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 Sağlık hizmeti sunumunda aktif rol alan çalışanlarımızın, hızla değişen 

ve gelişen sağlık sektörüne mesleki anlamda uyum sağlayabilmesi için 

önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

 Bu amaçla çalışanlarımıza hizmet vermekten mutluluk duyar, çalışma-

larınızda başarılar dilerim.                                                                                                    

 

 

Uzm.Dr.Ümit Murat PARPUCU 

Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı  
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          Bakım Hizmetleri, kapsamlı ve multidisipliner bir alandır. 

Son dönemde bakım hizmetlerinde çalışan personelin mesleki       

gelişimine katkı sağlamak amacı ile hizmet içi eğitim kapsamında 

önemli planlamalar yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Önemle 

üzerinde durduğumuz eğitimlerden biri “Ebelerin Doğum              

Becerilerinin Güçlendirme Eğitimidir”. Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumunun koordinasyon ve denetiminde, bir çok üniversitenin 

Ebelik Bölümleri ile yurdun dört bir tarafında eş zamanlı olarak    

verilen eğitimler, hızlı bir ivme kazanmış olarak devam etmektedir. 

Geribildirimlerini olumlu gelişmelerle aldığımız eğitimlerin, aktif 

çalışan tüm ebelerimiz tarafından alınması için elimizden gelen   

gayreti göstermeye devam edeceğiz. Alanda çalışan tüm ebe        

meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlaması temennisi 

ile… 

Yıldız DEMİRBAŞ 

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı 

 

 

Sayfa 5 



Sayfa 6 

 

Bilimsel  

Çalışmanın Künyesi 

Yazarların Adı Soyadı: 

*Nazik Şengün Yalnız 

**Gülten Sucu Dağ 

 *Eğitim Hemşiresi, Yedikule 

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 

Cerrahisi Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesi  

** Yard. Doç. Dr., Doğu Ak-

deniz Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşire-

lik Bölümü  

Çalışmanın Yayınlandığı 

Bilimsel Platform:  

6.Ulusal Hemşirelik Öğrenci-

leri (Uluslar arası Katılımlı) 

Kongresi 

Yayımlanma yılı: 

2007 

Yayınlanma Türü:     

Sözel bildiri  

BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 6 

 HEMŞİRELERİN MESLEKİ ÖRGÜTLERE ve PROFESYONEL 

ETKİNLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ve KATILIM         

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Özet: 

 Bu araştırma, hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere 

ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı 

olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, bir ilde bulunan üniversite ve  devlet 

hastanesi’nde 16.01.2007-12.02.2007 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı 

kabul eden 324 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın yapılabilmesi için hastanel-

erden yazılı izin, hemşirelerden sözlü izin alınmıştır. Araştırmanın verileri, 

araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan 26 soruluk anket 

formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerinin değerlendirilmesi SPSS (13.0) pro-

gramında; sayı, yüzde ve ki-kare testleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan hemşirelerin %72.8(236)’i servis hemşiresi, %17.9(58)’u poliklinik 

hemşiresi olup, yaş ortalamaları 32.27±5.6’dır. Katılımcıların %19.8(64)’inin 

mesleki örgütlere üye olduğu, %38.9(126)’unun sendikaya üye olduğu, %16.0

(52)’sının hemşirelik yayınlarını izlediği, %27.5(89)’inin kongre, sempozyum 

gibi etkinliklere, %10.2(33)’sinin de konferans, seminer gibi etkinliklere katıldığı 

bulunmuştur. Mesleki örgütlere  üye olmama nedenlerinde %50.9(165)’unun 

vakit ayıramadığı, %18.2(59)’sinin mesleki örgütleri tanımadığı saptanmıştır. 

Profesyonel etkinliklere katılımı etkileyen faktörler incelendiğinde; Hemşirelerin 

eğitim düzeyi ile hemşirelik yayını izleme (X2 = 18.530,p= 0.00), sendikaya 

üyelik (X2 =10.659,p=0.01), kongreye katılım durumları (X2 =8.843,p=0.03) 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkin-

liklere katılımın yeterli olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki örgütlenme, profesyonel etkinlik 
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EXAMINATION OF NURSES OPINIONS AND PARTICIPATION IN PROFESSIONAL                      

ORGANİZATION AND ACTIVITIES 

Abstract 

 This descriptive study was done to examine nurses’ opınıons and partıcıpatıon ın professıonal or-

ganızatıon and actıvıtıes. The study sample was 324 nurses who work for Unıversıty and  Public Hospital and 

were willing to participate the researh between dates of 16.01-12.02.2007. Permission was obtained for study 

from hospital and nurses. The questionnaire has 26 questions, formed by researchers to collect data. Datas has 

been prepared at supported by literature. The analysis of datas are made by SPSS 13.0 the datas are evaluated by 

analysis of number, percentage, chi-square. In this study the average age of nurses’ is 32.27±5.6, 72.8%(236) 

clinic nurses, 17.9%(58) polyclinic nurses. 19.8%(64) they are members of profesional organizations, 38.9%(126) 

they are members of the unions. It was found out that 16.0%(52) they observed nursing publication, 27.5%(89) 

participated in congress etc., 10.2%(33) participated in symposium, conferences et. The reason for not being 

members of a professional organizations included 50.9%(165) not allowing time, 18.2%(59) not recognizing pro-

fessional organizations. When analyzed the factor affecting participation in professional activities; the difference 

between education and their interest in nursing publication (X =18.530, p=0.00), the union membership (X 

=10.659, p=0.01) and their participation in congress (X= 8.843, p=0.03) are found statistically significant. 

According the research results it was found out that nurses’ participation in professional organizations and activi-

ties are not satisfactory. 

Key Words: Nursing, professional organizatıon, professıonal activities  

  

GİRİŞ 

 Değişimin ve gelişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bu değişim ve gelişim bir taraftan yeni bilgilerin 

ortaya çıkmasına, bir taraftan bireylerin/meslek üyelerinin niteliklerinde değişime yol açarken, bir taraftan da 

bilgi toplumun beklentilerine yanıt vermeye çalışan meslekler/hemşirelik mesleğinde özel uzmanlık dallarının 

giderek artmasına neden olmaktadır (Gökçora, 2005). Karmaşıklaşan bu durum, bireylerin/meslek üyelerinin bi-

reysel, mesleki ve sosyal gelişimlerini, mesleki birliği dolayısıyla profesyonelliği zorunlu kılmaktadır (Altıok 

Öner ve Üstün, 2014). Bu zorunluluk, insan sağlığına odaklanan meslekler/hemşirelik mesleği söz konusu 

olduğunda daha da önem kazanmaktadır. 

 Mesleklerin, profesyonel gelişimi ve güç birliği sağlayabilmele-

rin de mesleki örgütlerin ve bilimsel yayın organlarının varlığı ve etkin-

liği önemli bir yere sahiptir (Wynd, 2003).Bir mesleğin güçlü olabilmesi 

için aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda insanın bir araya 

gelerek bir örgüt yapısı oluşturması, üyeleri ile devamlı iletişim halinde 

olan ve geri bildirimlerini alabilen, irdeleyen, örgütün isteklerini gerekli 

otoritelere ulaştıran bir yapısının olması gerekmektedir. Genel olarak 



Sayfa 8 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 6 

örgüt kavramı, kollektif bir kimliği, belirli sayıda üyesi, belirli bir etkinlik programı 

amaçları ve üye seçimine ilişkin belirli kuralları bulunan sosyal bir sistem olarak 

tanımlanmaktadır (Şelimen, 1998). Bir yaşam biçimi haline gelen, güç kazandıran örgütlü 

olma veya bir örgüte kayıtlı olma özünde “bakım” ve “insan” kavramı olan hemşirelik mes-

leğinde kaçınılmaz bir olgudur. (Korkmaz, 2011) Mesleki gücün önemli olduğu 

günümüzde hemşirelikte birlikte hareket edebilme, mesleksel örgütlenme ile mümkündür.  

 Bilginin aynı anda arttığı, aynı anda yenilendiği ve aynı anda eskidiği bilgi çağın-

da, hemşirelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi 

ve etkin hizmet verebilmesi ise sürekli profesyonel gelişim ile mümkün 

olmaktadır. Dolayısıyla sağlık bakım hizmetlerinde bu değişimi 

gerçekleştirebilecek yetkinlikte etkin hemşirelerin önemi giderek artmak-

tadır (Björkström, et all., 2008). 

 Bu yaklaşımla yaşam boyu bir sürece dönüşen sürekli profesyonel 

gelişim, sürekli eğitim yani profesyonel etkinlikler ile mümkündür. 

