha az maliyeti            

beraberinde getirmektedir. Böylelikle başkaları tarafından güdülenmeyip tamimiyle kendi iç dünyalarından gelen 

bir motivasyonla örgütlerine hizmet edeceklerdir.  

2.2. Örgütsel Adalet Kavramı 

Adalet kelimesi Arapça bir kelime olup, “Adl” kelimesinden türemiştir. Sözlük    anlamı ise, hak edene hakkını  

vermektir. İyilik, doğruluk, hak, hukuk ve eşitlik gibi değer yargılarını içeren adalet ya da tek tüze, uyumluluk,   

düzgünlük ve bir düzenin doğruluğu anlamlarına da gelebilen geniş kapsamlı bir kavramdır (Çakır, 2006: 17). 

Clawson (1999) ise adaleti doğru söyleme, sözünü tutma, dürüstlük, adillik ve bireylere saygı göstermek olarak  

tanımlamıştır (Çınar Altıntaş, 2002: 32). 

Örgütsel Adalet işgörenlerin kendilerine örgüt içinde ne kadar adil davrandıkları  konusunda düşündükleridir.    

Şenyüz’ün aktardığına göre Adams adalet kavramını şu şekilde açıklamaktadır. Çalışanlar işyerinde kendilerine adil 

davranılıp davranılmadığını kendi çıktılarının (ücret ve statü gibi) kendi girdilerine (emek ve zaman) oranı ile iş 

arkadaşlarınınkileriyle kıyaslayarak belirlemektedirler ve bunu Dağıtımsal Adalet olarak tanımlamaktadırlar. Aynı 

işi yapanlara aynı ücretin ödenmesini, kanunların herkese aynı şekilde uygulanmasını, sosyal haklardan kendisinin 

de diğerleri gibi faydalanmasını isterler. (Şenyüz, 2003: 23). İşgörenlerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan          

yöneticiler, işgörenlerinin örgüte olan duygusal bağlılıklarını artırmaktadırlar (Töremen ve Çankaya, 2008: 33-47). 

Örgütsel Adaletinin temelde iki boyutu vardır. Bunlar; Dağıtım adaleti ve İşlem   adaletidir. Daha sonra ise örgütsel 

etkileşim modeli geliştirilmiştir (Ambrose, 2002: 804). 

Örgütsel davranış konusunda son yapılan çalışmalar işgörenlerin tutum ve davranışlarının nelerden etkilendiklerini 

belirlemeye yöneliktir. Elde edilen sonuçlara göre işgörenler, örgütsel hayatta birçok sebepten etkilenmekte ve    

bunun sonucunda bir takım davranışlar sergilemektedirler. Davranışlarının altında ise bu sebepleri nasıl algıladıkları 

yatmaktadır. Salim’in (2005) Pakistan’da 249 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı çalışmasında, sağlık sektöründe     

çalışan personellerin örgütsel adalet algısının yüksek olmasından dolayı tüm maddi kaynak kısıtlılıklarına ve işle 

ilgili belirsizliklere rağmen, çalışanların örgüte bağlılıklarını yüksek olduğu görülmüştür (Salim, 2005). 

Polat’ın (2005) İstanbul’da kamu ve özel sektörde çalışan 258 hemşire üzerinde   yaptığı çalışmasına göre tüm    

adalet boyutlarında hemşirelerin çalıştıkları hastaneleri kısmen adil olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Boyutlar   

arasında etkileşim adaleti diğer adalet algılarına göre daha yüksek olduğu ve örgütsel adaletin iş tatmini, işten     

ayrılma niyeti ve örgüte bağlılığı etkilediği saptanmıştır (Polat, 2005). 

Örgütsel Adalet  

iş görenlerin kendilerine örgüt içinde ne 

kadar adil davrandıkları konusunda                   

düşündükleridir. 
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3.Gereç ve Yöntem  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma bir kamu hastanesinde çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin           

incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hastane personelinin örgütsel bağlılıkları üzerinde 

hastane yönetiminin örgütsel adalet etkisi ölçülmek istenmiştir. Çalışanların katılımıyla ve anket yöntemi          

kullanılarak yapılan bu uygulama çalışmasında, çalışanların kuruma olan bağlılıklarının demografik ve iş ile ilgili 

bilgilere göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Süreci 

Araştırmanın evrenini Sivas ilinde hizmet vermekte olan Sivas Numune Hastanesi’nin çalışanları oluştururken; 

örneklemini ise poliklinik, yatan hasta servisi, ameliyathane, acil servis, yoğun bakım ve diğer bölümlerde hizmet 

veren 197 sağlık personeli oluşturmaktadır. Anketler gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Anket uygulamaları, 

hastane yöneticilerinin bilgileri onayında çalışanlara araştırmanın amacı anlatılarak gerçekleştirilmiştir. Hastane 

çalışanlarının birçoğu böyle bir çalışmanın, kendilerinin cevaplarını ortaya koyacağını düşünmektedir. Bu yüzden 

de bu tür anketleri cevaplamaktan kaçındıkları gözlenmiştir. Dağıtılan anket sayısı 350 olup geriye dönen anket 

sayısı 197 tür. Anketin geri dönüş oranı % 56,2 dir. 

3.3. Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri 

Sağlık sistemlerinin hızlı olarak değişmesi bu alanda çalışan personelleri olumlu ya da olumsuz olarak              

etkilemektedir. Bu olumsuz etkilenmeyi en aza indirmek için sağlık çalışanlarını çalıştıkları örgütlere bağlamak ve 

bağlılık düzeylerini belirlemek önemlidir. Bunun içinse öncelikle örgüte bağlılıklarını etkileyen ve bağlılıktan   

etkilenen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Örgütsel Adalet bireyleri örgütlerine 

bağlanma veya ayrılmada en önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Hastane yöneticileri yetki ve          

sorumluluklarını adil bir şekil de kullanmalı, çalışanlarını tanıyarak onların istek, arzu ve düşüncelerini dikkate 

alarak yönetimi sağlamalıdır. Böylelikle sağlık çalışanları kurumlarına bağlı kalarak daha verimli hizmet           

sunacaklardır. 

3.4. Kurum veya Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu 

Sağlık kuruluşları temel olarak “hizmet sektörü” nü esas alan kuruluşlardır. Ancak sağlık kuruluşlarının hizmet 

verdiği alan insanın en kıymetli unsuru olan hayatı ile ilişkili olduğundan, diğer ticari hizmet sektörlerinden farklı 

bir konumdadır. Toplumun sağlık hizmeti ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan bu örgütlerin başarıya              

ulaşmasında ve amaçlarını yerine getirmesinde ise insan emeğinin en yoğun olarak kullanıldığı bir sektör          

olduğundan dolayı çalışanlarının önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle bu sektördeki yöneticilerin, çalışanlarına 

değer verdiğini göstermesi, hakkaniyetli davranması, ihtiyaçlarını belirlemesi örgütsel bağlılıklarını güçlendirmeye 

yönelik planlar yapması ve iş memnuniyetlerini artırması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışanlar işten ayrılma 

niyeti içine girebilirler. Buda Türkiye’deki sağlık sektörünün en çok sıkıntı çektiği bir noktadır. 

Hastane yöneticileri yetki ve           

sorumluluklarını adil bir şekil de  

kullanmalı, çalışanlarını tanıyarak 

onların istek, arzu ve düşüncelerini 

dikkate alarak yönetimi             

sağlamalıdır. Böylelikle sağlık    

çalışanları kurumlarına bağlı      

kalarak daha verimli hizmet        

sunacaklardır. 
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3.5. Araştırmanın Bütçe Ve Finansmanı 

Araştırmada finansman olarak ek bir maliyet gereksinimi duyulmamıştır. 

3.6. Araştırmanın Yöntemi Ve Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama yönetimi anket tekniği ile gerçekleşmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci  

bölümde, çalışanların demografik özellikleri hakkında görüş elde etmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. İkinci  

bölümünde, çalışanların örgütsel adalet (dağıtım, işlem, etkileşim adaleti) algılamalarını ölçmek amacıyla 22    

sorudan oluşan ifadeler yer almaktadır. Yine aynı doğrultuda üçüncü bölümünde, çalışanların örgütsel bağlılık 

(duygusal, devamlılık, normatif bağlılık) tutumlarını test etmeye yönelik 21 sorudan oluşan ifadeler yer almaktadır. 

Bu ölçeklerin birer örneği Ek-1’de yer almıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 programı 

kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma metotları ve t-testi,    

anova, korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada Likert tipi ölçek kullanılmakla birlikle sorular olumsuz     

ifadeden olumluya doğru giden, “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Katılıyorum”,       

Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını belirlemek amacıyla 

Türkiye’de de güvenirliği birçok araştırmacı tarafından ortaya konulan Meyer ve Allen üç boyutlu örgütsel bağlılık 

(duygusal, devam ve normatif bağlılık) ölçeği kullanılmıştır (Yıldırım, 2002: 165). Çalışanların Örgütsel adalet 

algılamaları Mahmut Özdevecioğlu çalışmasında kullanılan üç boyutlu (dağıtım, işlem, etkileşim adaleti) ölçek 

model alınarak test edilmiştir (Özdevecioğlu, 2003: 113- 130). Uygulanan ankette çalışanların örgütsel adalet    

algılamalarını ölçmeye yönelik yöneltilen 1 ve 4. sorular dağıtım adaletini, 5 ve 14. sorular işlem adaletini, 15 ve 

22. sorular etkileşim adaletini ifade etmektedir. Çalışanların örgütsel bağlılığını belirlemeye ilişkin yöneltilen 23 

ve 29. sorular duygusal bağlılığı, 24 ve 36. sorular devamlılık bağlılığını, 37 ve 43. sorular normatif bağlılığı test 

etmeye yöneliktir. 

4. Bulgular 

4.1.Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan çalışanların ve yöneticilerin demografik özelliklerini özetlemek üzere veriler analiz 

edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur. Tablodaki demografik veriler incelendiğinde, ankete katılanların %73,6 sının 

bayanlardan %26,4’ünün baylardan oluştuğu, yaşlarının %47,7 ile 26-35 yaş arasında değiştiği, eğitim               

durumlarının ise % 76,1 ile yüksekokul-üniversite arasında yoğunlaştığı, %67,5 inin hemşire/ebe/sağlık             

memurundan oluştuğu %79,7 ile medeni durumlarının evli olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların sağlık   

sektöründe çalışma sürelerinin % 73 ile 6 ve 25 yıl arasında, bu kurumda çalışma sürelerinin % 33,5 ile 1 ve 3 yıl 

arasında değiştiği, yine çalışanların %13,22’sinin yönetsel pozisyonunun olduğu görülmektedir. Ayrıca ankete  

katılanların büyük bir çoğunluğunu %51,8 ile gündüz-nöbet şeklinde çalıştığını görmekteyiz. 



4.2.   Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi 

Geçerlilik, testin kullanılış amacına hizmet etme derecesini belirler (Karakaplan, 2010: 59). Elde edilen veriler   

doğrultusunda, ölçeğin iç tutarlılığının olup olmadığının göstergesi olan Alpha katsayısı= 0, 9530 olarak              

bulunmuştur. Alpha katsayısı 0, 00 ile 1, 00 arasında bir değer almaktadır. Değer 1’e yaklaştıkça güvenilirliği      

artmaktadır. Bu bağlamda anketin güvenilir olduğu görüşüne varılabilir. Anket formunda örgütsel adalete iliskin 

“Alpha güvenilirlik katsayıları” şöyledir; Dağıtım adaletini= 0,853; İşlem adaleti= 0,800; Etkileşim adaleti= 0,804 

ve ölçekte yer alan örgütsel adaleti ölçmeye yönelik tüm soruların güvenilirlik analizi ise 0, 937olarak bulunmuştur. 

Örgütsel bağlılığa ilisin “Alpha güvenilirlik katsayıları” şöyledir; Duygusal bağlılık= 0,811; Devam Bağlılığı= 

0,847; Normatif Bağlılık= 0,812 ve ölçekte yer alan örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik tüm soruların güvenilirliği 

0,930 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar anket formunun oldukça güvenilir olduğunu belirtmektedir. 

4.3.   Faktör Analizi 

Analize tabi tutulan hastanede çalışanların örgütsel bağlılık tutumlarının ne derece örgütsel adalet algılamalarından 

etkilendiğini test etmek amacıyla çalışanlara yöneltilen 43 soruluk ifadeden oluşan ölçeğe faktör analizi               

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 43 soruya ilişkin ölçeğin 6 boyutlu olduğu görülmektedir. Örgütsel adalet 

faktör yükleri F1, F2, F3 olup, sırasıyla dağıtım, işlem ve etkileşim adalet algılamalarını belirtmektedir. F4, F5, F6 

ise örgütsel bağlılık faktör yükleri olup, sırasıyla duygusal, normatif ve devam bağlılığını ifade etmektedir. 

Uygulanan Faktör analizi sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)= 0,931, Barlett test değeri= 7710,711 olarak    

bulunmuş ve 43 sorudan oluşan ölçek p=0,000 anlamlı değeri ile örneğin ölçümüne uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Faktör analizinin tabi tutulan değerlere “Varimax” faktör analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer alan sorular ise toplam 

varyansın % 69,975’ini açıklamaktadır. 

4.4.   Frekans, Yüzde Analizi Ve İstatistiki Veriler 

Çalışanların örgütsel bağlılık tutumlarını ve örgütsel adalet algılamalarını test etmek amacıyla frekans analizi      

yapılmıştır. Frekans analizi, ham verileri özetlemek ve tablolar hakkında bilgi edinmeyi sağlayan yöntemdir. Yüzde 

ve frekans dağılımları ve diğer istatistiksel veri özetleri aşağıdaki Tablo 2 ve 3’de özetlenmiştir. Tabloda yer alan 

ifadeler 1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum ile 

ifade edilmiş ve buna ilişkin frekans (F) ve yüzde dağılımları (%) verilmiştir. 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışanların örgütsel adalet algılamaları “katılıyorum” seçeneğinde artmaktadır. Fakat 

tüm sorulara verilen cevaplarda kararsızım seçeneklerinin yüzdesel olarak fazlalığı, kesinlikle katılmıyorum       

seçeneklerinin değersel olarak yakınlığı dikkat çekicidir. 

Örgütsel bağlılık sağlık             

kuruluşlarında performansın ve 

kalitenin geliştirilmesi ve        

sürdürülebilmesi açısından son 

derece önemlidir.  
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Tablo 3. Çalışanların Örgütsel Bağlılık Tutumlarına İlişkin Frekans, Yüzde Analizi 

Ve İstatistiki Veriler  

Soru Ort. Med Mod St. 

Sp. 
1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

23 3,04 3,00 3 1,199 28 14,2 33 16,8 59 29,9 57 28,9 20 10,2 

24 3,62 4,00 4 1,130 14 7,1 19 9,6 36 18,3 87 44,2 41 20,8 

25 3,17 3,00 4 1,294 32 16,2 24 12,2 49 24,9 62 31,5 30 15,2 

26 3,20 3,00 4 1,227 26 13,2 27 13,7 53 26,9 64 32,5 27 13,7 

27 3,03 3,00 3 1,197 24 12,2 44 22,3 54 27,4 53 26,9 22 11,2 

28 3,23 3,00 4 1,209 24 12,2 28 14,2 50 25,4 69 35,0 26 13,2 

29 3,41 4,00 4 1,110 17 8,6 20 10,2 51 25,9 83 42,1 26 13,2 

30 3,32 4,00 4 1,267 23 11,7 31 15,7 39 19,8 68 34,5 36 18,3 

31 2,68 3,00 2 1,176 35 17,8 58 29,4 55 27,9 34 17,3 15 7,6 

32 3,28 4,00 4 1,253 26 13,2 28 14,2 36 18,3 79 40,1 28 14,2 

33 3,08 3,00 4 1,241 26 13,2 42 21,3 44 22,3 61 31,0 24 12,2 

34 3,17 3,00 4 1,181 19 9,6 43 21,8 44 22,3 68 34,5 23 11,7 

35 3,19 3,00 4 1,171 20 10,2 36 18,3 50 25,4 68 34,5 23 11,7 

36 2,83 3,00 3 1,115 28 14,2 45 22,8 68 34,5 44 22,3 12 6,1 

37 2,83 3,00 2 1,196 29 14,7 56 28,4 49 24,9 46 23,4 17 8,6 

38 3,33 4,00 4 1,082 11 2,6 37 18,8 48 24,4 78 39,6 23 11,7 

39 3,21 3,00 4 1,132 21 107 27 13,7 57 28,9 73 37,1 19 9,6 

40 3,19 3,00 4 1,149 23 11,7 24 12,2 63 32,0 66 33,5 21 10,7 

41 2,97 3,00 3 1,186 23 11,7 51 25,9 53 26,9 49 24,9 21 10,7 

42 2,85 3,00 4 1,190 34 17,3 42 21,3 53 26,9 56 28,4 12 6,1 

43 2,48 2,00 2 1,276 53 26,9 63 32,0 31 15,7 34 17,3 16 8,1 

Tablo 3’te görüldüğü gibi çalışanların örgütsel bağlılıkları genel olarak katılıyorum seçeneğinde                            

yoğunlaşmaktadır. 

4.5.   Korelasyon Analizi 

Bu analiz araştırma kapsamına alınan örneklem içerisindeki çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel 

bağlılık tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Burada bağımlı değişken “örgütsel 

bağlılık” bağımsız değişken ise “örgütsel adalettir.  
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Tablo 4.  Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Puanları                         

Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

Boyutlar Boyut N r p 

Duygusal bağlılık Dağıtım adaleti 197 0,460 0,000 

Devamlılık bağlılığı Dağıtım adaleti 197 0,304 0,000 

Normatif bağlılık Dağıtım adaleti 197 0,437 0,000 

Duygusal bağlılık İşlem adaleti 197 0,587 0,000 

Devamlılık bağlılığı İşlem adaleti 197 0,274 0,000 

Normatif bağlılık İşlem adaleti 197 0,499 0,000 

Duygusal bağlılık Etkileşim adaleti 197 0,547 0,000 

Devamlılık bağlılığı Etkileşim adaleti 197 0,276 0,000 

Normatif bağlılık Etkileşim adaleti 197 0,516 0,000 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, çalışanların dağıtım, işlem ve etkileşim adaletindeki artış veya azalış onların,      

duygusal, normatif ve devam bağlılığını da artırıp azaltmaktadır. Tablo 4. incelendiğinde çalışanların dağıtım   

adaleti (r= 0,460), işlem adaleti (r= 0,587), etkileşim adaleti (r= 0,547) (r>0) algılamaları ile duygusal bağlılık  

tutumları arasında pozitif yönlü bir ilişki içinde olduğunu belirtebiliriz. Farklı bir ifade ile çalışanların dağıtım, 

işlem ve etkileşim adaleti algılamalarındaki artış veya azalış onların duygusal bağlılığını da artırıp, azaltmaktadır. 

Örneklem kapsamına alınan çalışanların dağıtım (r= 0,304), işlem (r= 0,274), etkileşim (r= 0,276) (r>0) adaleti 

algılamaları ile devamlılık bağlılıkları arasında yine pozitif yönlü bir ilişki olduğu Tablo 4’te de görülmektedir. 

 

Yine aynı doğrultuda çalışanların dağıtım (r= 0,437), işlem (r= 0,499) (r>0) ve etkileşim (r= 0,516) adaleti ile  

normatif bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu Tablo 4’teki verilere dayanarak belirtebiliriz.      

Verilen olgunun anlamlılığı açısından bakıldığında, çalışanların dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılamaları ile 

duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık tutumları arasında (p= 0.000 anlamlılık düzeyinde) istatistiki olarak  

oldukça anlamlı bir ilişki vardır. 
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4.6.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Demografik       

Bulgular Ve Çalışanlara Yönelik Bazı Değişkenlerle Analizi 

 

Literatürde birçok araştırmacı örgütsel bağlılığın ve örgütsel adaletin, gerek kişisel demografik özelliklerden ve 

gerekse çalışma ortamından veya dışsal kaynaklanan faktörlerden etkilendiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda,   

örneklem kapsamına alınan çalışanların, örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumlarının demografik 

özellikler ve diğer bazı değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek amacıyla, verilerin analizinde “ANOVA ve t 

testinden yararlanılmıştır. (t testi 0,05 anlamlılık düzeyinde, ANOVA testi ise 0,01 anlamlılık düzeyinde test 

edilmiştir). 

Tablo 5. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İle      Cinsiyete 

Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Cinsiyetiniz N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Bayan 145 3,0444 0,93088 145 3,1268 0,71820 

Erkek 52 2,9847 1,18494 52 3,0247 0,90343 

Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından cinsiyetler arasındaki farklılığı 

0,05 anlamlılık düzeyinde test etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 5.                 

incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (T= 0,368, P=0,713; P>0,05) ve örgütsel bağlılık tutumları 

(T=0,819, P=0,414; P>0,05) dikkate alındığında cinsiyetler arasında farklılık gözlenmemiştir. 

Tablo 6. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Yaş Değişkenine   

Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Yaşınız N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

18-25 14 3,0205 1,04038 14 3,0204 0,26395 

26-35 94 3,0279 0,99865 94 2,9990 0,82847 

36 ve üstü 89 3,0307 1,00963 89 3,2188 0,74818 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından yaş grupları arasındaki farklılığı 

test etmek amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 6. incelendiğinde çalışanların örgütsel   

adalet algılaması (F=0,01, P=0,999; P>0,01) ve örgütsel bağlılık tutumları (F=1,961, P=0,143; P>0,01) bakımından 

yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir. 



Sayfa 27 

Tablo 7.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Eğitim Durumlarına 

Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Eğitim Durumu N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Lise 28 3,0688 1,29915 28 3,3639 0,92820 

Yüksekokul 66 2,8213 1,01648 66 2,9632 0,80664 

Üniversite 84 3,0339 0,80807 84 3,1083 0,65381 

Yüksek lisans 16 3,4893 1,01603 16 3,1101 0,84269 

Doktora 3 4,6127 0,39121 3 3,3492 0,78583 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=3,627, P=0,007; P<0,01) bakımından eğitim düzeyleri arasında      

farklılık gözlenmiştir. Deneklerin örgütsel bağlılık tutumları bakımından eğitim düzeyleri arasında ANOVA testi 

sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (F=1,437, P=0,223; P>0,01) (0,01 anlamlılık düzeyi). Tablo 7. 

incelendiğinde örgütsel adalet algılamaları bakımından personellerin mezuniyet derecesine bağlı ortalamaları    

arasında anlamlı bir fark olduğu görülürken buna karşılık çalışanların örgütsel bağlılık tutumları bakımından    

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca doktora öğrenimine sahip personellerin 

örgütsel adalet algılaması diğer eğitim gruplarına göre daha yüksektir. Farklılıkların kaynaklarını belirlemek    

amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda yüksekokul, üniversite ve doktora öğrenimi görenlerin 

örgütsel adalet puanları,  lise, yüksekokul ve yüksek lisans öğrenimi görenlerden yüksektir. 

Tablo 8.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Mesleklerine Göre 

Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Mesleğiniz N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Uzman Hekim 14 3,6792 0,69067 14 3,2483 0,40971 

Hem/ebe/sağ.mem 133 3,0035 0,97055 133 3,0684 0,81241 

Sağlık teknisyeni 22 2,4870 0,75966 22 2,9524 0,75536 

Diğer 28 3,2487 1,21784 28 3,2908 0,69592 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=4,867, P=0,003; P<0,01) bakımından meslek grupları arasında farklılık 

gözlenmiştir. Deneklerin örgütsel bağlılık tutumları bakımından eğitim düzeyleri arasında ANOVA testi sonucunda 

anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (F=1,091, P=0,354; P>0,01) Tablo 8. incelendiğinde örgütsel adalet             

algılamaları bakımından uzman hekimlerin diğer sağlık personellerine göre örgütsel adalet ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülürken, buna karşılık çalışanların örgütsel bağlılık tutumları bakımından ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan     

tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda uzman hekim, sağlık teknisyeni ve diğer grubundaki sağlık personellerinin  

örgütsel adalet puanları hemşire/ebe/sağlık memuru grubundan yüksektir. 
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Tablo 9. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Çalıştıkları          

Bölümlere Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Çalıştığınız bölüm N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Poliklinik 24 3,5799 1,20139 24 3,2659 0,79557 

Servisler 72 2,9410 0,84609 72 3,0139 0,71580 

Yoğun Bakım 15 1,7522 0,64666 15 2,4159 0,78173 

Ameliyathane 5 2,7685 0,36465 5 3,2857 0,38244 

Acil servis 21 3,1975 0,91076 21 3,1655 0,68273 

Rad/Anest/Lab. 25 2,9630 0,91924 25 3,2229 0,82578 

Diğer bölümler 35 3,3608 0,97092 35 3,3020 0,77181 

Toplam 197 3,0287 01,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=7,392, P=0,000; P<0,01) bakımından çalıştıkları bölüm arasında       

farklılık gözlenmiştir. Deneklerin örgütsel bağlılık tutumları bakımından çalıştıkları bölüm arasında ANOVA testi 

sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (F=3,072, P=0,007; P<0,01). Tablo 9. incelendiğinde poliklinik, acil 

servis, çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık puanlarının diğer bölümlere oranla yüksek olduğu              

görünmektedir. Fakat farklılıkların kaynağını ortaya çıkarmak için yapılan post-hoc analizinde yoğun bakım                      

çalışanlarının örgütsel adalet ve bağlılık puanlarında  diğer bölümlere oranla belirgin bir azalma gösterdiği dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 10.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Toplam Çalışma 

Yıllarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Toplam çalışma Yılı N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

1 yıldan az 
5 4,0694 0,62031 5 3,2476 0,29623 

1-5 yıl arası 40 2,9744 0,89729 40 2,9298 0,67153 

6-10 yıl arası 42 2,9347 1,08220 42 2,9762 0,77531 

11-15 yıl arası 40 3,0185 0,99883 40 3,1476 0,76729 

16-20 yıl arası 31 2,8185 0,81381 31 3,0154 0,84974 

21-25 yıl arası 31 3,2431 1,15161 31 3,3763 0,79476 

26 yıl ve üstü 8 3,1765 1,07750 8 3,5238 0,76699 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından toplam çalışma yılları arasındaki 

farklılığı test etmek amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 10. incelendiğinde çalışanların 

örgütsel adalet algılaması (F=1,498, P=0,181; P>0,01) ve örgütsel bağlılık tutumları (F=1,731, P=0,116; P>0,01) 

bakımından yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir. 
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Tablo 11.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Kurumlarındaki     

Çalışma Yıllarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Kurumdaki Çalışma Yılı N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

1 yıldan az 
23 3,4209 0,91821 23 3,0269 0,81230 

1-3 yıl arası 66 2,9717 0,97862 66 2,9502 0,62916 

4-6 yıl arası 25 2,9535 0,90610 25 3,0152 0,98733 

7-9 yıl arası 20 2,8106 1,15843 20 3,1810 0,74825 

10 yıl ve üzeri 63 3,0442 1,02912 63 3,2910 0,78092 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından kurumda çalışma yılları          

arasındaki farklılığı test etmek amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 11. incelendiğinde 

çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=1,217, P=0,305; P>0,01) ve örgütsel bağlılık tutumları (F=1,804, 

P=0,130; P>0,01) bakımından yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir. 

Tablo 12.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Medeni               

Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Medeni Durumunuz N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Evli 
157 3,0118 0,99007 157 3,1368 0,80752 

Bekâr 40 3,0950 1,05474 40 2,9548 0,58876 

Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından medeni durum arasındaki farklılığı 

0,05 anlamlılık düzeyinde test etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 12. incelendiğinde 

çalışanların örgütsel adalet algılaması (T= -0,469, P=0,640; P>0,05) ve örgütsel bağlılık tutumları (T=1,337, 

P=0,183 P>0,05) dikkate alındığında medeni durumları arasında farklılık gözlenmemiştir. 

Tablo 13.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Yönetsel                

Pozisyonlarının Olup Olmamasına Göre Ortalama Ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık   

Yönetsel poz. Var mı? N Ortalama S.S N Ortalama S.S   

Evet 
26 3,4453 0,88877 26 3,3645 

0,6891

4 

  

Hayır 
171 2,9653 1,00463 171 3,0596 

0,7758

5 
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Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından yönetsel pozisyonları arasındaki 

farklılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 13.  

incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (T= 2,302, P=0,022; P<0,05) arasında anlamlı bir farklılık 

gözlemlenirken, örgütsel bağlılık tutumları (T=1,893, P=0,060; P>0,05) dikkate alındığında yönetsel               

pozisyonları arasında farklılık gözlenmemiştir. Buna göre kurumda yönetsel pozisyona sahip kişiler kurumun 

adil olduğu görüşünü savunurlarken yönetsel pozisyonu olmayanlara göre kurumlarına olan bağlılıkları           

değişmemektedir. 