Ülkemizde hemşirelik alanındaki    örgütlenme ve bilimsel yayın ku-

ruluşları/etkinlikleri son yıllarda gelişmiş ve her geçen gün sayıları artarak 

hemşirelikte genel ve özel dallara özgü olarak hizmet vermeye devam et-

mektedir (Gözüm ve ark. 2000; Korkut 2005; Şelimen 1998).  

 İlgili literatür incelendiğinde hemşirelik mesleğinin profesyonellik 

kriterlerinin; eğitimsel hazırlık, araştırma ve yayın yapma, mesleki organi-

zasyonlara ve örgütlere katılma, topluma hizmet sunma, mezuniyet sonrası 

eğitim aktivitelerine katılma, hemşirelik etik kodlarına uyma, teoriye 

temellenmiş bilgiyi kullanma ve otonomi olarak sıralandığı görülmektedir 

(Miller, et all., 2003). Ülkemizde profesyonellik kriterlerine göre yapılan çalışmalar 

incelendiğinde daha çok mesleki örgütlenme ve kongrelere katılım, araştırma yapma 

düzeylerine yönelik çalışmaların var olduğu görülmektedir. Buna göre; hemşirelerin var 

olan derneklerini tanıma, üye olma, dernekleri güçlendirme, faaliyetlerine katılma ve mes-

leğin gelişiminde söz sahibi olma konularında yetersiz ve ilgisiz oldukları, hemşirelerin 

hemşirelikle ilgili yayınları izleme oranının ve kongre, sempozyum gibi bilimsel etkin-

liklere katılım oranlarının düşük olduğu belirtilmektedir (Hrebiniak and Alutto, 1972; 

Korkmaz, 2002; Penz, et all., 2007; Karadağ ve ark., 2007; Ünsal ve ark., 2010; Korkmaz, 

2011; Merih Doğan ve Arslan, 2012). Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkin-

liklere katılımının düşük olmasının nedenleri arasında; ülkemizde eğitim düzeyindeki 

farklılıklar, hemşirelik mesleğinin toplumsal algılanışı, hastanelerin hiyerarşik yapısı, 

Bir mesleğin güçlü 

olabilmesi için aynı 

düşünce ve inançları 

taşıyan belirli sayıda 

insanın bir araya 

gelerek bir örgüt yapısı 

oluşturması, üyeleri ile 

devamlı iletişim 

halinde olan ve geri 

bildirimlerini alabilen, 

irdeleyen, örgütün 

isteklerini gerekli 

otoritelere ulaştıran bir 

yapısının olması gerek-

mektedir.  
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yoğun iş yükü, görev tanımları dışında yer alan işlerin yapılması, eleman yetersizliği gibi pek çok 

olumsuz etkenin olduğu ve bu durumun bakımın niteliğini etkilediği dolayısıyla hemşireliğin 

profesyonelleşmesini de geciktirtiği belirtilmektedir (Dikmen ve ark; 2014).  

 Mesleki örgütlenme, mesleki özgürlük kazanmak,   ye-

nilikleri takip etmek, sorunlara çözüm bulmak, sosyal güç 

oluşturmak, meslek vizyonu ve misyonunu bilmek için        ger-

eklidir (Merih ve Arslan; 2012). Değişim ve gelişim için vaz-

geçilmez bir değer olduğu kabul edildiği günümüzde hemşirelik 

mesleğinin gelişiminde söz sahibi olmak, mesleğin ve meslek 

örgütlerinin gücünü ve etkinliğini artırmak, nitelikli sağlık 

bakım hizmetini sağlamak için hemşirelerin bu sürece aktif 

olarak katılması gerekmektedir (Korkut 2005; Catalona, 2012).  

 Meslek üyeleri arasında profesyonel tutumun yerleştirilmesi, bakım kalitesinin artmasının 

yanında mesleki birliğin sağlanması ve mesleki statünün de artmasına katkı sağlayacaktır. Bu neden-

le hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeyle-

rinin belirlenmesi ileride konu ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması, ileriye dönük 

iyileştirme çalışmalarının yapılması açısından önemli yer tutmaktadır. Bu araştırma, Antalya il 

merkezinde bir üniversite ve devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerin hemşirelerin mesleki 

örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini, Antalya il merkezinde Sağlık Bakanlığı’na 2 hastanede (Antalya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi) ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan 

hemşireler oluşturmuştur. Örneklem seçiminde bir yöntem belirlemeksizin evrene ulaşılması 

hedeflenmiştir. Örneklem kapsamına, araştırmanın yapıldığı tarihlerde, izinli ve istirahatli olan 

hemşireler dışında araştırmaya katılmayı kabul eden 324 hemşire alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

 Veri toplama aracı olarak, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin ve mesleki örgütlere ve 

profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin incelenmesine ilişkin soruların 

yer aldığı, literatür ışığında araştırmacılar tarafından, uzman görüşü alınan hazırlanan 26 soruluk 
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bilgi formu kullanılmıştır. Bilgi formunun ilk yedi sorusu, sosyodemo-

grafik özelliklere, diğer sorular mesleki örgütlere ve profesyonel etkin-

liklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik sorulardan oluşmaktadır.   

Verilerin Toplanması ve Etik Konular 

 Araştırmaya başlamadan önce verilerin toplanması konusunda 

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nden yazılı izin, hemşirelerden sözel izin alınmıştır. 

Araştırmanın verileri, hazırlanan anket formlarının, katılımcılarla yüz yüze görüşülerek doldurulmasıyla elde 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında kullanılacak formların anlaşılırlığını test etmek üzere 10 hemşire ile pilot 

çalışma yapılmıştır. Pilot uygulama sonrası gerekli değişiklikler yapılarak, 2007 yılı Ocak-Şubat aylarında ver-

iler toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

    Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Niteliksel özelliklerin dağılımları 

yüzdelik, sayısal verilerin dağılımları ortalama, standart sapma ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması X±SD 32.27±5.6, mesleki deneyim ortalaması X±SD 

11±6 bulunmuştur. Hemşirelerin %71.3’ünün (n=231) evli %63.6’sının (n=206) lisans mezunu, %3.7’sinin 

(n=12) lisansüstü mezunu olduğu, %72.8’inin (n=236) klinikte çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %31.2 

(n=101)’sinin bakmakla yükümlü olduğu birey sayısının 1 kişi olduğu,  aylık gelirlerinin 700 TL ve 6500 TL 

arasında değişmekte olup ortalamasının X±SD 1.808±830 olduğu saptanmıştır .   

 Hemşirelerin mesleki örgütlere ilişkin görüşlere ve katılım düzeyleri incelendiğinde;            %93.5’inin 

(n=303) mesleki orgaizasyonu gerekli gördüğü, %79.6’sının (n=258) herhangi bir mesleki organizasyona üye 

olmadığı, mesleki örgütlere üye olan hemşirelerin %71.9’unun (n=46) katılım düzeylerinin sadece aidat 

ödeyerek maddi destek sağlamak şeklinde olduğu, mesleki örgütlere üye olan hemşirelerin %56.3’ünün (n=36) 

faaliyetlerden memnun olduğu, %25.1’inin (n=259) mesleki örgütlerin birlik beraberlik kazandırarak mesleki 

dayanışmayı sağladığı, %24.8’inin (n=256) mesleğin gelişimini ve profesyonelleşmeyi sağladığı görüşüne 

katıldığı saptanmıştır.  Hemşirelerin %60.2’sinin (n=195) herhangi bir sendikaya üye olmadığı, sendikaya üye 

olan hemşirelerin %56.3’ünün (n=71) faaliyetlerden memnun olduğu, sendikaya üye olan hemşirelerin    %

86.5’inin (n=109) sendikanın özlük haklarımın korunması ve iyileştirilmesinde faydası olacağını düşündüğü, %

77.8’inin (n=252) mesleki örgüt veya sendikaya üye olmak istemediği, %47.4’ünün (n=165) vakit ayıramadığı 

için mesleki örgütlere üye olmadığı belirlenmiştir.  

 Hemşirelerin profesyonel etkinliklere ilişkin 

görüşleri ve katılım düzeyleri incelendiğinde, %79.1 
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(n=258) ’inin hemşirelik yayınlarını takip etmediği, %72.1 (n=235) ’inin  kongre, sempozyum vb. etkinliklere 

katılmadığı saptanmıştır.  

 Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşleri ve katılım düzeyleri bazı 

değişkenlerle karşılaştırıldığında; hemşirelerin eğitim düzeyi ile hemşirelik yayını izleme (x2 = 18.530, p= 

0.00), sendikaya üyelik (x2 =10.659, p=0.01), kongreye katılım durumları (x2 =8.843, p=0.03) arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur .  