Tablo 14.  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Kurumda Çalışma 

Şekline Göre Ortalama Ve Standart Sapmaları 

  Örgütsel Adalet Örgütsel Bağlılık 

Kurumda Çalışma Şekli N Ortalama S.S N Ortalama S.S 

Gündüz 
81 3,2889 1,02171 81 3,2481 0,78661 

Tamamlama 14 2,7877 1,14457 14 3,3299 0,95521 

Gündüz+Nöbet 102 2,8551 0,92605 102 2,9505 0,70462 

Toplam 197 3,0287 1,00134 197 3,0998 0,77031 

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından kurumda çalışma şekilleri        

arasındaki farklılığı test etmek amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 14. incelendiğinde    

çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=4,856, P=0,009; P<0,01) arasında anlamlı farklılık gözlemlenirken        

örgütsel bağlılık tutumları (F=4,172, P=0,017; P>0,01) bakımından kurumlarında çalışma şekilleri arasında         

farklılık gözlenmemiştir. Çalışanların örgütsel bağlılık tutumları P=0,05 güven aralığında incelenecek olsaydı     

anlamlı bir farklılık ortaya çıkacaktı. Çalışanların örgütsel adalet algılamaları arasındaki farklılığın kaynağını      

belirlemek için yapılan post-hoc analizinde kurumda gündüz ve gündüz+nöbet şeklinde çalışanların örgütsel adalet 

puanları tamamlama çalışanlara göre anlamlı derecede farklı çıkmıştır. 

Örgütsel bağlılık düzeyinin artırılması 

için adil yöneticilere başarılı liderlik   

davranışlarına olan gereksinim ortaya 

konulmaktadır. Başarılı bir yönetici      

örgüt üyelerinin örgütte kalma ve         

başarma arzularını artırıcı etki             

yapabilecektir.          
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5. Sonuç ve Öğrenilen Dersler 

Bu çalışma ile sağlık çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir ve 

bunun sonucunda sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıkları ve örgütsel adaletleri arasında pozitif yönde bir ilişki 

saptanmıştır. Çalışmaya göre çalışanların % 46 sının yöneticilerinin adil olduğunu düşüncesinde, % 36 sı ise                   

yöneticilerinin adil olmadığı görüşünde, yine çalışanların % 41’ kurumlarına bağlılık gösterirken; % 39’u                    

kurumlarına bağlılık göstermemektedirler.  

Çalışmanın ulaştığı açıklayıcılık katsayılarının düşük olması ve de sadece bir kamu hastanesinde yapılması             

nedeniyle sonuçların genelleştirilmesine ihtiyatlı davranmak gerektiği düşünülmektedir. Daha güçlü ve              

genellenebilir sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak   

çalışmanın sahip olduğu sınırlamalara rağmen bu çalışmadan elde edilen sonuca göre örgüt, personeline ne kadar 

adil davranırsa personelin kuruma olan bağlılığı o derece artacağı sonucu çıkmıştır.   

Bu çalışma sağlık kuruluşlarındaki yöneticilere örgütsel bağlılığa önem vermeleri konusunda açık bir mesaj      

vermektedir. Örgütsel bağlılık sağlık kuruluşlarında performansın ve kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi 

açısından son derece önemlidir. Bu açıdan sağlık kuruluşları yöneticilerinin örgütsel bağlılığın ne olduğu ve      

örgütsel etkililiği nasıl iyileştirilebileceğini anlamaları önemlidir. Bu yöneticiler çalışanların örgüte bağlılık               

derecelerini etkileyen durumların farkında olmalı, bağlılığı güçlendiren yolları aramalı ve örgütsel faaliyetlere        

katılımlarını teşvik etmelidir. 

Sonuç olarak; örgütsel bağlılık düzeyinin artırılması için adil yöneticilere başarılı liderlik davranışlarına olan                      

gereksinim ortaya konulmaktadır. Başarılı bir yönetici örgüt üyelerinin örgütte kalma ve başarma arzularını                  

artırıcı etki yapabilecektir.          
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HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASI:  

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 

Özet 

Amaç: Kariyer  planlama, modern örgütler in amaç ve hedefler ine      

ulaşmada, bireyin amaçlarıyla kurumun amaçlarını buluşturmada, verim ve 

performans artışını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Hemşirelerin                     

üstlenebilecekleri pozisyonlara yerleşmeleri mutlu ve yüksek performansta 

çalışmalarını sağlayacak, hemşirelik bakımını ve hastanelerin kalitesini    

yükseltecektir. Bu nedenle çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 

hemşirelerin hastanelerindeki kariyer planlama çalışmalarına ilişkin           

değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin tanımlayıcı özelliklerine göre 

farklılaşma durumunu incelemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tasar ımı, tanımlayıcı niteliktedir .    

Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştırma           

hastanesinde çalışan tüm hemşireler, örneklemini ise basit rastgele             

örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmaya katılmaya gönüllü 100  hemşire 

oluşturdu. Araştırma verileri SPSS 15.0 programıyla analiz edildi. 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki hemşireler in % 87‘si (n=87) kadın, %

47’si (n=47) 30-39 yaş aralığında, %65’i (n=65) evli, %37’si (n=37) sağlık 

meslek lisesi mezunu, %43’ü (n=43) 2-5 yıl aynı hastanede görev yaptığını ve 

%82’si (n=82) aktif hemşire olarak çalıştığını belirtti. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin % 56’sı (n=56) yeni Hemşirelik Yasası’nı bildiklerini ve %52’si 

(n=52) de yasanın kariyer planlarını etkileyeceğini düşündüğünü belirtti.    

Ayrıca araştırmaya katılanların %53’ü (n=53) mevcut pozisyonundan      

memnun olmadığını ve %43’ü (n=43) öncellikle kariyerleri için özel dallarda 

sertifika almayı düşündüklerini belirtti. 

 

 

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ  

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Bilimsel  

Çalışmanın Künyesi 

 

Çalışmanın Adı:  

Kamu Hastanelerindeki 

Hemşirelerin Kariyer   

Planlaması 

 

Yazarların Adı Soyadı: 

Güven Bektemür 1 

Sevgi Demiray1 

Dilek Özdemir Ürkmez1 

 

1İstanbul İli  Beyoğlu    

Kamu Hastaneleri Birliği 

Çalışmanın Yayınlandığı 

Bilimsel Platform:  

Okmeydanı Tıp Dergisi 32

(1):7-13  

 

Yayımlanma yılı: 

 2016 

Yayınlanma Türü:     

Araştırma 



Sayfa 33 

 Abstract 

Career Planing of Nurses: An 

Example of Training and Research 

Hospital 

Introduction: Career planning has 

a significant role for modern       

organisations in order to increase 

the efficiency and performance.   

Placement of nurses to the positions 

that they can carry, will motivate 

them to work happily with higher 

performance and also increase the 

service quality of nursing care     

services and hospitals. This study 

was prepared to examine the       

assesment of career planning works 

of nurses operating in the training 

and research hospital and their   

differentations according to the   

descriptive properties of this        

assesment. 

Material and Method: Design of the 

study is descriptive. Universal set of 

the study constitutes entire           

population of nurses working on the 

training and research hospital which 

is belong to Ministry of Health, 

sample cluster contitutes 100        

volunteer nurses who are chosen by 

simple random sampling                  

methodology. 

Results: Nurses examined           

according to the study indicated that, 

87 % (n=87) is female, 47% (n=47) 

is between the age of 30-39, 65% 

(n=65) is married, 37% (n=37) is 

graduated from medical vocational 

high school, 43% (n=43) have been 

working in the same hospital 

between 2-5 years and 82% (n=82) 

is working as a nurse. Samples also 

indicate that 56% (n=56) knows the 

new Nursing Law and 52% (n=52) 

believes that new Nursing Law will 

effect their career planning. Addition 

to this 53% (n=53) is discontent with 

their current position and 43% 

(n=43) is considering to have      

additional certificates for special 

branches priorly for their careers. 

Conclusion: The effectiveness of 

career management application is 

over the average, their opinions 

about the effectiveness of the career 

planning effectiveness don’t          

differentiate according to gender, 

marital status, working period as a 

nurse, working period in the current  

Keywords: career planning, career 

Tartışma ve Sonuç: Hemşireler in hastaneler indeki kar iyer  planlama 

çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin         

tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumunu incelendiğinde;  

kariyer  yönetimi uygulamalarının etkinliğinin ortalamanın üstünde bir 

değerde olduğu, kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin görüşlerinin    

cinsiyetleri, medeni durumları, hemşire olarak çalışma süreleri, mevcut 

hastanede çalışma süreleri, hemşirelik yasası hakkında bilgi sahibi olma, 

yeni hemşirelik yasasının kariyer planına olan olası etkilerine bağlı     

olarak farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kariyer  planlaması, kar iyer  yönetimi, hemşire 

 

Giriş 

Kariyer, kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı, kişinin yaşamı 

boyunca yaşayacağı kısmen kontrol altında tutacağı iş tecrübesi ve     

aktivitesiyle bağlantılı bir süreçtir (1).  

Kariyer planlama ise bir iş görenin sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve 

güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu örgüt içindeki             

ilerleyişinin ya da yükselmesinin planlanmasıdır. Çalışanın fırsatların, 

seçeneklerin ve sonuçların farkına varması, kariyeri ile ilgili hedefleri 

tespit etmesi, bu kariyer hedeflerine ulaşmada yön tespiti ve zaman   

planlaması yapmasını sağlayacak iş, eğitim ve diğer gelişimsel           

etkinliklerini programlaması gerekmektedir.  

Kariyer planlamada öncelikle birey, çalışma yaşamında yerini bilme, 

anlama ve gelecekte nerede ve nasıl olmak istediğini belirlemelidir.  

Dünyadaki ve ülkemizde sosyal, ekonomik, politik değişimler her alanda 

olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de etkili olmaktadır (2-4). Örgütlerin 

insan kaynakları yönetiminin bir unsuru olarak çalışanların kariyer       

gelişimlerini sağlamak ve en iyi kariyer planları olanaklarını sunmak, 

böylece hem nitelikli insan gücünün rakip firmalara geçmesine engel 

olmak hem de rekabet edebilmek açısından büyük önem taşımaktadır (5).  

Pozisyonları veya görevleri ne olursa olsun hemşirelerin mesleki         

gelişimlerinde yasal ve kurumsal desteklenmeye gereksinimleri vardır. 

Yapılan araştırmalar hemşirelerin, kurumlarda kendilerine verilen       

gelişme ve kariyer fırsatlarının olması, kurumu tercih nedenlerinden en 

ön sırada yer aldığını göstermiştir (6-8). Topluma doğrudan hizmet    

sunan ve toplum sağlığını geliştirilmesinde önemli yere sahip olan     

hemşirelik mesleğini kendilerine meslek edinmiş ya da edinecek olan 

bireyler, mesleğinin gereklerini tam anlamıyla yerine getirebilmek,      

toplum sağlığını direkt olarak olumlu yönde gelişimini sağlamak için 

kariyerlerini planlamaları gerekmektedir.  

Hemşireler bireysel olarak, meslektaşları ile birlikte, ya da                     

multidisipliner ekip içinde uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, danışman ya da 

yönetici olarak çalışmaktadır (8-11).  

Araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin     

hastanelerindeki kariyer planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri 

ve bu değerlendirmelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma      

durumunu incelemek amacıyla yapıldı. 
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Gereç ve Yöntem 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlandı ve gerçekleşti. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştıma hastanesinde görev yapan tüm hemşireler,   

örneklemini ise olasılıksız örneklem seçimi yöntemi ile seçilen 100 hemşire oluşturdu. 

Veri Toplama 

1. Veri toplama araçları: 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan, 25 adet sorudan oluşan anket    

formu kullanıldı. Anket formunun birinci bölümünde sosyo-demografik ve kurumsal bilgilere yönelik sorular, 

ikinci bölümünde ise kurumsal kariyer planının etkinliğinin ölçülmesine yönelik sorular yer aldı. Anketin ikinci 

bölümü 5’li likert tipinde düzenlendi.  

2. Veri toplama süreci:  

Gerekli izinler alındıktan sonra, anketler araştırmacı tarafından, katılımcılar bilgilendirilerek dağıtıldı ve daha  

sonra dağıtılan anketler yine araştırmacı tarafından toplandı 

Etik Durum 

Araştırmaya katılmada gönüllülük esas alındı, katılımcıların Helsinki Deklarasyonu’na göre araştırmacı                   

tarafından sözel olarak onamları alındı. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi SPSS 15 paket programında tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerden frekans ve yüzdelik, aritmetik ortalama kullanılarak bilgisayar ortamında                   

gerçekleştirildi. Anketin güvenirliğinin test edilmesinde alfa katsayısı (Cronbach Alfa) hesaplandı. (Cronbach  

Alfa değeri=0.905). Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu K-S testi ile değerlendirildi. Anlamlılık değeri p> 

0.05 bulunduğundan örneklem dağılımının normal dağılım gösterdiği sonucuna varıldı ve parametrik testlerden 

student t-testi ve varyans analizi yöntemi ile analiz edildi. Varyans analizinin post hoc testlerinde Tukey yöntemi 

kullandı. Çalışmanın genel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular 

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma kapsamına alınan hemşirelerin %87’si (n=87) kadın, %47’si (n=47) 30-39 yaş 

grubunda, %65’i (n=65) evli, %37’si (n=37) sağlık meslek lisesi mezunu, %82’si (n=82) aktif olarak hemşire   

olarak çalıştığını belirtti, “Mevcut yasalar ve yönetmelikler kariyer planlamanızı etkiliyor mu?” diye                 

sorulduğunda %72’si (n=72) evet yanıtını vererek etkilediğini belirtti. Araştırmaya katılan hemşirelerin %56’sı 

(n=56) yeni hemşirelik yasası hakkında bilgisinin olduğunu belirtirken, “İlgili yasanın kariyer planlarını                

etkileyeceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna %51’i (n=51) fikrinin olmadığını belirtti. “Kariyer anlamında 

mevcut pozisyonunuzdan memnun musunuz?” sorusuna %47’si (n=47) memnun olduğunu ifade ederken, %53’ü 

(n=53) memnun olmadığını söyledi. Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma sürelerine bakıldığında, %26’sı 

(n=26) 6-10 yıl toplam çalışma süresine sahip olduğunu, %43’ü (n=43) 2-5 yıl mevcut hastanede çalıştığını            

belirtti. Kamu hastanelerinde görev yapan hemşirelerin kariyer planlarını etkileyen faktörler sorgulandığında %

42’si (n=42) yüksek lisans yaparak uzmanlaşmak, %27’si (n=27) özel dallarda eğitim ve sertifika almak (eğitim, 

enfeksiyon, ameliyathane vb.), %20’si (n=20) yönetici hemşire olmak ve %11’i (n=11) akademik alanda                        

ilerlemek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu belirtti. 

Çalışmaya katılan hemşirelerin kariyer planlarını etkileyen faktörler sorulduğunda Şekil 1’den de anlaşılacağı 

gibi bir katılımcı birden fazla seçeneği işaretlemekle beraber %38’i yönetici, %36’sı mevcut yönetmelik, %32’si 

aile ve sosyal konum ve %30’u eğitim olanakları faktörleri olduğunu belirtti.  
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Tablo 1. Hemşirelerin genel özellikleri.   

Özellikler n=100 % 

Cinsiyet   

Kadın 87 87 

Erkek 13 13 

Yaş Aralığı   

20-29 41 41 

30-39 47 47 

40-49 12 12 

Medeni Durum   

Evli 65 65 

Bekar 35 35 

Eğitim Durumu   

SML 37 37 

Ön Lisans 31 31 

Lisans 28 28 

Yüksek Lisans 4 4 

Doktora 0 0 

Kurumdaki Görev/Ünvanı   

Hemşire 82 82 

Sorumlu hemşire 11 11 

Başhemşire yardımcısı 6 6 

Başhemşire 1 1 

Diğer   

Mevcut Yasalar ve Yönetmenlikler Kariyer Pla-

nınızı Etkiliyor mu?   

Evet 72 72 

Hayır 26 26 

Yeni Hemşirelik Yasası Hakkında Bilginiz Var 

mı?   

Evet 56 56 

Hayır 43 43 

Yeni Hemşirelik Yasasının Kariyer Planlarınızı 

Etkileyeceğini Düşünüyor musunuz?   

Evet 52 52 

Hayır 31 31 

Yeni Hemşirelik Yasası Kariyer Planınızı Nasıl 

Etkiledi?   

Olumlu 34 34 

Olumsuz 15 15 

Fikrim yok 51 51 

Özellikler 

n=10

0 % 

Kariyer Anlamında Mevcut Pozisyo-

nunuzdan Memnun musunuz?   

Evet 47 47 

Hayır 53 53 

Kaç Yıldır Hemşire Olarak Çalışı-

yorsunuz?   

0-1 yıl 12 12 

2-5 yıl 25 25 

6-10 yıl 26 26 

11-15 yıl 21 21 

16-20 yıl 8 8 

21 yıl ve üzeri 8 8 

Kaç Yıldır Mevcut Kurumda Çalışı-

yorsunuz?   

0-1 yıl 22 22 

2-5 yıl 43 43 

6-10 yıl 16 16 

11-15 yıl 6 6 

16-20 yıl 7 7 

21 yıl ve üzeri 6 6 

Kariyer Planınız Nedir?   

Yönetici hemşire olmak 20 20 

Yüksek lisans yaparak uzmanlaşmak 42 42 

Özel dallarda eğitim ve sertifika al-

mak 27 27 

Akademik alanda ilerlemek 11 11 

Hiçbiri 0 0 
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Tablo 2’de belirtildiği üzere, kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliğine 

ilişkin ortalama puan 2,67±0,92 olduğu ve bu değerin, alınabilecek en yüksek değerin “5” olduğu                          

değerlendirildiğinde hemşirelerin kariyer yönetiminin ortalamanın üstünde bir etkinliğe sahip olduğu sonucuna     

varıldı. Kariyer yönetiminin etkinliği ile yaş arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,018; p<.05) 

ve kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin görüşlerinin yaşlarına bağlı olarak farklılaştığı ve hemşirelerin yaşları     

ilerledikçe kariyer yönetiminin etkinliğine olan inançlarının arttığı sonucuna varıldı.  

Kariyer yönetiminin etkinliğinin cinsiyetle ilişkisi incelendiğinde, ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p=0,760; p>.05), farklı cinsiyetlerdeki hemşirelerin arasında bir fark olmadığı saptandı. Kariyer yönetiminin        

etkinliğinin medeni duruma bağlı olarak değişimi incelendiğinde; değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı, (p=0,191; p>.05) evli ve bekâr hemşirelerde bir fark olmadığı tespit edildi. Kariyer yönetiminin 

etkinliği ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,008; 

p<.05), görüşlerinin eğitim düzeyine bağlı olarak farklılaştığı ve ön lisans mezunu hemşirelerin kariyer yönetiminin            

etkinliğine daha fazla inandıkları sonucuna varıldı.  

Kariyer yönetiminin etkinliği ile hemşire olarak çalışma süresi incelendiğinde; istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p=0,553; p>.05) kariyer yönetimi etkinliğine ilişkin görüşlerinin hemşire olarak çalışma sürelerine bağlı olarak   

farklılaşmadığı sonucuna varıldı. Kariyer yönetiminin etkinliği ile mevcut hastanede hemşire olarak çalışma süresi 

incelendiğinde; istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p=0,178; p>.05) kariyer yönetimi etkinliğine ilişkin                  

görüşlerinin mevcut hastanede hemşire olarak çalışma sürelerine bağlı olarak farklılaşmadığı, unvan arasındaki         

ilişki değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,001; p<.05) unvanlarına bağlı olarak değiştiği ve 

kariyer yönetimi etkinliğine olan inancın statüye bağlı olarak değiştiği sonucuna varıldı.  

Kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin, katılımcıların yeni hemşirelik yasası hakkında bilgi              

sahibi olma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p=0,206; p>.05), kariyer yönetimi etkinliği ile 

yeni   hemşirelik yasasının kariyer planına olan olası etkileri arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p=0,000; p<.05) belirlendi. Kariyer yönetiminin etkinliği ile yeni hemşirelik yasasının kariyer planına etki düzeyi 

(p=0,030; p<.05) ve mevcut yasalar ve yönetmeliklerin kariyer planlamasına etki düzeyi arasındaki ilişkinin 

(p=0,020; p<.05) de istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi.  

Tartışma 

Hemşirelerin kariyer planlamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla planlanan ve gerçekleştirilen araştırma, 

bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 100 hemşire ile gerçekleştirilmiş olup, elde edilen veriler literatür                    

bilgilerinin ışığı altında tartışılmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin demografik özellikleri, Ay ve ark.(5)’nın kariyer yönetimi uygulamalarının 

iş tatminine etkisine yönelik yaptıkları çalışmanın demografik bulgularıyla benzerdir. Çalışmaya katılan                                    

hemşirelerin eğitim durumlarına bakıldığında %37 sağlık meslek lisesi ve %28 Lisans mezunu olmaları bulgusu 

Ayaz’ın (12)  çalışmasında, hemşirelerin %43’ü sağlık meslek lisesi, %28,9’u lisans mezunu olduğu bulgusu ile 

örtüşmektedir.  

Hemşirelerin meslekte toplam çalışma sürelerinin büyük çoğunluğunun %26 oranla 6-10 yıl, %25 oranla 2-5 yıl   

arasında bulunması Ayaz (12), Yıldız (13) ve Mutlu’nun (2) çalışmalarındaki toplam çalışma yılı bulgusu ile        

benzerdir. Hemşirelerin görev alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında %82 oranla aktif hemşire olarak çalışması 

bulgusu Mutlu’nun (2) çalışması ile uyumludur.  

Kamu hastanelerinde görev yapan hemşirelerin kariyer planları   sorgulandığında büyük çoğunlukla, %42’si (n=42) 

yükseklisans yaparak uzmanlaşmak, %27’si (n=27) özel dallarda eğitim ve sertifika almak (eğitim, enfeksiyon,   

ameliyathane vb.) olduğunu belirtmesi Ünsar ve ark. (14) çalışmasındaki, hemşirelerin meslekle ilgili planlarının 

başında lisansüstü eğitim yapmak bulgusuyla uyumlu olmakla beraber, yeni “Hemşirelik Yasası”nda üzerinde      

durulan hemşirelerin lisansüstü eğitim ile uzman hemşire unvanı alması ve özellikli birimlerde çalışan hemşirelerin 

sertifikalandırılması üzerinde durulması ile örtüşmektedir (15).  

“Mevcut yasalar ve yönetmelikler kariyer planlamanızı etkiliyor mu?” diye sorulduğunda %72’si (n=72) evet      

cevabını verirken, %56’sı (n=56) yeni hemşirelik yasası hakkında bilgisinin olduğunu ve “İlgili yasanın kariyer    

planlarını etkileyeceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna %51’i de (n=51) fikrinin olmadığını belirtti. Hemşirelik 

Yasası; hemşirelik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 25.4.2007 tarihinde kabul edilerek, 02.05.2007 

tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (15).  
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Bu yasada hemşirelerin lisansüstü eğitim ile uzman hemşire unvanı alması ve özellikli birimlerde çalışan            

hemşirelerin sertifikalandırılması üzerinde durulması hemşirelerin kariyer planlamaları açısından olumlu           

gelişmelerdedir. Ayrıca, 8 Mart 2010 pazartesi tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Hemşirelik Yönetmeliği ve 19 Nisan 2011 Salı tarihli ve 27910 sayılı resmî gazetede yayımlanan 

“Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile hemşirelerin görev, yetki ve                        

sorumlulukları belirlenerek büyük bir gelişme kaydedilmiştir.  

Profesyonel organizasyonlardan biri olan ICN 1995 yılında “Hemşireler için Kariyer Geliştirme” adlı bir çalışma 

yayımlamıştır. Bu çalışmada, hemşirelikte kariyer geliştirmenin; hem çalışma alanlarında hem de eğitim                  

sisteminde, yöneticilerin ve profesyonellerin tutum ve uygulamaları tarafından desteklenmesinin önemi             

vurgulanmıştır. ICN, hemşirelikte kariyer planlamaya yönelik tutarlı bir sistemin gerekliliğinin önemine dikkat 

çekmiştir (16). Hemşirelik mesleğinde yasal anlamda yapılan bu düzenlemeler de ICN’nin dikkat çektiği sistem ile 

örtüşmektedir. Çalışmada elde edilen “Kariyer anlamında mevcut pozisyonunuzdan memnun musunuz?”                   

sorusuna %53’ü (n=53) memnun olmadığını söylemiştir. Ulusoy EÇ ve ark. (17) yaptıkları çalışmada,                            

hemşirelerin %63’ü çalıştıkları pozisyondan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan hemşirelerin 

kariyer planlarını etkileyen faktörler sorulduğunda bir katılımcı birden fazla seçeneği işaretlemekle beraber %38’i         

yönetici, %36’sı mevcut yönetmelik, %32’si aile ve sosyal konum ve %30’u eğitim olanakları faktörleri olduğunu 

belirtmesi Sav’ın (18) çalışmasında belirttiği, bireysel kariyer planlamayı pek çok faktörün etkilediği ve bunların 

başında demografik faktörler, ekonomik ve sosyal faktörlerin yanında devletin belirlediği yasalar, ülkenin içinde 

bulunduğu sosyal ve politik faktörler gibi etkenler bireyin kariyer planlamasının temel belirleyicileri konumunda 

olması bulgusu ile uyumludur.  

Çalışmada bulunan, hemşirelerin kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliğine ilişkin ortalama puan 2.67±0,92 

değeri, Mutlu’nun (2) çalışmasındaki ortalama puan değeri 2,21±0,34 ve Demir’in (19) çalışmasındaki ortalama 

puan değeri 2,58±0,2 bulunması ile örtüştüğü görüldü. Kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliğinin ortalamanın 

üstünde bir düzeyde olması kurumun kariyer planlamaya önem verdiğini şeklinde yorumlanabilir. Bu olumlu   

tutum kurum için, kariyer planlama ve geliştirme konusundaki uygulamalar açısından, elverişli bir zemin         

oluşturmaktadır. Kurumun, rekabet şanslarını artırmak, kaliteli ve etkin hizmet vermek, çalışanlarını motive etmek 

ve gereksinimlerini karşılamak için kariyer planlama çalışmalarına önem vermesi gerekmektedir (19). Literatüre 

göre, bireyin temel gereksinimleri doğrultusunda ortaya koyduğu bireysel hedefler ile örgütsel hedefler arasında eş 

güdüm sağlanmalıdır. Kurum bununla ilgili alt yapısını oluşturmalı, çalışanlarına kurumun amaçları hakkında bilgi 

vermeli. Birey bunları değerlendirerek kurum içinde kendi hedefleri doğrultusunda eğilimini göstermelidir (3).  

Kariyer planlama, çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını, geleceğini tahmin edebilen,       

kendisinin neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan 

çalışanlar yaratır (20). Araştırmada bulunan, kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin görüşlerinin yaşlarına bağlı 

olarak farklılaştığı ve hemşirelerin yaşları ilerledikçe kariyer yönetiminin etkinliğine olan inançlarının arttığı    

sonucu, Mutlu’nun (2) çalışmasındaki, hemşirelerin, yaş gruplarına göre, kariyer planlamasına ilişkin görüşleri 

karşılaştırıldığında, istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı bulgusuyla örtüşmemektedir. Kariyer              

yönetiminin etkinliğinin cinsiyetle ilişkisi incelendiğinde, farklı cinsiyetlerdeki hemşirelerin arasında bir fark   

olmadığı, medeni duruma bağlı olarak değişimi incelendiğinde; evli ve bekar hemşirelerde bir fark olmadığı,  

hemşire olarak çalışma süresi incelendiğinde; kariyer yönetimi etkinliğine ilişkin görüşlerinin hemşire olarak   

çalışma sürelerine bağlı olarak farklılaşmadığı, mevcut hastanede hemşire olarak çalışma süresi incelendiğinde; 

kariyer yönetimi etkinliğine ilişkin görüşlerinin mevcut hastanede hemşire olarak çalışma sürelerine bağlı olarak 

farklılaşmadığı, unvan arasındaki ilişki değerlendirildiğinde kariyer yönetimi etkinliğine olan inancın statüye bağlı 

olarak değiştiği sonucuna varılmıştır. Bu bulgular Mutlu’nun (2) çalışmasındaki bulgularla uyumludur. Kariyer 

yönetiminin etkinliği ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, görüşlerinin eğitim düzeyine bağlı 

olarak farklılaştığı ve ön lisans mezunu hemşirelerin kariyer yönetiminin etkinliğine daha fazla inandıkları         

sonucuna varıldı.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma; 

• Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin verdikleri yanıtlar ile 

• Kullanılan ölçme aracı ve istatistiksel yöntemler ile sınırlıdır. 