TARTIŞMA 

 Profesyonel bir mesleğin temelinde, mesleki bağlılık ve örgütlenmenin önemi büyüktür. Bir meslek 

ancak kendine özgü değerleri, mesleğe bağlı, meslek bilinci oluşmuş ve gelişimi için bütünleşmiş üyeleri 

olduğu sürece profesyonel kimlik kazanabilmektedir. Bu araştırmada  hemşirelerin mesleki örgütlere ve 

profesyonel etkinliklere ilişkin görüşleri ve katılım düzeyleri belirlenmiştir.  

 Hemşirelerin mesleki örgütlere ilişkin görüşlerinde, katılımcıların çoğunluğunun mesleki organizasy-

onların gerekli olduğunu düşünmesi fakat yarısından fazlasının mesleki organizasyona üye olmadığı 

saptanmıştır.  Korkmaz ve Görgülü (2010) hemşirelerin mesleki örgütlere üye sayısının oldukça düşük 

olduğunu, Karadağ ve arkadaşları (2007) hemşirelerin mesleki örgütlere katılım oranının düşük olduğunu be-

lirlemişlerdir. Bu bulgular Gözüm ve arkadaşları (2000), Erbil ve arkadaşları (2005), Doğan Merih ve Arslan 

(2012) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile benzerdir. Mesleki örgütlere üyelik oranının düşük olması, 

ülkemizde hemşirelikte mesleki örgütlenmenin yeterli düzeyde olmadığını düşündürmektedir. Bu bulgular 

birlikte düşünüldüğünde, katılımcıların çoğunluğunun mesleki örgütlenmeyi gerekli görmeleri, konunun 

önemine karşı farkındalık olduğunu göstermektedir. Ancak üye olmayan ve üye olmak istemeyen 

katılımcıların çoğunluğu oluşturması düşündürücü ve çelişkili olduğu 

söylenebilir.  

 Mesleki örgütlere üye olmama nedenlerine bakıldığında ise 

zaman faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Bu durum bakmakla 

yükümlü olduğu birey sayısının az, çoğunluğunun evli, aylık gelir 

düzeylerinin yeterli olmadığı bulguları ile hemşirelikle ilgili yapılan 

genel çalışmalar kapsamında incelendiğinde hemşirelerin iş yükle-

rinin fazla olması, yeterli istihdam olmaması, vardiya sistemli 

çalışma, aylık gelirin yeterli olmaması, motivasyon eksikliği gibi 

nedenler olduğu saptanmıştır. Merih ve Arslan (2012)’nın 

hemşirelerde mesleki örgütlenmenin yeterince olmamasının nedenlerini incelediği çalışmasında; %32.8’inin 

mesleki bilinç-bağlılığın yeterince oluşturulamamasına, %23.4’ünün ise yeterince etkin liderlerimizin ol-

mamasına bağladıkları belirlenmiştir. Mesleki üyelikliklerin artırılmasında ülkemizdeki dernekler ile sağlık 

kurumları arasında il düzeyinde toplantıların planlanması,  katılımların   artırılması ve dernek yöneticilerinin 

meslektaşlarına ulaşma konusunda daha çok faaliyet düzenlemesi, mesleki derneklerde liderlerimizin rol al-

ması  önemli görünmektedir. 
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 Hemşirelerin profesyonel etkinliklere ilişkin görüşleri ve katılım düzeyleri incelendiğinde   %

79.1’inin hemşirelik yayınlarını takip etmediği, %72.1’inin kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmadığı 

saptanmıştır. Bu bulgular Gözüm ve arkadaşları (2000), Arıkan ve Karabulut (2004), Özsoy ve arkadaşları 

(2008) ve Karamanoğlu (2009) tarafından yapılan çalışmalarla benzer bulgular göstermektedir. Hemşirelerin 

profesyonel etkinliklere katılımı konusunda kurumsal ve yönetimsel desteğin artırılması, hemşirelere daha 

fazla ulaşılması, bilimsel faaliyetlerde aktif rol almaları konusunda teşvik edilmeleri, araştırma bilgisinin ar-

trırılmasına yönelik seminerlerin planlanması önemlidir.  

 Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere katılım ve görüşlerinin bazı değişkenlerle 

karşılaştırıldığında eğitim durumları ile hemşirelik yayınlarını izleme, sendikaya üye olma ve kongre vb. 

etkinliklere katılma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu lisans mezunu hemşirelerin bilgi kaynak-

larından daha sık yararlandıkları ve mesleki güce daha çok katıldıkları bulunmuştur. Beydağ ve Arslan 

(2008)’ın çalışmasında, Karadağ, Hisar ve Elbaş (2007) tarafından yapılan başka bir çalışmada da, 

hemşirelerin eğitim durumlarının onların profesyonelliklerini anlamlı şekilde etkilediği saptanmıştır. Eğitim 

düzeyi arttıkça sürekli profesyonel etkinliklerden yararlanmanın ve mesleki güç/bilincin artması beklenen bir 

sonuçtur.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarında; hemşirelerin mesleki örgütlere üyelik oran-

larının düşük olduğunu, hemşirelerin profesyonel etkinliklere katılımlarının yeterli olmadığını, eğitim düzeyi 

yüksek olan, mesleki bilimsel toplantılara sık katılan, süreli mesleki yayın takip eden, mesleki örgüte üye olan 

hemşirelerin hemşirelikte profesyonelleşme adına etkin rol aldıklarını göstermektedir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler;  

 Hemşirelikte mesleki örgütlerin amaç-

faaliyetlerinin daha iyi tanıtılması ve iletişim 

olanaklarının iyileştirilmesi, bu konuda etkin lid-

erlerin belirlenmesi, 

Hemşirelerin düzenlenen kongre, sempozyum gibi 

mesleki bilimsel toplantılara katılımlarını 

destekleyecek politikaların, kurumsal düzen-

lemelerin geliştirilmesi, 

Hemşirelerin sürekli profesyonel gelişimlerini 

desteklemek için çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi önerilebilir.  
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ÖZET 

 Psikolojik şiddet uygulamaları çalışanları hem fiziksel hem ruhsal 

yönden etkileyerek iş tatminsizliğine yol açabilmekte ve iletişim sorunları 

gibi en direk yollarla çalışan memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Bu 

Araştırma ile E.K.H.B.G.S. bünyesindeki Birlik Hastaneleri çalışanlarının 

Psikolojik şiddet (mobbing) konusundaki yaklaşımları, psikolojik şiddete 

maruz kalıp kalmadıkları taciz davranışına maruz kalmışlarsa taciz davra-

nışına neden olan unsurların belirlenmesi ve bu belirlemelerden hareketle 

taciz davranışının azaltılması ve yaşanan en net sıkıntının çalışan memnu-

niyeti açısından ortaya koyduğu sonuçlar ile bu sonuçlar üzerine ne tür bir 

çalışma yaklaşımı ile çalışan memnuniyetini arttırarak iş kalitesinin nasıl 

yükseltilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Birlik bün-

yesindeki sağlık kuruluşlarından 2.281 personele birebir olarak ulaşılmış-

tır.  

 Tüm bunların sonucunda başlatılan Açık Kapı projesi ile Sorun 

nedir veya neyi geliştirelim? Mantığıyla Mevcut durumun belirlenmesi ile 

Sorunların nedenleri üzerine gidilmiş ve alınan önlemler ile ulaşılacak ve 

ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi ile ula-

şılan süreç sonrasında başlatılan uygulamanın yerleştirilmesi çalışmaları 

sürdürülmüş ve yeni bir gelişme /değişme başlatılması gereken durumlar-

da yeni uygulamalar başlatılmış ve takipli bir şekilde Açık Kapı Projesi 

bir sürece dönüştürülmüştür. 

 Çalışmanın Bilimsel araştırma kısmında evreninin yaklaşık %

60’ına ulaşılmıştır. Yapılan anket ile araştırmanın nicel verileri elde edil-

miş ve SPSS 18.0 for Windows programında değerlendirilmiştir. Bu araş-

tırma ile ortaya çıkan, çalışanların %52’sinin kendisine ya da bir başka 

arkadaşına Mobbing uygulandığını ve yöneticilerle bir iletişim eksikliği 

olduğunu düşünmeleridir. Böylece Mobbing araştırması ile ortaya konu-
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lan durum Açık Kapı Projesi ile değerlendirilerek olumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Psikolojik Şiddet (Mobbing), İş Tatmini, Açık Kapı 

 

**…………………. 

Araştırmanın Amacı 

 Birey; psikolojik şiddet davranışları (Mobbing) ile evde, okulda işte kısaca hayatın tüm alan-

larında karşı karşıya kalmaktadır. Farkında olarak veya olmayarak bazen bu tür Şiddetin mağduruy-

ken bazen de uygulayıcısı olur.  