Bu çalışmanın benzerleri farklı alanlarda hizmet veren hastanelerde (üniversite, devlet ve dal hastaneleri) ayrıca 

özel hastanelerde de yapılarak, karşılaştırmalar gerçekleştirilebilir. 
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Sonuç 

Hemşirelerin hastanelerindeki kariyer planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin 

tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumunu incelendiğinde, kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliğinin 

ortalamanın üstünde bir değerde olduğu, kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleri, medeni 

durumları, hemşire olarak çalışma süreleri, mevcut hastanede çalışma süreleri, hemşirelik yasası hakkında bilgi 

sahibi olma, yeni hemşirelik yasasının kariyer planına olan muhtemel etkilerine bağlı olarak farklılaşmadığı      

sonucuna varılmıştır. Kurumlar açısından çalışanların kariyer planlamasının tespit edilmesi, kurum ile çalışanların 

kariyer planlamasının örtüşebilmesi açısından yol gösterici olacağından benzer çalışmaların kurumlarda yapılması 

çalışmalar yararlı olacaktır.  
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Kurumun, rekabet şanslarını artırmak, 

kaliteli ve etkin hizmet vermek,          

çalışanlarını motive etmek ve                    

gereksinimlerini karşılamak için      

kariyer planlama çalışmalarına önem 

vermesi gerekmektedir. 
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Özet 

Bilgisayar ve bilişim teknolojisinin yaşamımıza girmesi ile tıp dünyasında da pek 

çok kolaylığa erişilmiştir. Teknolojideki yeni gelişmeler sağlık alanında daha 

doğru tanı, tedavi ve bakım imkanlarıyla beraber sağlık personeli ile hasta       

arasında daha iyi iletişim kurma olanaklarını da sağlamıştır.   

İnsanlarda zaman ve mekân kavramı olmadan ihtiyaçları her zaman, her yerden 

karşılama gereksiniminin ortaya çıkmaması ve bileşim teknolojisindeki           

gelişmeler sonucu sağlıkta tele-sağlık ve tele-tıp gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Sağlık bakım kurumlarında, teknolojiyi ve klinik bilgiyi kullanan en büyük grubu 

hemşireler oluşturmaktadır, bundan dolayı da yetişen hemşirelerden teknolojik 

gelişmelere ilişkin bilgi, beceri, eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmaları ve 

yenilikleri kullanmaları beklenmektedir.   

Bu makalede tele-tıp uygulamaları ve hemşireliğe yansımaları son literatür      

bulgularının ışığında tartışılmıştır. 
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Abstract 

It has been attained so much             

convenience after computers and      

information technologies came into our 

lives. Technological developments have 

enabled not only truer diagnosis, cure 

and treatment, but also a better           

communication between medical       

personnel and patients. With people’s 

need of meeting the needs without sense 

of time and place and the development 

in information technologies have      

revealed some concepts like tele– health 

and tele – medicine. In health care    

institutions, nurses create the biggest 

group who use the technology and     

clinical information. Hence, it is     

expected from the training nurses to 

have information about technological 

improvements, critical thinking skills 

and be able to use these innovations.  

 

Key words: tele-health, tele-nurse, tele-

medicine 

1. Giriş 

1.1.Tele-tıp nedir? 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler tüm alanlarda  

olduğu gibi sağlık sektöründe de köklü değişmelerin yaşanmasına yol 

açmaktadır. Yaşanan süreçte sağlık hizmeti sunum şekilleri ve verilen 

hizmet türleri değişime uğramakta, klasik biçimiyle hekim ve hastanın 

sağlık kurumunda bir araya getirilmesi biçiminde sunulan hizmetlerin 

büyük bir kısmı artık sanal ortamda verilebilir hale gelmektedir (1). 

Bilimsel bilgi hızla artarken, sağlık bakım alanında hizmetin            

yönetilmesi, bilginin kayıt edilmesi, saklanması, paylaşılması ve      

yönetiminde bilgi teknolojisi gittikçe artan ve gelişen temel bir role 

sahiptir (2). Bu bağlamda tele-tıp, akıllı kart, e-reçete, elektronik sağlık 

kayıtları, sanal gerçeklik, klinik karar destek sistemleri, sağlık bilişimi 

ve tele-sağlık gibi yeni kavramlar ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır 

(1). Bu kavramlardan en önemlilerinden birisi tele-tıp’dır. 

İletişim teknolojisinin hayatımızın her alanına yayılması ve bilginin 

daha kolay ulaşılır hale gelmesi, teknolojinin tıp alanında tanı ve      

tedavinin yanı sıra hasta-sağlık personeli haberleşmesinde ve hatta çoğu 

branşta klinik uygulamaların düzenlenmesinde yaygın olarak             

kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Klasik fizik muayene ve hasta 

takibinin yerini almasa da, hasta bilgilerine daha hızlı ve kolay         

ulaşabilme imkanı, hastaların özellikle fiziksel koşullar nedeniyle     

doktor takibinden yoksun kalmasının önlenmesi gibi avantajları        

nedeniyle tele-tıp uygulamaları günümüzde birçok gelişmiş ülkede    

yaygın olarak kullanılmakta ve günlük tıp pratiğinde yeni bir ufuk    

açabileceği görülmektedir (3).  

Kelime anlamıyla tele-tıp uzaktan-tıp ve terim anlamıyla ise tıbbi bilginin teknolojik olanaklarla uzaktaki bir    

hastanın yardımına ulaştırılması olarak tanımlanabilir (1). Tele-tıp, sağlığın küresel olarak daha iyileşmesini,    

hastalıkla savaşımı, sağlık hizmetine katkıda bulunmayı, öte yandan eğitim, yönetim, sağlıkla ilgili araştırma    

yapmayı amaçlayan, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzaktan işlem yapma özelliğini içeren sağlıkla 

ilgili etkinlikler, hizmetler ve sistemlerdir (4). 

1.2. Tele-tıp uygulamaları ne zamandan beri gündemdedir? 

Kayıtlara geçen ilk tele-tıp/sağlık teknolojisi kullanımı 1920' de Norveç' teki Haukeland Hastanesinde, radyo  

bağlantısı sayesinde denizdeki gemilere sağlık hizmetleri sunulması ile olmuştur (5). 1960’lı yıllardan sonra     

haberleşmede ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler tele-tıp çalışmalarının yapılmasına öncü olmuştur.        

Haberleşme yoluyla tele-tıp NASA’nın uzaya ilk insanı göndermesi ile başlamış ve uzay uçuşları esnasında,    

astronotların fizyolojik ölçümleri uydu aracılığı ile yapılmıştır. 1967’de astronotların kan basıncı, kandaki         

karbondioksit oranı, EKG gibi fizyolojik verilerini Houston’daki yer istasyonuna iletmiştir (6). Özellikle Ameri-

ka, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Almanya tele-tıp uygulamalarının kullanımında önde gelen ülkelerdir(7). İlk    

olarak 1964 yılında, Omaha’daki Nebraska Psikiyatri Enstitüsü ile Norfolk’taki State Mental Hastanesi arasında, 

180 km uzunluğunda kapalı devre televizyon sistemi kurulmuştur. Bu sistem uzmanlar arasında interaktif        

konsültasyonlar yapılabilmesini sağlamıştır. Yine bu yıllarda Kuzey Amerika’da, uzman hekim bulunmayan kır-

sal yerleşim alanlarına sağlık hizmeti vermek amacıyla özel hatlar kurularak tele-tıp uygulamaları başlamıştır. Bu 

yerleşim yerleriyle, tıp merkezleri arasında kurulan özel hatlar sayesinde, patoloji örnekleri incelenebilmiş,     

röntgen filmleri değerlendirilebilmiş, hatta akciğer oskültasyonu yapılabilmiştir (8,5). 
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1.3. Tele-tıp uygulamalarının kullanım alanları ve yararları nelerdir? 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması ile birlikte tele-tıbbın uygulama alanları da giderek 

genişlemekte ve birbirinden farklı teknoloji ve disiplinleri kapsar hâle gelmektedir. Tele-tıp uygulamaları sadece 

klinik uygulamalar ve uzaktan hasta muayenesi ile kalmayıp tıbbi eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma amacıyla 

da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta çoğu branşta klinik uygulamaların düzenlenmesinde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Dünyada tele-tıp sistemleri başlıca aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır. 

a) Tanı: Tanıda zor lanıldığı durumlarda veya özel uzmanlık isteyen tetkikler in değer lendir ilmesi için bu 

konuda uzmanlığı olan merkez veya kişiye hastanın ve hastaya ait tetkik malzemesinin gönderilmesi yerine       

hastaya ait bilgi ve yapılan tetkiklerin bilişim ve iletişim araçları yardımıyla gönderilmesi şeklinde uygulanır. Bu 

şekilde hastaya ait dosya bilgileri, hasta ve lezyonuna ait fotoğraflar (teledermatoloji), radyoloji (teleradyoloji) ve 

nükleer tıp görüntüleri (telenükleer tıp), EKG, kalp sesleri (telekardiyoloji), EEG (telenöroloji), mikroskobik     

görüntüler (telepatoloji), endoskopik görüntüler gibi tanıya yardımcı olabilecek tıbbi veriler bir diğer merkeze 

gönderilir. 

b) Tedavi: Uzman bir  kişi veya merkezin yardımıyla tedavinin düzenlenmesi, hasta veya bir incil hekimine 

önerilerde bulunulması mümkündür (telekonsültasyon). Ruh sağlığının tedavisinde de kullanılmaktadır 

(telepsikiyatri). Uzaktan robot cerrahlar aracılığıyla ameliyat yapılması yönünde çalışmalar hızla ilerlemektedir 

(telecerrahi) (4). 

c) Uzaktan hasta takibi: Uzaktan sağlık izleme sistemler i, çeşitli biyopotansiyeller in ve vücut işaretler inin 

kişi üzerine takılan kablosuz algılayıcılar ile elde edilmesi, bu verilerin yakın veya uzaktaki bir istasyona           

aktarılarak orada işlenmesi esasına dayanmaktadır. Elektrokardiyogram (EKG), kandaki oksijen saturasyonu ve 

fotoplestimograf (PPG), kan basıncı ve elektromiyografi (EMG) gibi tıbbi parametreler taşınabilir sistemlerce elde 

edilmiş ve özel tasarlanmış RF sistemleri, GSM/GPRS, Bluetooth gibi tekniklerle uzak bilgisayarlara veya cep 

bilgisayarlarına aktarılmıştır. Diğer taraftan, kablosuz algılayıcı ağları kullanan uzaktan sağlık izleme sistemleri de 

geliştirilmiştir. Telemetrinin biyomedikale uygulanmasındaki esas amaç hastaların hareketlerini ve davranışlarını 

kısıtlamadan ve engellemeden uzaktan kontrolle verilerin alınmasıdır (9,10,11). Örneğin kalp krizi veya ani kalp 

durması (Sudden Cardiac Death, SCD) durumlarında ilk 60 dakika çok önemlidir ve altın saat olarak bilinir. Bu 

gibi durumlarda hastanın hekim tarafından uzaktan kontrol edilmesi ve hasta yanında bulunan sağlık görevlisinin 

yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır (7). En önemli uygulama alanlarından biri de bazı hastalıklarda (diyabet, 

astım gibi) hastanın evden takip edilme (monitorizasyon) olanaklarını sunmasıdır (4). 1992’de Avustralya’da    

yapılan bir çalışmada, kalp atışlarının düzenlenmesi prosedürü ya da kalp aritmi tedavisi gören hastaların, kalp 

görüntüleme sistemi sayesinde hastanede kalış süreleri 1.5 ile 5 gün arasında azaltılmış ve hastane masraflarında 

2.6 milyon dolar civarında bir azalma gözlenmiştir (5). 

Tele-tıp, sağlığın küresel olarak daha     

iyileşmesini, hastalıkla savaşımı, sağlık 

hizmetine katkıda bulunmayı, öte yandan 

eğitim, yönetim, sağlıkla ilgili araştırma    

yapmayı amaçlayan, bilişim ve iletişim  

teknolojilerini kullanarak uzaktan işlem 

yapma özelliğini içeren sağlıkla ilgili      

etkinlikler, hizmetler ve sistemlerdir.  
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d) Tıbbi eğitim ve araştırma: Eğitimde tele-tıbbın kullanımı internet teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak 

hızla ilerlemektedir. İncelenen olay az rastlanan bir olaysa veya geniş kapsamlı bir araştırma yapılmak isteniyorsa 

tele-tıp teknolojileri birden fazla merkezdeki kaynakları kullanmayı sağlayacak araçlar sunar. Veri tabanlarına    

erişim ve özel seminerler ile tıp merkezlerine uzakta bulunan sağlık personeli ve hastalar için sürekli bir eğitim ve 

araştırma olanağı sağlanır (4,12). 

e) Yönetim: Tıp ve sağlıkla ilgili ver iler  merkezi bir imlerdeki yöneticiler in ulaşabileceği şekle getir ilir . Bu 

bilgilerin değerlendirilmesi kalite kontrol ve karar alma mekanizmaları için destek olacaktır. Yöneticilerin ihtiyaç 

duyduğu finansal bilgiler, personel bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve takip 

edilmesinde de tele-tıp sistemlerinin sunduğu imkânlardan yararlanılabilir (4,5). 

f) Doğal felaket ve büyük kazalarda hastaların değerlendirilmesi: Doğal felaketler in ve büyük kazalar ın   

yaşandığı durumda iletişim araçlarının kullanılması ile hastaların değerlendirilmesi ve durumun incelenmesi ile o 

bölgede yaşayanların bilgilendirilmesini kapsamaktadır (4). Olağanüstü durumlarda bir bölgede yoğunlaşan       

talepleri karşılamak üzere bölgeye gönderilen sağlık personeli ve ekipmanlar çoğu zaman etkili bir şekilde hizmet 

verememektedir. Bir doğal afet sonrasında kurulan mobil sağlık merkezleri ile hastaneler arasında teşkil edilecek 

tele-tıp ağları bölgeye etkin uzman desteğini sağlayacaktır. Hastaneye mobil telefon ile bağlı ambulanslar          

sayesinde afet ya da kaza yerindeki hastaların nakilleri sırasında tıbbi verileri hastanelere ulaştırılabilecek, aynı 

zamanda   uzman hekimler hasta daha ambulansta iken müdahalelerini erken dönemde yapabilecektir (5). 

Birçok alanda kullanılan tele-tıp uygulamalarının sağladığı bazı avantajlar şunlardır; 

 Hizmet sunumunda ve kaynak dağıtımında etkinlik 

 Sağlık personeli arasında iletişimin artması, 

 Hastalığın tanı ve tedavi sürecinde bölgesel farklılıkların ortadan kalkması, 

 Hekim, hemşire ve diğer sağlık ekibinin zamanından tasarruf, 

 Ölüme neden olabilecek bekleme zamanlarının ortadan kaldırılması, 

 Tedavi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi, 

 Yatak devir süresinin azaltılarak hastane yatak sayısının daha verimli kullanımı, 

 Hasta ailesinden olanlar veya hasta refakatçilerinin masrafların azaltılması, 

 Hastaların ve sağlık personelinin seyahat masraflarının azaltılması, 

 Hasta ve hastaya ait verilere istenildiği anda hemen ulaşabilmek, 

 Bakımın sürekliliğinin sağlanması, 

 Sağlık personelinin ve vatandaşların bilgiye daha kolay erişebilmesi, 

 Olumlu, olumsuz gelişmelere göre tedavi planında anında değişiklik yapabilme, 

 Sağlık ile ilgili istatistiklerin kısa sürede toplanması, 

 Yeni gelişmeleri takip etmek, ya da başka uzmanlara danışmak,  hastalıkların tanısında ve tedavisinde hızlı, 

doğru ve etkili karar verilmesini sağlar (1, 4, 5, 8). 

Hasta memnuniyeti açısından da değerlendirildiğinde de tele-tıp sistemlerinin yararları görülmektedir. 1998      

yılında Güney Kore Yonsei Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada Tele-tıp ağına dahil olan hastaların %

72’sinin sistemden memnun olduğunu göstermiştir. Aynı araştırma sonuçlarına göre tele-tıp ağının kullanılmadığı 

dönemde %64 olan klinik ziyaretlerin %42’ye düştüğü gözlenmiştir. Bu rakamlar bile hasta memnuniyetinde ve 

klinik ziyaretlerin azaltılması dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi konusunda tele-tıp sistemlerinin gelecekte    

sağlık hizmetlerinin kalitesindeki artışın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir 
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1.4. Tele-tıp uygulamalarına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

a) Yaşlı nüfus ve kronik hastalıklardaki artış  

Sağlık hizmetlerinin niteliği ve içeriği toplumun değişimi ile paralel değişmektedir. Dünya nüfusunun artmasıyla 

beraber, sağlık bakımı birçok ülkede büyük bir problem haline gelmiş ve yaşlanan toplumlarda kronik              

hastalıkların evde tedavileri ve bakımları zorunlu bir hal almıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde Dünya’da 460 

milyon yaşlı nüfusun olduğu, 2025 yılında 1 milyar kişinin 65 yaş üstünde olacağı ve 2050 yılında Avrupa       

nüfusunun %40’ının 65 yaş üzeri olacağı bildirilmektedir (11). Artan nüfus karşısında sağlık hizmetlerindeki   

yaşanmaya başlayan sıkıntılar tüm ülkelerin sorunu haline gelmeye başlamıştır (12).  

Yaşlı nüfus ile artan kronik hastalıkların yönetimindeki sıkıntılara, medikal cihazlarla meydan okunmaktadır.    

Bunun önemli kanıtları Avrupa, Avusturalya ve İngiltere’de görülmektedir. Zamandan ve mekandan bağımsız,   

ihtiyaçları her zaman her yerde karşılama gereksinimi, bu ülkelerde tele-sağlık destekli hasta bakımını pozitif    

olarak etkilemiş ve hastanelere olan talebi azaltmıştır (13,14). Özellikle medikal firmaları tarafından geliştirilen 

tansiyon, şeker ölçme aletleri gibi cihazlar tüm insanların kullanabileceği şekilde üretilmeye başlanmıştır.     

Böylece ufak bir tansiyon ölçme işlemi için dahi sağlık birimlerine gitme problemi çözülmüş olmaktadır (15). 

Weinstock ve arkadaşlarının 1665 diyabet hastasını 5 yıldan uzun süre uzaktan takip ederek oluşturdukları      

Diyabet Eğitimi ve Tele-tıp Bilgi Ağı (IDEATel) projesinin sonuçlarına göre sağlık hizmetlerine ulaşımı az,    

eğitim düzeyi düşük olan etnik gruplarda tele-tıp uygulamaları ile glisemi kontrolünde iyileşme, HbA1c          

değerlerinde anlamlı oranlarda azalma görülmüştür (16).  

Kronik hastalıkların yönetiminde eğitim önemli bir yer tutmaktadır ve sürekliliği önemlidir. Son yıllarda sağlık 

eğitiminde internet kullanımının hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda; sağlık eğitiminde     

internet kullanımının artma nedeni, insanların gereksinim duyduğu, hazır olduğu anda bilgiye kolayca              

ulaşabilmesi ve   maliyet azlığı olarak belirlemiştir. 2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı   

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasında, hanelerin % 24,5’inde internet kullanımı olduğu belirlenmiştir. 

Bu oran, ülkemizde   internet ortamını kullanan kişi sayısının azımsanamayacağını, web teknolojilerinin hasta 

eğitiminde etkili araçlar olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir (17). 

Yaşlı nüfusun artmasının yanında köyden kente göç, kırsal yerleşimlerin sayıca çok ve dağınık bir yapıya sahip 

olması, yeterli uzman sağlık personeli yetiştirmeyi ve kırsal alana kaliteli sağlık hizmeti götürmeyi imkansız hale 

getirmiştir. Bu sebeple, kablosuz teknoloji imkanları kullanılarak sağlık hizmetlerinin sağlık tesisleri dışında da 

verilebilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir (12). 

 

Yaşlı nüfusun artmasının yanında köyden kente göç, kırsal yerleşimlerin 

sayıca çok ve dağınık bir yapıya sahip olması, yeterli uzman sağlık           

personeli yetiştirmeyi ve kırsal alana kaliteli sağlık hizmeti götürmeyi       

imkansız hale getirmiştir. Bu sebeple, kablosuz teknoloji imkanları          

kullanılarak sağlık hizmetlerinin sağlık tesisleri dışında da verilebilmesi bir 

zorunluluk haline gelmiştir.  
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b) Kırsal alanda eve hizmet götürmekteki güçlükler  

Yaşlı nüfus ile kronik hastalıkların artmasının yanında köyden kente göç, kırsal yerleşimlerin sayıca çok ve       

dağınık bir yapıya sahip olması, kırsal alana kaliteli sağlık hizmeti götürmeyi imkansız hale getirmiştir. Bu      

sebeple, kablosuz teknoloji imkanları kullanılarak sağlık hizmetlerinin sağlık tesisleri dışında da verilebilmesi bir            

zorunluluk haline gelmiştir (12). Sağlık merkezlerine uzak olan hastaların tele-tıp sayesinde sağlık                    

hizmetlerinden faydalanabilmesi olanaklı duruma gelmektedir (1). 

- Maliyet düşürme yönündeki talepler 

- Tıbbi ekip ve bakım ekibi sayısındaki yetersizlikler  

- Hastanelerde oluşan yatak sıkıntısı, 

- İnsanların yoğun iş temposundan kaynaklı sağlık problemlerini önemsememesi yâda kontrole gitmemeleri, 

- Hastaları düzenli ve kesintisiz takip ederek acil müdahalelere gerek kalmadan önlem alınması ve tedavinin                                       

planlı sürdürülmesi yönünde artan eğilimler tele-tıp uygulamalarına olan gereksinimi artırmıştır (15). 

1.5. Tele-tıbbın kullanımındaki engeller nelerdir? 

Tele-tıp uygulamalarının pratikte kullanımı ile ilgili sınırlılıklar mevcuttur.  

 Elektronik sağlık kaydı altyapısının bulunmaması, 

 Sağlık tesisleri arasındaki iletişim zorlukları ve iletişimdeki gecikmeler, 

 Sağlık hizmetlerinin sunumunun karmaşık bir sektör olması, sistemlerinden yararlanmak için                 

organizasyonel değişikliğe ihtiyaç bulunması, 

 Sağlık bakım uzmanlarının ve doktorların, sistemin kısa ve uzun vadeli yararlarını tam olarak                

kavrayamaması, 

 Mobil sağlık sistemlerinin ücretlendirilmesi ve geri ödenmesinde henüz tam bir gelişme ve standardın    

olmaması, 

 Geri ödeme modelinin henüz oluşturulmaması, 

 Uluslararası bir tele-tıp konsültasyonunda hekimlerin lisanslarının her iki ülkede de geçerli olması           

gerekliliği, 

 Koruyucu hizmet sunumunda uzaktan izlem iş modelinde aile hekimi ve aile sağlığı elamanlarının hasta 

izleminde bulunacak vakit ve imkanlarının olmaması, 

 Uzak bir tele-tıp konsültasyonu gerçekleştirdiğinde bu hizmeti verenin kim olduğu ve bir dava söz konusu 

olduğunda hangi doktorun sorumlu olduğunun belirsizliği, 

 Hasta verilerinin gizliliğinin korunmasının zorluğu, 

 İletilecek verilerin takip edecek sağlık çalışanlarının tanımlanması, konuyla ilgili eğitimi ve deneyime   

sahip olmaması, uygulama alanında karşımıza çıkan zorluklardır (8,18). 

1.6. Gelişmelerin hemşireliğe yansıması 

Bilişimin dünyada her alanda kullanımının yaygın hale gelmesi, hemşirelik mesleğinin de bu gelişmeden olumlu 

etkilenmesine neden olmuştur (19). Sağlık teknolojisini kullananların %80’i hemşirelerdir (20). Tele-sağlık     

uygulamaları da bunlardan biridir. Tele-sağlık uygulamaları hemşirelere hastayı uzaktan interaktif olarak takip 

etmeyi, diğer merkezlerdeki hemşirelerle görüşme yapmayı ve hastaneler arasında hasta bakımı koordinasyonu 

yapmayı sağlar (21).  

Hemşireler, hastaya doğrudan bakım veren, ihtiyaçlarını belirleyen, nerede, ne zaman, hangi malzemenin        

kullanılacağına karar veren en büyük sağlık ekibi gurubudur (2). Dünya çapında birçok hemşire teknolojik     

gelişmeler sayesinde uzak mesafeler arasında uzman hemşirelik bakımı sağlamaktadırlar (22). Örneğin Kanada 

da birçok hemşire onlara ulaşan kişilerin sağlık sıkıntılarını belirleyip çözüm bulmak için 24/7 telefona bağlı bir 

programla hizmet vermektedirler (14). Yine Amerika Birleşik Devletlerinde 28 diyabet hastası ile tele-sağlığın  

diyabet yönetimindeki rolünü gözlemlemek amaçlı yapılan, hemşirelerin vaka yöneticiliğini üslendiği 3 ay süren 

çalışma sonucunda hastaların HbA1C seviyelerinde %16 ve vücut ağırlıklarında %4 azalma kaydedildi (23). 
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Günümüzde de tele-sağlık uygulamaları gittikçe gelişmekte ve profesyonel hemşireliğe ulaşımı kolaylaştırmaktadır. 

Ancak birçok hemşire, hemşirelik bakımında teknolojik araçları kullanmasına rağmen, lisans döneminde çok azı bu 

teknolojiye sahip olabiliyorlar. Bu yüzden eğitmenler hemşirelik bakımını geliştirmek için hemşirelik öğrencilerini 

tele-sağlık konusunda eğitip uygulamalı olarak katılımlarını sağlamalıdırlar (22). 

1.7. Ülkemizdeki gelişmeler 

Türkiye’de de tele-sağlık ve tele-tıbba dikkatlerin çekilmesi Bilişim Zirvesi 2008 kapsamında e-sağlık/tele-sağlık 

konferansı ile başlamıştır (3). Sağlık Bakanlığı tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan tele-tıp     

uygulamalarının ülkemizde de hayata geçirilmesi için önemli çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen proje ile ilk   

etapta radyoloji ve patoloji alanındaki sağlık hizmeti sunumunun, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları     

arasında uzaktan verilmesi, uzman sayısının yeterli olmadığı hastanelerde ya da konsültasyon hizmetinin alınması 

gerektiği kompleks vakalarda önemli bir eksikliği gidermektedir (1). 

Tele-tıp uygulamaları henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Radyoloji görüntülerinin aktarılması başta olmak 

üzere tele-tıp uygulamaları yapmaya başlamış birkaç merkez vardır. Türkiye’ de internet üzerinden konsültasyon 

yapmak amacıyla, Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile birinci basamak sağlık hizmeti 

veren kuruluşlar arasında bilgi alışverişi sağlamak amacıyla bir WEB sitesi kurulmuştur. Bu sistemde hekimler   

karşılaştıkları olguları internet üzerinden paylaşabilmekte ve hastaları hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmek için 

diğer hekimler ile görüş alışverişinde bulunabilmektedirler (5).  

Tele-tıp Projesi kapsamında kronik hasta takibi ve yaşlı bakımı için de olanaklar sunmaya başlanmıştır (1).         

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından Şubat 2010’dan itibaren hastalara evde sağlık hizmeti verilmeye             

başlanmıştır. Evde sağlık hizmetleri, aile hekimleri tarafından, hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet 

birimleri tarafından ve periferdeki vatandaşlara, sağlık müdürlükleri tarafından oluşturulan, mobil ekipler            

vasıtasıyla verilmektedir. Mevcut sistemde hizmet sunumunun en önemli kısmını, hastaneler bünyesinde kurulan 

Evde Sağlık Birimleri üstlenmiş durumdadır. Evde sağlık hizmeti kapsamında ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara 

hizmet verilmektedir (18). Ülkemizde tele-sağlık uygulamalarında olduğu gibi tele-tıp ile ilgili çalışmalar da henüz 

başlangıç aşamasındadır, tüm alanlarda uygulama sonuçlarını gösteren yayınlara ihtiyaç vardır (3).  

2. Sonuç ve Öneriler 

Modern bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık hizmetlerinin niteliğini, etkinliğini ve verimliliğini büyük ölçüde     

arttırabilmektedir. Günümüzde tıp bilişimi uygulamaları ile gelecekte sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da artacak 

ve sağlık hizmetlerine ulaşmak bir sorun olmaktan çıkacaktır. Tele-tıp uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için bu 

konularla ilgili gelişmeler sağlanmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. Bunun yanında tele-tıbbın sağlık personeli 

tarafından sıklıkla kullanılan güvenilir bir sistem haline gelmesi için, teknik olarak uygun, tıbbi olarak geçerli, geri 

ödenebilir ve kurumsal olarak desteklenen uygulamalar geliştirilmelidir (4,18). Bu makalede yapılan incelemeler 

ışığında da gerekli düzenlemelerin yapılması halinde tele-tıp uygulamalarının hastaların tedavi ve bakım kalitesine, 

hastane/acil başvurularına, hastane yatış süresine, evde bakım personeli ziyaret sayısına, hasta uyumu ve             

dolayısıyla yaşam kalitesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Geliştirilen yaklaşımlardan faydalanarak sağlık tesislerinde yeni düzenlemeler yapılabilir, günlük bakım süreçleri 

yeniden düzenlenip hastane verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Bu sayede, sağlık personeli hastanedeki destek 

faaliyetlerinden artan zamanlarını bakım faaliyetlerine ayırabilirler (12). 