Bu Araştırma ile Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki Birlik Hastane-

leri çalışanlarının Psikolojik şiddet (mobbing) konusundaki yaklaşımları, psikolojik şiddete maruz 

kalıp kalmadıkları taciz davranışına maruz kalmışlarsa taciz davranışına neden olan unsurların belir-

lenmesi ve bu belirlemelerden hareketle taciz davranışının azaltılması ve yaşanan en net sıkıntının 

çalışan memnuniyeti açısından ortaya koyduğu sonuçlar ile bu sonuçlar üzerine ne tür bir çalışma 

yaklaşımı ile çalışan memnuniyetini arttırarak iş kalitesinin nasıl yükseltilebileceğinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 Psikolojik şiddete özellikle sağlıksız örgütsel yapılarda, yani rollerin ve ilişkilerin belirsiz 

olduğu (belirli olmasına rağmen işleyişte iç içe girdiği) ve ileriyi görmenin fazla imkânlı olmadığı 

ortamlarda, daha çok bürokrasinin yüksek, iş güvencesinin fazla olduğu iş kollarında, kâr amacı güt-

meyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygın bir şekilde rastlanmaktadır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Evren olarak bir lik hastaneler imizin yaklaşık 4000 çalışanı hedef alınmıştır . Araştırma-

da Eskişehir ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki sağlık kuruluşlarından 

2.281 personele birebir olarak ulaşılmıştır.  

 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

 5’li likert ölçeğinde geliştirilen anket ile ciddi bir saha çalış-

ması ile tüm personelin yaklaşık %60’ına ulaşılmıştır. Örneklem sayı-

sının belirlenmesi Türker Bas 2003’e göre aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Araştırmanın uygulandığı örneklem, ana kütleyi %90 güvenirlik dü-

zeyinde %10 hata payı ile temsil etme özelliğine sahip bulunmakta-

dır. 

 Araştırma için ilgili alan yazında sıklıkla kullanılan psikolo-

jik taciz ölçeklerinden faydalanılarak yeni bir ölçek geliştirilmiştir. 

Bu ölçek ve ölçek maddelerine ilişkin korelasyon ve güvenirlik so-

nuçları aşağıdaki gibidir. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alfa Kat-

sayısı 0,939 olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle ölçeğin ol-

dukça güvenilir olduğu ifade edilebilir.  

 

Verilerin Analizi 

 Ölçek maddelerinin korelasyon analizlerine bakıldığında ölçekten herhangi bir maddenin 

* *Yazı metni 20 sayfadan oluşmakta ve mobbing ile ilgili detaylı bir çalışma bilgilerini içermektedir. Dergimizde çalışmanın orijinal 
metnine bağlı kalınak, ancak dergi formantını da geçmeyecek şekilde bölümler alınmış olup, yer almayan yerler “…..” şeklinde göste-
rilmektedir. Metnin tümüne V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı c:2 den ulaşabilirsiniz. 
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çıkarılmasına ihtiyaç duyulmadığı belirlenmiştir. Ölçüm sonuçları SPSS programı ile bilimsel olarak değerlendi-

rilmiştir.  

 

 Veri analizinde öncelikle güvenirlik ve geçerlik sınanmış ve kullanılacak analiz yöntemine karar verebil-

mek için verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun 

olduğu belirlendikten sonra analizlerde parametrik testler kullanılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Güvenirlik 

analizi için Cronbach Alfa Katsayısı' na bakılmış, yapı geçerliğini belirlemek için ise Açıklayıcı Faktör Analizin-

den yararlanılmıştır. Psikolojik tacizin ve sonuçlarının kontrol değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için ise Bağımsız Örneklem T Testi ile Anova Analizi kullanılmıştır.  

……… 

 Sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerine bakıldığında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının topla-

mının %36,69 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarındaki en büyük grubu, hemşire ve 

ebeler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 2.281 sağlık çalışanının 668'i ebe ve hemşirelerden oluşmaktadır.  

Araştırmanın Bulguları 

 Değerlendirme sonucunda aslında birlik hastanelerimizde çalışan personellerimizin ciddi bir mobbing 

uygulaması ile karşı karşıya olmadıkları gözlemlenirken bir başka ciddi sorun belki de mobbingin bir ön basama-

ğı sayabileceğimiz iletişim sıkıntısı yaşadıklarını tespit ettik. Çalışanlar özellikle dikeyde ve bir nebze yatayda da 

iletişim sıkıntısı çekmekteydiler. Yönetim kademesine kolay ulaşamadıklarını 

düşünüyorlardı. 

 Bunun üzerine iletişim sorunlarını ortadan kaldıracak tüm meslek 

gruplarını ve birliğin tüm kademelerini içine alacak bir uygulama başlatıldı. 

Açık Kapı uygulaması ile her kesimin görüşleri tamamen rastlantısal olarak 

değerlendirilip tamamen doğal ve periyodik bir sistemde her kesimi bir araya 

getirecek bir sistem kuruldu.  

 Saha taraması ve yüz yüze görüşme tekniği ile şu ana kadar meslek 

gruplarının yarıya yakını ve idareciler ile ilgili görüşmeler yapılarak elde edi-

len veriler ışığında saha takipleriyle sistem çalıştırılmış ve devam etmektedir. 

Araştırma tamamen Bilimsel etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiş; doğ-

ruluk, güven, saygı, adalet, hasta ve çalışan hakkı, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, bağımsızlık, açıklık, bilimsel 

kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olmak ve bilimsel araştırma disiplinini korumak temel ilkeleri 

ışığında çalışma sürdürülmüştür. 

 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular 

 Araştırmaya Eskişehir ilindeki sağlık kuruluşlarından 2.281 personel katılmıştır. Araştırmaya katılan per-

sonelin %63,92'si kadın, %36,08'i erkektir. Bu oranlar sağlık kuruluşlarında çalışanların cinsiyete göre dağılımı 

dikkate alındığında olağan bir durum olarak göze çarpmaktadır.  

 Araştırmaya katılanların yaşlarına bakıldığında 31-35 yaş grubunun ağırlıklı olduğu (%24,59) görülmek-

tedir. 31-35 yaş grubunu %22,80 ile 36-40 yaş grubu ve %19,42 ile 41-45 yaş grubu takip etmektedir. Orta yaş 

olarak tanımlayabileceğimiz 31-45 yaş grubu aralığındaki sağlık çalışanlarının oranı yaklaşık olarak %67’dir. 

Sağlık çalışanlarının %76,24'ünün evli olduğu anlaşılmaktadır.  

 Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yarıya yakını çalıştığı kurumda 5 yılını doldurmamıştır. 6-10 
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yıldır aynı kurumda çalışanların oranı %27,53, 11 yıldan fazla süredir aynı kurumda çalışanların oranı ise %

24,15 olarak belirlenmiştir.  

 Araştırmaya en fazla katılım Eskişehir Devlet Hastanesi'nden olmuştur. Eskişehir Devlet Hastane-

si'nden araştırmaya katılanların tüm katılımcılar içindeki oranı %41,30'dur. 

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..  

 

 

 

 

Cinsiyetiniz Yaşınız 

 Sayı Yüzde  Sayı Yüzde 

Kadın 1.458 63,92 18-25 156 6,84 

Erkek 823 36,08 26-30 300 13,15 

Toplam 2.281 100,00 31-35 561 24,59 

   36-40 520 22,80 

   41-45 443 19,42 

   46 + 299 13,11 

   Eksik veri 2 0,09 

   Toplam 2.281 100,00 

Medeni durumunuz Kaç yıldır bu kurumda çalışıyorsunuz? 

 Sayı Yüzde  Sayı Yüzde 

Evli 1.739 76,24 1-5 1.092 47,87 

Bekar 465 20,39 6-10 628 27,53 

Diğer 76 3,33 11-15 237 10,39 

Eksik veri 1 0,04 16-20 156 6,84 

Toplam 2.281 100,00 21 + 158 6,92 

   Eksik veri 10 0,44 

   Toplam 2.281 100,00 
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Psikolojik Taciz Konusundaki Bulgular ve Değerlendirme  

 Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası, son 6 ay içerisinde kendilerine veya çalıştıkları ku-

rumlardaki diğer çalışanlara psikolojik taciz yapıldığını düşünmektedirler. Bu bulgu oldukça dikkat çekicidir. Kamu 

niteliğindeki sağlık kurumlarında bu yönde bir bulgunun ortaya çıkmış olması dikkatle değerlendirilmelidir.  

Tablo 2. Çalışılan Bölüm ve Mesleki Bulgular 

Çalıştığınız Bölüm 

 

Mesleğiniz 

  Sayı Yüzde   Sayı Yüzde 
 Eksik veri 238 10,43 Doktor 205 8,99 

Servis Hizmetleri 294 12,89 Hemşire - Ebe 668 29,29 

Hizmet Alımı 496 21,74 Sağlık Memuru / ÇST 97 4,25 

Eczane 16 0,70 Sağlık Teknisyeni 299 13,11 

Poliklinik Hizmetleri 403 17,67 Tıbbi Sekreter 78 3,42 

Acil Servis Hizmetleri 37 1,62 ATT 10 0,44 

Yoğun Bakım Hizmetleri 103 4,52 T. Teknolog 5 0,22 

Görüntüleme Hizmetleri 182 7,98 Lisansiyer 24 1,05 

Ameliyathane Hizmetleri 162 7,10 Yönetici 8 0,35 

Laboratuvar Hizmetleri 88 3,86 VHKİ - Memur - İmam - Aşçı - Berber - 

Gassal - Terzi 
118 5,17 

İdari Birimler 233 10,21 Hizmetli 36 1,58 

Diyaliz 29 1,27 Teknisyen 31 1,36 

Toplam 2281 100,00 Mühendis 7 0,31 

   Şirket 604 26,48 

   Diş Hekimi 65 2,85 

   Eksik veri 26 1,14 

      Toplam 2.281 100,00 

    

  
Tablo 3. Çalışılan Hastane ve Eğitim Durumuna İlişkin Bulgular 

Eğitim Düzeyiniz                                                       Çalışılan hastane 

  
Sayı Yüzde 

  
Sayı Yüzde 

İlköğretim 314 13,77 Devlet Hastanesi 942 41,30 

Lise 516 22,62 Y. Emre Devlet H. 821 35,99 

Ön Lisans 614 26,92 ADSH 280 12,28 

Lisans 580 25,43 Çifteler Devlet H. 82 3,59 

Lisans Üstü 156 6,84 Sivrihisar Devlet H. 73 3,20 

Doktora 101 4,42 EDH-FTR 82 3,59 

Toplam 2281 100,00 Eksik veri 1 0,04 

      Toplam 2281 100,00 
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 Sağlık çalışanları en çok doğrudan bağlı bulundukları yöneticiler tarafından psikolojik tacize maruz 

bırakıldıklarını düşünmektedirler. Çalışanların düşüncelerine göre, doğrudan bağlı bulunan yöneticiler dışında 

sırasıyla en fazla psikolojik taciz uygulayan gruplar şunlardır: Aynı meslek grubundaki arkadaşlar, doğrudan 

bağlı bulunulmayan yöneticiler ve farklı meslek grubundaki iş arkadaşları. 

 

Tablo 5. Çalıştığınız iş yerinde yukarıda sayılan türden davranışlar genelde kimler tarafından 

uygulanıyor? 

 
 

 Sağlık çalışanlarının işyerinde psikolojik tacize uğradıklarında, çoğunlukla yapan kişiyle konuşmaya 

çalıştıkları görülmektedir. Üstlere şikayet verilen tepkilerden bir diğeri olarak dikkate değer bir orandadır. Sağ-

lık çalışanları büyük oranda tacize karşı tepki verseler de “görmezden gelme” ve “hiç bir şey yapmama” davra-

nışlarının sayısı da önemli orandadır.  

 

 

Tablo 6. İş yerinizde psikolojik saldırıya uğradığınızda ne yaptınız ya da uğrayanların tepkisi ne oldu? 

 

 Sayı 

Doğrudan bağlı bulunduğunuz yöneticileriniz 671 

Doğrudan bağlı olmadığınız diğer yöneticiler 385 

Aynı meslek gurubundaki iş arkadaşlarınız 464 

Farklı meslek gurubundaki (…………) iş arkadaşlarınız 335 

Doğrudan size bağlı olarak çalışan astlar 145 

Doğrudan size bağlı olmadan çalışan diğer astlar 101 

 Sayı 

Yapan kişiyle konuşma 474 

Üstlere şikayet 408 

Başka bölüme veya kuruma tayin talebi 202 

Görmezden gelme 356 

Hiç bir şey 293 

Tablo 4. Halen çalıştığınız iş yerinde son 6 ay içerisinde, psikolojik taciz davranışla-

rından bir ya da bir kaçının bilinçli ve sürekli olarak size veya diğer çalışanlara uy-

gulandığına tanık oldunuz mu? 

  Sayı Yüzde 
Evet 1.186 51,99 

Hayır 1.087 47,65 

Eksik Veri 8 0,35 

Toplam 2.281 100,00 
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 Psikolojik taciz davranışın temel nedenleri ile ilgili yanıtlardan hareketle bu davranışa neden olan en önem-

li unsurun, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim yetersizliği olduğu belirlenmiştir. 781 çalışan bu konuda 

pozitif görüş bildirmiştir. Çalışanlar , yönetim ile aralar ında iletişim eksikliği bulunduğunu düşünmekte ve 

bu iletişim eksikliğinin de psikolojik taciz davranışlarına neden olduğunu ifade etmektedirler. İletişim eksikliğinin 

giderilmesi ile psikolojik taciz davranışlarının da önemli oranda azaltılabileceği düşünülmektedir. En fazla dikkat 

çekilen unsurların, yönetim ve yöneticilerin davranışları olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

Tablo 7. İş yerinizde karşılaşılan bu davranışların temelini sizce aşağıdakilerden hangisi teşkil etmektedir? 

 
 

 Psikolojik taciz ile ilgili sağlık çalışanlarının önemli bir sorun yaşamadıkları görülmektedir. Ancak özellik-

le psikolojik tacize maruz kalma durumunda, çalışanların işe gitmek istememesi ve uyku düzenlerinin bozulması, iş 

tatmin düzeylerinin düşüklüğüne işaret olarak kabul edilebilmektedir. Az sayıda olsa bile psikolojik taciz nedeniyle 

işe gitme isteğinin azalması ve uyku bozuklukları yaşamak, sağlık kurumları açısından önemli bir sorundur. İnsan 

sağlığına yönelik hizmet veren sağlık kurumlarında çalışanların memnuniyetinin yüksek olması ve uyku bozukluk-

ları yaşamamaları beklenmektedir. Sağlık hizmetlerindeki kalite için bu unsurlar oldukça önemlidir.  

 

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayı 

Yönetimin bu tür davranışları fark edememesi ya da varlığına inanmaması 569 

İdarecilerin bilinçsizliği ve kötü yönetimi 415 

İdarecilerin şahsi kompleksleri 496 

Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim yetersizliği 781 

Çalışanlar arasındaki güven eksikliği 425 

Çalışma şartlarının kötü olması 404 

Yapılan işlerin zorluğu 238 
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Açık kapı Uygulaması 

 

Tablo 8. Uygulama Döngüsü 

 

(Kavrakoğlu,1996:11)  

Açık Kapı uygulaması ile her 

kesimin görüşlerinin 

tamamen rastlantısal olarak 

değerlendirildiği tamamen 

doğal ve periyodik bir 

sistemde her kesimi bir araya 

getirecek bir sistem kuruldu. 

Önlem alınması

Sonuçların değerlendirilmesi                                       

Hazırlanan raporların ve 

iyileştirmelerin  ilgili meslek 

grupları ile ve yöneticileri ile 

paylaşılması ve yöneticilerin 

çalışan sorunları ile ilgili 

farkındalıklarının arttırılması

Yeni bir gelişme/ değişme 

başlatılması

Başarılı

Başarısız

Uygulamanın yerleştirilmesi

Mobbing saha araştırması ile 

ortaya çıkartılan iletişim 

engelinin aşılması  

Sorun nedir veya neyi 

geliştirelim

Çalışanların kendileri veya 

mesai arkadaşlarından son 6 

ay içerisinde psikolojik tacize 

maruz kalma oranı %52 olarak 

ölçülmüştür. 

Mevcut durumun 

belirlenmesi

Diğer çalışanların ve 

yöneticilerin bilinçli olarak 

iletişime kapalı davranış 

sergilemeleridir.

Sorunun nedenlerinin 

araştırılması

Temsilci raporlarının 
sistematik olarak  genel 
sekreterliğimiz ve hastane 
yöneticileri ile 
görüşülmesi

………….. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Eskişehir il ve ilçelerindeki kamuya ait sağlık kurumlarında psikolojik taciz bulunup bulunmadığı, 

varsa boyutlarının ne olduğu ve taciz davranışının çalışanlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu araştır-

mada, sağlık çalışanlarının büyük bir kısmına ulaşılmış ve araştırmanın amacı açıklanarak samimi yanıtlar 

alınması sağlanmıştır.  