 

 

Tele-tıbbın sağlık personeli tarafından    

sıklıkla kullanılan güvenilir bir sistem   

haline gelmesi için, teknik olarak uygun, 

tıbbi olarak geçerli, geri ödenebilir ve    

kurumsal olarak desteklenen uygulamalar        

geliştirilmelidir.  
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ANKARA İLİ 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ    

GENEL SEKRETERLİĞİ  

ULUS DEVLET HASTANESİ 

YOĞUN BAKIM VE PALYATİF BAKIM HEMŞİRELERİNİN 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE       

ÇALIŞAN MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASINA                

YÖNELİK ÖNERİLERİ 

Özet 

Amaç: Bu araştırma, uzamış süreç yoğun bakım ve palyatif bakım merkezi   

olarak nitelendirilen Ankara Ulus Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin, 

hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan motivasyonunun                 

artırılmasına yönelik önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde çalışan 62 hemşire              

oluşturmuştur. Veri toplama formu 2 bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm 

hemşirelerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan, ikinci 

bölüm ise hemşirelerin; hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan     

motivasyonunun artırılmasına yönelik önerilerini belirleyen açık uçlu bir      

sorudan oluşmuştur. Veriler sıklık ve yüzde analizi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşireler ücretlerin artırılmasını, çalışma         

ortamının ve mesleki itibarın iyileştirilmesini, çalışma saatlerinin azaltılmasını 

ve yöneticilerin sorun çözümündeki tutumlarını gözden geçirmelerini          

önermiştir. Ayrıca hemşireler insan kaynakları, eğitim faaliyetleri, motivasyon, 

takdir görme, ödüllendirme, özlük haklarının iyileştirilmesi, branşlaşma,      

hekim-hemşire işbirliği, sosyal faaliyetlerle ve son olarak eğitime göre             

değerlendirilmek ile ilgili öneriler sunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmada sağlık kurumları yöneticileri ve sağlık politikalarına karar 

vericiler için sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çalışan memnuniyetini artırmak 

amacıyla gelecekteki durumunu iyileştirmeye yönelik eylem planlarının        

hazırlanmasında faydalı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan motivasyonu, hemşirelik hizmetleri 
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Abstract 

Objective: This study was           
performed to determine the nurses 
advice to increasing employee     
motivation and improvement of 
nursing services in Ankara Ulus 
State Hospital which is described as 
prolonged process intensive care 
and palliative care hospital.  

Material and Methods: This        
descriptive study was used indepth 
interview technique that one of the 
methods in qualitative research. The 
sample of the study comprised of 62 
nurses who work in Ankara Ulus 
State Hospital. Data collection form 
is consisted of two parts. The first 
part is composed of the questions 
about the nurses demografic        
features, the second part is          
composed of one open ended     
question about recommendations of 
nurses for increasing employee   
motivation and improvement of 
nursing services. Data has been 
evaluated by using persentages and 
frequency.  

Results: Nurses who participated in 
the study have adviced that increase 
of salary, improvement of working 
environment and professional      
reputation, decrease of working 
hours and review problem solving 
attitude of managers. In addition 
nurses, have offered to                 
recommendations for human      
resources and training, motivation, 
appreciation, reward and improving 
personal benefits, the branching, the 
physician nurse collaboration, so-
cial activities, and finally evaluated 
by education.  

Conclusion: In this study is offered 
to usefull recommendation for 
health care managers and desicion 
makers of health policies to aim of 
increase health services quality and 
employee satisfaction in the    
preperation of actions plans for      
improving future state. 

Key Words: Staff motivation,     
nursing services 

Sağlık bakım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yaşam koşullarının 

iyileşmesi sonucu, kronik-ölümcül hastalıklarda yaşam süresini giderek 

artırmaktadır. 

1. Bu durum sağlık çalışanlarının, özellikle hemşirelerin, ölümcül hastalığı 

olan hastalarla karşılaşma sıklığını artırmakta ve bu hastalara tedavi ve 

bakım verme süresini de uzamaktadır. Ölümcül hastalıklar, hem hasta ve 

ailesi hem de sağlık çalışanları için psikolojik ve fizyolojik olarak          

zorlayıcı bir durumdur. 

2. Tedavi edici yaklaşımlar tükendiği andan itibaren hasta ve yakınlarının 

fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması için       

desteğe gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. 

3. Öte yandan insanların yaşamak ve ölümü geciktirmek için umut         

bağladıkları tedaviler, bazen hastalar için şiddetli ağrı ve yapılan işlemler 

nedeni ile işkence halini alabilmektedir. 

4. Özellikle yoğun bakım ve palyatif bakım hemşireleri, diğer sağlık      

çalışanlarına göre, geniş bir zaman dilimi içinde, şiddetli ağrı çeken       

hastalarla ve ölümlerle daha sık karşılaşmaktadır. 

5. Bakım verilen hastanın yaşamını yitirmesi, hemşirenin kendini tıbbi ve 

mesleki açıdan başarısız olarak değerlendirmesine ve suçluluk duymasına 

zemin hazırlayabilir. 

6. Ayrıca, bu tür hastaların bakım gereksiniminin yoğunluğu ve çokluğu, 

yoğun bakım ve palyatif bakım ünitelerinin çok stresli ve izole birimler 

olması hemşirelerin iş doyumlarını olumsuz olarak etkilemektedir. 

7. Bu durum hemşirelerin ağrılı, terminal dönemdeki hastaya ve                

yakınlarına terapötik yaklaşımının bozulmasına, emosyonel ve fiziksel 

zorluklara, tükenmişliğe ve bazen travmaya, iş doyumu ve motivasyonun 

azalmasına neden olabilmektedir. 

8. Sonuç olarak sağlık hizmetlerinin kalitesi, hasta ve çalışan memnuniyeti 

azalmaktadır. 

Bu çalışmada; sağlık hizmetlerinin özellikli birimleri kapsamında         

değerlendirilen yoğun bakım ve palyatif bakım hemşirelerinin, hemşirelik 

hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılmasına    

yönelik önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, sağlık 

kurumu yöneticileri ve sağlık politikasına karar vericiler için, gelecekteki 

durumu iyileştirmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmasında           

kullanılabilecektir. 
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Gereç ve Yöntemler 

Araştırmanın evrenini; Ankara ili sınırları içerisinde 2 Kasım 2012 tarihinden itibaren 110 yatak ile uzamış süreç 

yoğun bakım ve palyatif bakım merkezi olarak hizmet sunan Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde aktif olarak    

görev yapan 98 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada ayrıca bir örneklem seçimine gidilmemiş, 4-11 Mart 2013 

tarihleri arasında ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 62 hemşire araştırmanın örneklemini           

oluşturmuştur. 

Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği        

kullanılmıştır. Görüşmeler bir araştırmacı tarafından katılımcı hemşirelerin belirlediği bir zamanda yüz yüze   

yapılmış ve yaklaşık 10 dakikada tamamlanmıştır. Görüşmede, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki        

bölümden oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun birinci bölümü hemşirelerin demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşur iken, ikinci bölüm; hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve 

çalışan motivasyonunun artırılmasına yönelik önerilerini belirlemek amacı ile hazırlanan açık uçlu 1 sorudan 

oluşmuştur. 

Verilerin analizi aşamasında; araştırmacılardan biri tarafından (görüşmeyi yapan hariç) hemşirelerin; hemşirelik 

hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılmasına yönelik verdikleri cevaplardan çıkarılan 

kavramlara göre veriler kodlanmıştır. Sonraki aşamada birbirine benzeyen ve birbiri ile ilişkili kodlar bir araya 

getirilerek 13 tema saptanmıştır. Bir başka araştırmacı tarafından veriler saptanan bu kod ve temalara göre       

düzenlenmiştir. Son olarak dördüncü araştırmacı tarafından kod ve temalara göre araştırma ekibince yeniden   

değerlendirilmiş ve veri seti istatistiksel analize uygun hale getirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 

20.0 istatistik programı kullanılmış ve veriler sıklık ve yüzde gibi betimleyici istatistiklerle incelenmiştir. 

Bulgular 

Araştırmanın evrenini oluşturan 98 hemşireden %63,3’ü (62 hemşire) çalışmaya katılmayı kabul etmiş ve        

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de           

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin %93’ünün kadın olduğu, %54’ünün hemşirelikte lisans 

mezunu olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin meslekte çalışma sürelerine bakıldığında %69’unun meslekte çalışma 

süresinin ilk 10 yılı içerisinde olduğu, görev yapılan ünitede çalışma sürelerine bakıldığında ise %50’sinin 1-5 yıl 

arasında olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hemşirelerin hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan 

motivasyonunun artırılmasına yönelik önerileri Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre; araştırmaya katılan             

hemşirelerin %64.5’i hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması için ücretlerin 

iyileştirilmesini önermektedir.  

 

MOTİVASYON; Sağlık insan gücü gereksiniminin arttığı, yeterli 

nitelik ve nicelikte sağlık insan kaynakları bulmanın güçleştiği    

günümüz koşullarında, çalışanların kurumda kalmasını, çalışmak 

için kurumu ve mesleği tercih etmesini sağlamak rekabet ve sağlık 

hizmet kalitesinin artırılması açışından vazgeçilmez temel                     

unsurlardan biri haline gelmiştir. 
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Ücretlerin iyileştirilmesine yönelik öneriler arasında; “Ek ödemelerin artırılması”, “İzin dönemlerinde ek          

ödemelerde kesinti yapılmaması”, “Yoğun bakım hemşirelerine yapılan ek ödeme miktarının artırılması”, “Ek  

ödemelerin çalışanlara eşit dağıtılması”, “Performans adaletsizliğinin düzeltilmesi”, “Hemşire maaşlarının         

artırılması” yer almaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelerin %43,5’i hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve 

çalışan motivasyonunun artırılması için çalışma ortamıyla ilgi düzenlemeler yapılmasını önermiştir. Çalışma       

ortamında iyileştirilmesi istenen durumlar; “Kreş olanağının sağlanması”, “Adaletli ve kuralları belli bir çalışma 

ortamı”, “Hemşirelerin kendi işini yapması”, “Huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı”, “Malzeme eksikliğinin 

giderilmesi” önerileri ön plana çıkmaktadır. 

Hemşirelerin %38,7’si mesleki itibarı iyileştirmeye yönelik uygulamalar yapılmasının hemşirelik hizmetlerini  

iyileştireceğini ve çalışan motivasyonu artıracağını düşünmektedir. Mesleki itibarın iyileştirilmesi için öneriler;  

Hemşirelerin sağlık sisteminde vazgeçilmez olduğunun kabullenilmesi”, “Mesleğe değer verilmesi ve bu alanlarda 

çalışmaların yapılması”, “Yapılan işlere saygı ve değer verilmesi”, “Mesleki kişiliğe saygının artırılması” olarak 

ifade edilmiştir. Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik    

dördüncü sıradaki önerilerini %32,2’lik oran ile “Çalışma saatleriyle ilgili” ve “Yöneticilerin sorun çözümündeki 

tutumu ile ilgili” olarak iki grup öneri takip etmiştir. Çalışma saatleri ile ilgili katılımcılar; “Çalışma saatleri       

haftalık 40 saati aşmamalı“, “Çalışma saatleri yoğun bakım gibi özellikli birimlerde azaltılmalı ve diğer            

bölümlerde fazla mesai kaldırılmalı”, “Mesai saatleri azaltılmalı”, “Nöbetler azaltılmalı” şeklinde öneriler        

sunmuştur. Hemşirelerin “Yöneticilerin sorun çözümündeki tutumu ile ilgili” önerileri ise; “Eşit ve adil           

olunması”, “Performans değerlendirmesinin yapılması”, “Personelin yanında yer alan yönetim”, “Ödüllendirme”, 

“Çalışılan ünitenin, çalışanın isteği dışında değiştirilmemesi”, “Çalışanların değer görmesi ve fikirlerinin          

alınması” olarak belirtilmiştir. 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik 

beşinci sıradaki önerilerini %27,4’lük oran ile “İnsan Kaynakları ile ilgili” ve “Eğitim faaliyetleri ile ilgili” olarak 

ifade edilen iki grup öneri takip etmiştir. Hemşirelerin insan kaynaklarına ilişkin önerileri; “Hemşire sayısının   

artırılması”, “Destek personeli (temizlik, hasta bakımı) sayısının artırılması” olarak belirtilmiştir. 

Eğitim faaliyetleri ile ilgili önerileri ise; “Hizmet içi eğitimler daha sık yapılmalı”, “Eğitimler sürekli ve bilimsel 

gelişmelere uygun olmalı”, “Kurs seminer-sempozyum ve kongre gibi faaliyetlere çalışanların katılımı konusunda 

maddi destek sağlanmalı, katılıma izinde sorun yaşanmamalı” şeklinde ifade edilmiştir. Hemşirelerin altıncı     

sıradaki önerileri %20.9’luk oran ile “Motivasyon, takdir görme, ödüllendirme” ve “Özlük haklarının               

iyileştirilmesi” olarak iki grup öneri takip etmiştir. Motivasyon, takdir görme, ödüllendirme ile ilgili öneriler; 

“Ayın, yılın hemşiresi seçilmeli”, “İyi uygulama örnekleri çalışanlara duyurulmalı, teşvik edilmeli”, 

“Araştırmalara destek verilmeli” olarak ifade edilmiştir. Özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili öneriler ise; 

“Yıpranma payı verilmeli”, “Erken emeklilik sağlanmalı”, “Ek Ödemeler emekliliğe yansıtılmalı”, “45 yaşında 

emekli olunmalı” şeklinde belirtilmiştir. 

Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik yedinci sıradaki     

önerilerini %14,5‘lik oran ile “Branşlaşma ile ilgili öneriler” takip etmiştir. Bu grup öneriler “Hemşirelik          

hizmetlerinde branşlaşma olmalı “Uzman hemşirelere kadro verilmeli ve uzman hemşireler uzmanlık alanlarında 

çalıştırılmalı” şeklinde ifade edilmiştir. 

Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik bir başka önerileri %

11,2‘lik oran ile “Hekim-hemşire işbirliği, ekip anlayışı ile ilgili öneriler” dir. Bu başlığa ilişkin bir katılımcı         

“hemşirenin sağlık ekibinin sözde bir üyesinden öte olduğu başta hekimler tarafından kabul edilmeli” ifadesini   

kullanırken, bir başka katılımcı “Hekim sistemli yönetim anlayışı değişmeli” diyerek vurgulamaktadır. Bu gruba 

ilişkin öneri getiren hemşirelerin birleştiği husus ise “Hekim-hemşire arasındaki ek ödeme farkının azaltılması” 

dır. 

Hemşirelerin %8’i hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmak için “Sosyal etkinlik ile 

ilgili öneriler” sunmuştur. Bu öneriler içerisinde ise; “Periyodik olarak personele yönelik eğlenceler                   

düzenlenmeli”, “ Özel günler kutlanmalı”, “Çalışanların becerilerini teşvik edici eğitimler düzenlenmeli” şeklinde 

öneriler yer almaktadır. 

Hemşirelerin %4,8’i ise hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmak için “Eğitime göre 

değerlendirilme ile ilgili öneriler” sunmuştur. Bu grup öneriler içerisinde “Hemşirelik eğitiminde birliğin          

sağlanması, tüm hemşirelerin üniversite mezunu olması” ve “Hemşirelerin aldıkları eğitime göre                         

değerlendirilmesi” ifadeleri ile vurgulanmıştır. 

 

Daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak 

için sarf edilen çabalar arasında,       

kadrolaşma ile ilgili daha iyi kararlar, 

yeterli kaynakların desteklediği, sağlıklı 

seçim yapmayı kolaylaştıran daha iyi 

iletişim ve ekip çalışması ile güvenli   

çalışma ortamı yer almak zorundadır. 
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Tartışma 

Çalışanın motivasyonu, daha yüksek bir performans sağlamada anahtar bir değişkendir ve sağlık yöneticilerinin/ 

sağlık politikalarına karar vericilerin günümüzde personeli motive etmedeki önemli rolünü vurgular. Motivasyon, 

sağlık çalışanlarının bireysel performansının temel belirleyicisidir.9Ancak performansı etkileyen çok sayıda     

değişkenden sadece birisidir. Fiziksel ve ruhsal yetenekler, iş ortamının doğası ve uygun donanımın varlığı,     

fiziksel, psikolojik ve sosyal çevrenin memnun edici olması yüksek performans seviyelerini kolaylaştırır. Kabul 

edilebilir performans seviyeleri ancak, yöneticiler insanları kurumsal hedefleri başarmak için çalışmaları yönünde 

motive edebildikleri sürece gerçekleşir10. Literatürde; destekleyici, güçlendirici ve olumlu çalışma ortamının             

çalışanlarda daha az stres, daha fazla iş doyumuna sebep olduğu ve örgüte bağlılığı artırdığı                                

belirtilmektedir11.Yapılan çalışmalarda iş stresinin artması ile performansta düşüş görüldüğü ve kurumsal                    

aidiyetin azaldığı tespit edilmiştir11. Bu nedenle; sağlık insan gücü gereksiniminin arttığı, yeterli nitelik ve                  

nicelikte sağlık insan kaynakları bulmanın güçleştiği günümüz koşullarında, çalışanların kurumda kalmasını,   

çalışmak için kurumu ve mesleği tercih etmesini sağlamak rekabet ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması                    

açışından vazgeçilmez temel unsurlardan biri haline gelmiştir12. 

Çalışan motivasyonunun artırılmasında; ücretlerin iyileştirilmesi, mesleki özerklik, çalışma ortamının sosyal    

yönleri öncelikli öneme sahiptir. Ancak işte kalite koşulları oluşturacak bir yönetim anlayışının olması da        

elzemdir9.Daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için sarf edilen çabalar arasında, kadrolaşma ile ilgili daha iyi 

kararlar, yeterli kaynakların desteklediği, sağlıklı seçim yapmayı kolaylaştıran daha iyi iletişim ve ekip çalışması 

ile güvenli çalışma ortamı yer almak zorundadır13.Nitekim çalışmamıza katılan hemşirelerin çoğu (%64,5)

ücretlerin iyileştirilmesinin hemşirelik hizmetlerini iyileştireceğini ve çalışan motivasyonunu artıracağını        

düşünmektedir. Dede ve Çınar’ın (2008) dahiliye yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları 

güçlükleri ve iş doyumu düzeyini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada ücretlerin iyileştirilmesinin iş           

doyumunu artırmada temel belirleyici faktör olduğu bulmuştur14. Kılıç ve Keklik (2012) tarafından 186 sağlık 

çalışanı üzerinde yapılan çalışmada motivasyonu etkileyen unsurlar incelenmiş ve ilk sırada maaş ve döner      

sermaye gibi ekonomik getiri sağlayan faktörlerin olduğu görülmüştür15. Ayrıca Knoop (1995) tarafından yapılan 

çalışmada, iş memnuniyeti ile, ödemeler, terfi olanakları, yönetim ve iş arkadaşlığı ile örgütsel bağlılık arasında 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır16.Yaşam koşullarının zorluğu ve hemşirelerin aldıkları ücretlerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi, bu tür araştırmalarda hemşirelerde öncelikle ücret konusunu akla                        

getirmektedir15. Öte yandan ücret adaletsizliği kurumsal aidiyet ve iş doyumunu olumsuz olarak etkilemektedir17. 

Hemşirelerin, hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmak için ikinci sıradaki önerileri 

(%43,5) çalışma ortamı ile ilgilidir. İş ortamlarında, fiziksel çevreden kaynaklanan tehditler hep var olsa da         

sağlık hizmetlerinde, çalışma ortamının sosyal ve psikolojik yönleri, sağlık çalışanlarının sağlığını ve iş yaşam 

kalitesini iyileştirmek için düzenleme yapılması gereken temel alanlardan biri olma özelliğini koruyacaktır9.    

Fiziksel çalışma ortamı için gereksiz beden duruşu ve hareketlerini engelleyen, görev ve performansların gereksiz 

efor sarfetmeden gerçekleşmesini sağlayan; gürültü, güvenlik, iş yerinin soğuk-sıcak olması, yetersiz aydınlatma 

ve koku gibi dikkat dağıtıcı ve hoş olmayan çalışma koşullarından uzak bir ortam, fiziki anlamda sağlıklı bir   

çalışma ortamıdır9. Ergonomik koşullar, çalışanlara eğitimlerini aldıkları görevlerini yürütmeleri için en iyi     

koşulları sağlamalıdır18. Psikosoyal çalışma ortamı için ise Karasek’in talep ve iş denetim modelinden                 

faydalanılabilir. Buna göre; yüksek iş talepleri ve düşük denetimler tarafından şekillenen kötü bir psikososyal 

ortama maruziyet, sürekli strese ve sağlık açısından uzun vadeli sonuçlara neden olur. Öte yandan yüksek          

özerklik ve denetimler, akla uygun talep düzeyleri ve yöneticilerle meslektaşlardan gelen sosyal destek, meslek 

memnuniyeti ve refah ile sonuçlanır19. 

Hemşirelerin çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik önerilerinin başında bir katılımcının ifadesi ile “…

kurum çalışanları için özellikle nöbetlerde çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri kreşin varlığı…” gelmekte-

dir. Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülen hizmetler olduğu ve hemşirelerinde çoğunun kadın 

olduğu dikkate alınırsa bu talep bir annenin haklı bir isteği olarak görülebilir. Çalışma ortamının iyileştirilmesine 

yönelik bir başka öneri ise “Adaletli ve kuralları belli bir çalışma ortamı” ve “Hemşirelerin kendi işini                 

yapması”şeklinde ifade edilmiştir. Bu durum Dede ve Çınar’ın (2008) yoğun bakım hemşirelerin genellikle bir 

görev karmaşası içerisinde oldukları yönündeki tespitlerini destekler niteliktedir14. 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik 

üçüncü sıradaki önerileri (%38,7) mesleki itibar ile ilgilidir. Bu başlık altında yer alan önerilerde dikkati çeken    

husus; hemşirelerin bu önerileri kim ya da kimler tarafından hayata geçirileceğini belirtmemiş olmaları,                  

muhatabının belirsizliğidir. Ancak hiç kuşkusuz bu öneriler, mesleki onur ve saygı kavramları ile yakından            

bağlantılıdır ve çalışanların refahının ve performansının artırılmasına katkı sağlar.  

Aynı zamanda bu öneriler; bir kişinin işine ya da iş deneyimine biçilen değerden kaynaklanan, memnun edici ya da 

olumlu duygusal durum olarak tanımlanan meslek memnuniyetin hemşirelerde düşük olduğu sonucunu akla       

getirmektedir. Meslek memnuniyetinin ve psikolojik sağlığın performansa yaptığı katkı ile ilgili bir çalışmada   

mutlu çalışanların daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır20. Hemşirelerin meslek memnuniyetinin 

Kanada, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de düşük olduğu, İsveç’te ise yüksek olduğu yapılan çalışmalarda   

gösterilmiştir9. Belçika ve Birleşik Krallıkta yapılan çalışmalarda hemşirelerin memnuniyeti daha yüksek statülerle 

ve kurum içinde saygın olma hissi ile önemli derecede artmıştır9. 

Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik dördüncü sıradaki      

önerilerini (%32,2) “Çalışma saatleriyle ilgili” ve “Yöneticilerin sorun çözümündeki tutumu ile ilgili” olarak iki 

grup öneri takip etmiştir. Çalışma saatleri ile ilgili öneriler mesai saatlerinin azaltılması ve fazla mesailerin           

kaldırılmasına yöneliktir. Benzer şekilde; Dede ve Çınar (2008) çalışmalarında hemşirelerin iş yükünün fazlalığın 

ve çalışma saatlerinin uzunluğunun iş doyumunu olumsuz etkilediğini belirtmektedir14. Bir diğer çalışmada,       

hemşirelerin en çok karşılaştıkları sorunlar arasında nöbet fazlalığının geldiği saptanmıştır21. Bilindiği gibi aşırı iş 

yükü; hemşireler açısından memnuniyetsizlik ve stres ile erken emeklilik, işe gelmeme, işten ayrılma gibi değişim 

hızını yükselten ve maliyetlerde artışa sebep olan temel faktördür12,22,23. Bu nedenle hemşirelerin iş yükünün     

azaltılması, öte yandan üniteler ve kurum için optimal hemşire sayısının saptanması hastaların bekleme zamanını 

azaltmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini ve çalışan memnuniyetini artırmak açısından     

elzemdir24. 

Hemşirelerin “Yöneticilerin sorun çözümündeki tutumu ile ilgili” önerileri incelendiğinde (%32,2) adalet,         

hakkaniyet ve katılımcı liderlik temalarının öne çıktığı görülmektedir. Benzer şekilde liderlik davranışları ile      

çalışanın verimliliği, iş memnuniyeti ve örgüte bağlılık arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada katılımcı   

liderlik ile çalışanın verimliliği ve iş memnuniyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur25. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonu artırmaya yönelik 

beşinci sıradaki önerilerini (%27,4) “İnsan Kaynakları ile ilgili” ve “Eğitim faaliyetleri ile ilgili” olarak ifade      

edilen iki grup öneri takip etmiştir. Hemşirelerin insan kaynaklarına ilişkin önerileri çalışma saatleri ile ilgili      

önerileri pekiştirir niteliktedir ve hemşire sayısının artırılmasını talep ederek iş yüklerinin fazla olduğunu            

belirtmektedirler. Öte yandan araştırmaya katılan hemşireler “motivasyon, takdir görme, ödüllendirme”, “Özlük 

haklarının iyileştirilmesi”, “Branşlaşma”, “Hekim-hemşire işbirliği, ekip anlayışı”,“Sosyal etkinlik” ve “Eğitime 

göre değerlendirilme ile ilgili öneriler” sunmuştur. Bu grup önerilerde hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde       

olması ve hemşirelerin aldıkları eğitime göre değerlendirilmesi talepleri yer almaktadır. Karadağ ve ark.nın (2012) 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi hemşireleri ile yaptıkları çalışmasında hemşireler görev yerleri  

belirlenir iken bilgi, beceri ve eğitimin dikkate alınmadığını vurgulamaktadırlar26. Avustrulya’da 1032 sağlık             

çalışanı üzerinde yapılan bir çalışmada, iş yaşam kalitesinin nasıl geliştirileceği sorulmuş ve sırasıyla, daha iyi  

ücret, daha uygun çalışma saatleri, daha iyi yönetim, daha iyi tanınma cevapları alınmıştır26. İran’da sağlık           

çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada ise çalışanlar; ücret ve ödül sistemlerinin yeterli olmadığından, iş                     

yüklerinin çok fazla olduğundan, iş ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğinden, iş güvencelerinin olmamasından, 

örgütsel kararlara katılamamaktan, kariyer ve emeklilik imkanlarının yetersizliğinden şikayetçidir ve bu faktörlerde 

yapılan iyileştirmelerin çalışan motivasyonunu artıracağını vurgulamaktadırlar15. Bu sonuçlar bizim çalışmamızı 

destekler niteliktedir. 

Sonuç 

Sağlık hizmetlerinin özellikli birimleri kapsamında değerlendirilen yoğun bakım ve palyatif bakım hemşirelerinin, 

hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılmasına yönelik önerilerini belirlemek 

amacıyla yapılan bu çalışmada; ücretlerin artırılması, çalışma ortamının ve mesleki itibarın iyileştirilmesi, çalışma 

saatlerinin azaltılması ve yöneticilerin sorun çözmedeki tutumlarını gözden geçirmelerini önerilmiştir. Ayrıca   

hemşireler insan kaynakları ve eğitim faaliyetleri, motivasyon, takdir görme, ödüllendirme ve özlük haklarının  

iyileştirme, branşlaşma, hekim-hemşire işbirliği, sosyal faaliyetler ve eğitime göre değerlendirilmek ile ilgili                      

öneriler sunmuştur. 
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Mevcut kanıtlardan insana yatırım yapmanın kurum, hastalar, çalışanlar ve toplum için bir kazanç olduğu açıktır. 

Bu nedenle hemşirelik hizmetlerini iyileştirmek ve çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik bizzat çalışanların                

görüşlerini kulak verilerek hemşirelik mesleği cazip hale getirilebilir. 
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