 Araştırma bulgularına göre, Eskişehir il ve ilçelerindeki sağlık hizmetleri büyük oranda (%64) ka-

dınlar aracılığı ile yürütülmektedir. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun 31-45 yaş grubunda (%67) 

bulunduğu, çalışanların %76'sının evli olduğu ve halen çalıştıkları kurumlarda henüz yeni sayılabilecek bir 

zamandır çalıştıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı güvenlik-temizlik (%22) ve 

poliklinik hizmetlerinde (%18) görev yapmaktadır. Güvenlik-temizlik hizmetlerinde çalışanlar ile hemşire-

ebeler araştırmaya katılanlar arasında sayı bakımından ilk iki sırada bulunmaktadır. Ön lisans ve lisans me-

zunu sağlık çalışanlarının oranı %52 düzeyindedir. Araştırmaya en fazla katılım sırasıyla Eskişehir Devlet 

Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ADSH'den olmuştur.  

 Araştırmaya katılan 2.281 sağlık çalışanın %2,51'ini yöneticiler oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları-

nın büyük oranda (%97,5) yaptıkları meslekte kendilerine güvendikleri belirlenmiştir. Bu sonuç memnuni-

yet verici olarak değerlendirilmektedir. Katılımcıların meslekleri dışında katıldıkları sosyal aktivite düzey-

lerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışanlardan ayda bir kez sosyal aktivitelere katılanların oranı 

%44,6, yılda bir kez katılanların oranı %26'dır.  

 Çalışanların kendileri veya mesai arkadaşlarından son 6 ay içerisinde psikolojik tacize ma-

ruz kalma oranı %52 olarak ölçülmüştür. Sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası kendisi veya mesai 

arkadaşlarının psikolojik tacize maruz kaldığını düşünmektedir. Çalışanlar en çok doğrudan bağlı 

bulundukları yöneticilerin psikolojik tacizlerine maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Aynı iş grubun-

daki arkadaşlar da yöneticilerin ardından ikinci sırayı 

almaktadır. Psikolojik tacize maruz kalan sağlık çalışan-

larının çoğunlukla taciz yapan kişiyle konuşma ve üstle-

rine şikayet davranışı sergiledikleri anlaşılmaktadır. Ka-

tılımcıların büyük çoğunluğu psikolojik taciz nedeni 

olarak yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişim yetersiz-

liğini belirtmektedirler.  

 Psikolojik tacizler sonucunda çalışanların uyku 

düzenlerinin bozulduğu ve işe gitme isteklerinin azaldı-

ğı belirlenmiştir. Psikolojik tacizlerin neden olduğu en 

önemli sonuçlar olarak uyku düzeninin bozulması ve işe gitmeye karşı isteksizlik sayılmıştır. Çalışanlar 

kapasitelerinin ya da görev tanımlarının dışında işler verilmesini en önemli psikolojik taciz unsuru olarak 

belirtmişlerdir. Çalışanların en çok yakındıkları bir başka konu ise diğer çalışanların bilinçli olarak iletişi-

me kapalı davranış sergilemeleridir. Çalışanlar ın işyer ler inde fiili veya sözlü cinsel saldır ıya maruz 

kalma oranı ise en düşük taciz ifadesi olarak belirlenmiştir.  

 Psikolojik tacizin var olup olmadığı ve varsa tacizin neden olduğu sonuçların belirlenmesine yöne-

lik yazından faydalanılarak hazırlanan ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Yapı 

geçerliği ile aynı zamanda "psikolojik taciz davranışı sonuçları" ve "psikolojik tacize maruz kalma" olarak 

isimlendirilebilecek iki boyut belirlenmiştir. Belirlenen bu iki boyut toplam varyansın yaklaşık %59'unu 

açıklamaktadır.  
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 Sağlık çalışanlarının psikolojik tacize 

maruz kalma durumları ve psikolojik tacize ma-

ruz kalmanın çalışanlar üzerindeki etkilerinin 

kontrol değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediği Bağımsız Örneklem T Testi ve 

Anova Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz-

ler sonucunda taciz davranışının sonuçlarının cinsiyet, yaş, meslek, yönetici olup olmama ve çalı-

şılan sağlık kurumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Taciz davra-

nışına maruz kalmanın ise cinsiyet, yaş, meslek ve çalışılan sağlık kurumuna göre farklılaştığı an-

cak yönetici olup olmamanın psikolojik tacize maruz kalma davranışında bir farklığa neden olma-

dığı ortaya çıkmıştır.  

 Elde edilen sonuçlardan hareketle Eskişehir il ve ilçelerindeki sağlık kurumlarındaki psi-

kolojik taciz davranışının engellenmesi ve neden olduğu sonuçların azaltılması için yapılması ge-

rekenleri aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür: 

 Özellikle dışarıdan hizmet alınan şirket çalışanları ile hemşire-ebelere yönelik psikolojik 

tacizin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Şirket çalışanlarının hem kendi yöneticileri 

hem de sağlık kurumlarındaki kamuya bağlı yöneticilerin şirket çalışanları ile toplantılar yapması 

ve taciz vakalarının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu toplantıların çalışanlara yöne-

lik olumsuz sonuçlarının olmayacağına yönelik güvence verilmesi gerekmektedir.  

 Çalışanların psikolojik taciz vakalarına neden olan en önemli unsur olarak yönetici-

çalışan arasındaki iletişim yetersizliğini göstermeleri önemli bir erken uyarı olarak ele alınmalı ve 

yönetici ile çalışan arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler planlanmalıdır. Ni-

tekim yazındaki çalışmalar, lider ve çalışanları arasındaki iletişim kalitesinin iş tatminini yükseltti-

ğini ve çalışanların tükenmişlik düzeyini düşürdüğünü ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmadan elde edilen veriler başlangıç kabul edilmeli ve her 1 yılda ya da belirlenen peri-

yotta psikolojik tacize yönelik araştırma tekrar edilerek uygulanan yöntemlerin ve gerçekleştirilen 

etkinliklerin sonuç üzerindeki etkileri ölçülmeli ve sonuçlara göre yapılan faaliyetler gözden geçi-

rilmelidir.  

 Çalışanlar en fazla doğrudan bağlı bulundukları yöneticiler tarafından psikolojik tacize 

maruz bırakıldıklarını ifade etmektedir. Buradan hareketle psikolojik taciz vakalarını hastane yö-

netimi dışından kişilerin incelemesi daha uygun olacaktır. Böylelikle çalışanlar sorunlarını daha 

rahat ortaya koyabilecek ve sorunların çözümü kolaylaşacaktır.  

 Sonuç olarak; psikolojik taciz davranışının işyerlerinde çok önemli psikolojik sorunlara 

neden olduğu ve bu sorunların hem kurumların hem de çalışanların performansını önemli ölçüde 

düşürdüğü birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Yapılması gereken çalışanların da ifade ettiği 

gibi yönetici-çalışan iletişiminin kalitesinin artırılmasıdır. Yönetici-çalışan iletişim kalitesinin artı-

rılması çalışanların örgütsel bağlılıklarının artırılmasını, taciz davranışlarının azalmasını sağlaya-

rak hem çalışan memnuniyet ve performansının hem de kurumsal performansın yükselmesine kat-

kıda bulunacaktır.  

 Tüm bunların sonucunda başlatılan Açık Kapı projesi ile Sorun nedir veya neyi geliştire-

lim? Mantığıyla Mevcut durumun belirlenmesi ile Sorunların nedenleri üzerine gidilmiş ve alınan 
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önlemler ile ulaşılacak ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi ile ulaşılan 

süreç sonrasında başlatılan uygulamanın yerleştirilmesi çalışmaları sürdürülmüş ve Yeni bir gelişme /

değişme başlatılması gereken durumlarda yeni uygulamalar başlatılmış ve takipli bir şekilde Açık Kapı 

Projesi bir sürece dönüştürülmüştür. 
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HASTA HAKLARI BİRİMİ 

YERİNDE ÇÖZÜLEN SORUNLAR İSTATİSTİĞİ 

SİSTEMDEN KAYNAKLANAN SORUNLARIN AÇILIMI 

 

Özet 

 

 Hasta Hakları Birimine yapılan başvuruları değerlendirmek için ay 

sonunda birim çalışanları tarafından “Yerinde Çözülen Sorunlar İstatistiği” 

yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı web uygulamalarına veri girişi yapılmaktadır. 

Yapılan bu istatistikte “Başvuru Konusu Meslek Grubuna Göre” bölümünde 

“Sistemden Kaynaklanan” başlığı bulunmaktadır. 

Hastane yönetimi tarafından “Sistemden Kaynaklanan” başvurular 

için düzeltici faaliyetler planlanmak istendiğinde, bu başlığın oldukça geniş 

bir alanı kapsadığı görülmüştür. 

Performans ve Kalite Birimi ile birlikte sorunların tespit edilip buna 

yönelik önlemlerin alınabilmesi için “Sistemden Kaynaklanan” başlığını aça-

rak, sınıflandırmayı, bunun için ayrı bir istatistik yapmayı planladık.  

2009 yılında Hasta Hakları Birimine müracaat eden, sorunları yerinde 

çözülen veya bilgi verilen 1118 başvuruyu geriye dönük olarak incelediğimiz-

de, belli başlı 7 ana bölümde başvuruların toplandığını gördük. 

Sonuç olarak hasta ve/veya hasta yakınlarının başvuru nedenlerini, 

çözüme yönelik olarak incelediğimizde, mevcut istatistiklerdeki sistem kay-

naklı veri başlığının yetersiz olduğunu gördük. Kurumlar, organizasyonlarının 

zayıf noktalarını ortaya çıkarmak için, başvuru nedenlerini daha spesifik alt 

başlıklara ayırabilirler. Hastane yönetimleri bu veriler ışığında daha etkin dü-

zeltici çalışmalarda bulunabilirler. 

 

Anahtar Sözcükler: Hasta Hakları Birimine Başvurular, Sistem Sorunları-

nın Dağılımı 
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Abstract  

At the end of the month, data entries of statistics belonging to solved problems, are performed to 

web application Ministry Of Health for evolution of Patient’s Rights Unit. In this statistics the title 

“arising from the system” is found in the section “Application Subject According To Occupational Gro-

ups”  

 When corrective actions are wanted to plan by the hospital managements for applications 'arising 

from the system',it was seen that this title covered a wide range of area. 

 Together with Performance and Quality Unit we wanted to plan a different studies for detected 

and solutions of problems by means of opening and calification of the title “arising from the system”  

 When we studied 1118 applications to Patient’s Rights Unit in year 2009 retrospectively, we ha-

ve seen to collect applications into 7 main sections. 

 Consequently,When we examined the reasons of applications of patients and / or their relatives 

as for a solution,it was seen that the title of data “arising from the system” in available statistics is insuf-

ficient.Instutions can separate the reasons of the applications into sub-titles to reveal the weaknes-

ses.Managements of hospital can perform corrective measures effectively by means of these datas. 

 

Key Words: Patient's Rights Unit of the applicant, the Distr ibution System Problems 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ: 

 Çağımızda sağlık kurumlarının ve hastanelerin; hem yasal sorumluluk gereği hem de yükselen 

kalite talepleri gereği, hasta haklarına riayet eden kurumlar olarak organize edilmeleri gerekmektedir. (1) 

 Hasta Hakları Birimi hasta ve/veya yakınlarının başvuru nedenlerinden yararlanarak yaptığı ista-

tistik çalışmalarını üst yönetime sunmalıdır. Üst yönetim bu istatistiki çalışmaları inceleyerek şikayet 

sebeplerini ortadan kaldırmaya veya önlemeye yönelik iyileştirici ve düzeltici faaliyetler planlayabilmeli-

dir.      

 2005 yılının Haziran ayından itibaren sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Hakları Uygulama-

larının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlalle-

rinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları 

uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri 

belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamak amacıyla Hasta Hakları 

Kurulu ve Birimi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.(1)  Şikayeti-

niz varsa, bunu sizden alacak ve gereğini yapacak bir merciinin olma-

sı gerekir. Çünkü şikayet, şikayetçi kişinin bir hakkının ihlal edildiği 

veya onun buna inandığı anlamına gelir. Eğer bir haktan bahsediyor-

sak bunun korunma altında olması gerekir.(2) Şikayet hakkı doğal 

olarak, hastalara şikayet etme hakkının tanınması her şikayetçi olanın 

haklı olduğunu göstermez. Şikayetçilerin şikayetlerinin dinlenip, gere-

ği üzere konunun araştırılması; suçlanan gerçek veya tüzel kişilerin 

görüş ve savunmalarının alınması gerekmektedir.(3) Kurumlarda ya-

pılanan hasta hakları birimleri ve kurulları bu görevi yerine getirmek 

için oluşturulmuşlardır. 
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 Hastanemiz 6 katlı ana hizmet binası ve 9 ek bina ile 57.000 m² toplam alanda, 1400 personeli 

ile 116 poliklinikte günlük ortalama 3500 hastaya hizmet vermektedir. 

Hasta Hakları Biriminin 2005 yılından 2009 yılına kadar olan başvuru sayıları tablo 1 de, 2009 yılı bi-

rim faaliyetleri ise tablo 2 de verilmiştir.  

Tablo 1. Yıllara Göre Hasta Hakları Birimine Başvuru Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. 2009 Yılı Hasta Hakları Birim Faaliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Hakları Kurulları başvuru dosyalarını hasta hakkı ihlali açısından değerlendirip idareye 

görüşünü sunmakla yükümlüdür. İdare gerekli önlemleri alır ve girişimlerde bulunur.(4)  

Hasta Hakları Kurulunda 2009 yılında hatalı bulunan 24 başvuru,bu maddeye istinaden idareye 

bildirilmiştir. Hatalı bulunan meslek gruplarına göre incelendiğinde  % 46 oranıyla uzman hekimlerin 

ilk sırada olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 6 

 2005 2006 2007 2008 2009 

TOPLAM ŞİKAYET SAYISI 336 1268 1150 1141 1242 

YERİNDE ÇÖZÜLEN ŞİKAYET (SÖZLÜ) 285 1167 1012 1022 1118 

YAZILI ŞİKAYET BAŞVURU SAYISI 51 101 138 119 124 

TEŞEKKÜR BAŞVURU SAYISI 14 119 275 263 153 

MÜRACAAT EDEN TOPLAM HASTA 1242 

YERİNDE ÇÖZÜLEN BAŞVURU SAYISI 1118 

YAZILI ŞİKÂYET BAŞVURU SAYISI 124 

PERSONEL ALEYHİNE VERİLEN KARAR SAYISI 24 

PERSONEL LEHİNE VERİLEN KARAR SAYISI 72 

SİSTEMDEN KAYNAKLANAN BAŞVURU SAYISI 6 

DİĞER 21 

KAPSAM DIŞI 1 

ÖNERİ SAYISI 11 

TEŞEKKÜR SAYISI   153 
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 Grafik 1’de 2009 yılında Hasta Hakları Kurulunda hatalı bulunan personellerin dağılımı görül-

mektedir. 

  

Hekim, hasta, Devlet ve hatta toplum, ilgili resmi kurum, kuruluş veya gerçek veya tüzel kişile-

rin bazı hakları kadar ödevleri/ hukuksal yükümlülükleri vardır. Bu iki temel hak grubu (hekim ve hasta 

hakları) merkezinde insan olan sağlık hukukunun vazgeçilmez parçaları olup, nihai sonuçta birbiriyle 

çatışıp çelişme yerine, insan sağlığını koruma, iyileştirme ve kötüleşmesini önleme temel hedeflerine 

hizmet açısından kesişirler. Bu alanlardan hangisinde olursa olsun, ortaya çıkan sorun bir insan hakları 

sorunudur. (5) 

  

 

 

  

 Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan hak ihlali sınıflandırmasına göre personellerin hatalı bu-

lundukları ihlal konularında, sağlık hizmetinden faydalanma hakkı ihlalinin birinci sırada olduğu görül-

müştür.  

 

 

 

İhlal konuları Karar sayısı 

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının ihlali 14 

İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkının ihlali 4 

Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkının ihlali 2 

Bilgi isteme hakkının ihlali 2 

Bilgi alma hakkının ihlali 1 

Tıbbi özen gösterilmesi hakkının ihlali 1 
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 Hatalı bulunulan konularla ilgili Hasta Hakları Yönetmeliğine (madde 44, 45, 46 ve 47) göre 

Başhekimliğin açtığı soruşturma sonucunda karar verdiği sonuçlar:  

 

 

 

 

 

 

 

 Yazılı Başvurularda sistem sorunları % 8 ve yazılı olmayan başvurularda % 58 oranında olması, 

sistem kaynaklı sorunları irdeleme ve nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmayı zo-

runlu hale getirmiştir. 

 2. GEREÇ VE YÖNTEM:  

            Hasta Hakları Birimine 2009 yılında başvuran, sorunu yerinde çözülen 1118 hastanın bilgilerinin 

alındığı Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri,  2010 Ocak ayında, mevcut istatistiklere ek olarak tekrar 

sistem kaynaklı sorunlar açısından incelenmiş ve sayılmıştır. 

 

3. BULGULAR: 

Birime yapılan başvurular, sorunlar yerinde çözüldüğü ya da yeterli bilgi verildiği zaman Yerin-

de Çözülen Sorunlar Defterine kaydedilmektedir. Ay sonunda bu veriler irdelenerek yerinde çözülen 

sorunlar istatistiği yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı Web Sayfası Hasta Hakları bölümünde bulunan mo-

düle girilmektedir.  

2009 yılında Hasta Hakları Birimine yapılan, yazılı olmayan başvuruların dağılımı aşağıdaki 

grafik 2, 3, 4, 5 ve 6 da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Başvuranların Cinsiyet Dağılımı              Grafik 3. Başvuruların Yaşa Göre Dağılımı 
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Başhekimliğin verdiği kararlar Karar sayısı 

Uyarma 7 

Dikkatin çekilmesi 7 

Hatasız 5 

İdari işlem 1 

Duyuru 1 

Tebliğ 1 

İşten çıkarılma (hizmet alımı) 1 

Kınama 1 
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Grafik 4. Başvuruların Eğitim Durumları        Grafik 5. Başvuruların Birimlere Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 6. Başvuru Konusu Meslek Grubuna Göre Dağılım 

Mevcut kullanılan Yerinde Çözülen Sorunlar İstatistiği;  başvuruların birimler ve meslek grupla-

rına göre dağılımını görmek için incelenmiş ve sorunların nereden kaynaklandığı anlaşılmaya çalışılmış-

tır. Başvuruların birimlere göre dağılımda, polikliniklerin % 64’lük oranla ilk sırada olması anlamlı bu-

lunmuştur.  “Başvuru Konusu Meslek Grubuna Göre” dağılımında; Baştabip, Baştabip Yrd.  Uzman He-

kim,  Pratisyen Hekim,  Diş Tabibi,  Asistan,  Hemşire,  Diğer Sağlık Personeli,  İdari Personel ve Sis-

temden Kaynaklanan alt başlıkları bulunmaktadır. Ancak meslek gruplarına göre dağılımda, % 58 oranı 

ile sistemden kaynaklanan sorun başlığının hastane yönetimi tarafından düzeltici faaliyetler planlanmak 

istendiğinde oldukça geniş bir alanı kapsadığı görülmüş ve nedene inilememiştir. 

 Çağdaş pazarlama anlayışına uygun bir biçimde hareket eden işletmeler, başarılı olmak için he-

def aldıkları müşterilerin özelliklerini, ihtiyaçlarını, tutumlarını, tercihlerini ve sunulan mal veya hizmet-

ler hakkındaki düşüncelerini, bunlardan ne ölçüde tatmin duyduklarını sürekli olarak inceler ve bu bulgu-

lara göre ürün, dağıtım, tutundurma ve benzeri pazarlama politikalarına yön verirler. Bu felsefeyi benim-

semiş işletmeler için mal veya hizmet bir amaç değil, müşteriyi tatmin etmek için kullanılan bir araçtır.

(6) 

Performans ve Kalite Birimi ile birlikte hastanemizdeki sorunları tespit edip buna yönelik önlem-

ler alabilmek için Sistemden Kaynaklanan başlığını açarak sınıflandırmayı, bunun için ayrı bir istatistik 

yapmayı planladık. 2009 yılında birimimize müracaat eden ve sorunları yerinde çözülen ya da bilgi veri-

len 1118 başvuruyu geriye dönük olarak incelediğimizde belli başlı 7 ana bölümde başvuruların toplandı-

ğını gördük. 
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Grafik 7. Sistemden Kaynaklanan Sorunların Dağılımı 

1-Barkod alamama: Poliklinikte, hekimin günlük verebileceği hizmetin üzer inde başvuru olduğu za-

man, hastanın sağlık hizmetine ulaşamaması (özellikle branş hekiminin tek olduğu polikliniklerde muayene 

olmak isteyen hasta sayısı fazla olunca bir sonraki güne hizmetin ertelenmesinin söz konusu olduğu durumlar) 

 

2-Öncelik uygulaması isteme: Hastalar ın poliklinik hizmetler inde değişik nedenler le öncelik istemesi, 

görüntüleme ve tanılama hizmetleri gibi randevulu çalışan birimlerde verilen randevu tarihinden önce hizmet 

almak isteme ya da mevcut mevzuata göre öncelik hakkı tanınanlara tepki gösterme (yaş ortalaması yüksek 

olan hastalara hizmet veren nöroloji ve fizik tedavi gibi polikliniklerde 65 yaş üstü her hastanın ilk muayene 

olma isteği, öncelik hakkı olan hastalara uygulanan bu hakka itiraz eden diğer hastalar) 

 

3-Fiziksel mekândan kaynaklanan sorunlar: Ortamın sıcak-soğuk-dar-havasız-gürültülü olması hasta oda-

sının dar olması, birimler arası mesafeler vb.  

 

4-Dış kaynaklı hizmetlerde aksama: Bakanlık otomasyon programındaki (medula) yavaşlamalar  veya 

sistemin çökmesi, 112 ambulansın geç gelmesi,  hizmet alınan dış görüntüleme merkezlerinden kaynaklanan 

sıkıntılar vb.  

5-Yasaya göre uygulamalara tepki: Aktif sigor talı hastalardan vizite kağıdı istenmesi (2010 yılı Nisan 

ayı itibariyle muayene başvurularında kaldırılmıştır), geçerli bir kimlik belgesiyle müracaat edilmediğinde 

barkod alamama vb.  

 

6-Danışma ve yönlendirme hizmeti gerekliliği: Hangi bölüme 

başvurabilirim, tetkik sonuçlarının ne zaman çıkacak, birimler nere-

de, bakım ve tedavi süreci hakkında bilgi isteme vb. 

 

7-Hastane uygulamaları: Yoğun bölümlerde tek bilgisayar  olma-

sı, ünitelerde çalışan yardımcı sağlık personel sayısının az olması 
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4. SONUÇ:  

Sonuç olarak hasta ve/veya hasta yakınlarının başvuru nedenlerini, çözüme yönelik olarak ince-

lemek istediğimizde mevcut istatistiklerdeki sistem kaynaklı veri başlığı yetersiz kalmaktadır. Kurumlar, 

bu oldukça geniş başlığı, kendi ihtiyaçlarını ve zayıf noktalarını ortaya çıkarmak için daha spesifik alt 

başlıklara indirgeyebilirler. Üst yönetim bu veriler ışığında düzenleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu dü-

zenlemeler, sorunlar ortaya çıkmadan önlemeye yönelik faaliyetler olup hasta memnuniyetini olumlu 

yönde etkileyecektir.  
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HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL YETKİNLİK ALGISININ İŞ         

PERFORMANSINA ETKİSİ  
 

ÖZET 

 Bu çalışma, hemşirelerin kültürel yetkinlik ve iş performanslarına 

yönelik görüşlerini belirlemek, kültürel yetkinlik algısının iş performansına 

etkisini saptamak amacıyla yapılmış betimleyici tipte bir araştırmadır. 

Araştırmada,  03.03.2015 – 13.03.2015 tarihleri arasında Edirne Kamu Hasta-

neler Birliği’ne bağlı sağlık tesislerinde çalışan 669 ebe-hemşire incelenmiş-

tir. Örneklem seçilmemiş evrendeki tüm hemşirelere ulaşılmak istenmiştir. 

Veriler üç bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini sorgulayan ifadeler, İkinci bölümde 

“Hemşirelerde Kültürel Yetkinlik Ölçeği”, üçüncü bölümde “İş gören Perfor-

mansı Ölçeği” yer almaktadır. Veriler SPSS 16,0 paket programı ile değerlen-

dirilmiştir. Analizlerde yüzdelik, ortalama, t test istatistiği, varyans,  korelas-

yon, çoklu lineer regresyon analizleri uygulanmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığını 

ölçmek için alfa katsayısından, geçerliliği için faktör analizinden yararlanıl-

mıştır.  

 Analiz sonucunda; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, hizmet 

yılı, kurumda çalışma yılı ve mesleki pozisyonuna ve yurtdışı hastaya bakım 

verme durumuna göre kültürel yetkinlik ve iş performansına yönelik puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eğitim 

durumunun ise iş performansına anlamlı etkisi olmadığı, kültürel yetkinlik 

algısına ise anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Kültürel yetkinlik alt bo-

yutları ile iş gören performansı arasında da pozitif yönde doğrusal bir korelas-

yon tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; hemşirelerin kültürel beceri düzeyi iş performansına anlamlı 

etki etmektedir. Hemşirelerin kültürel beceri düzeyinin artması ile iş perfor-

mansları da artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kültürel Yetkinlik, İş Performansı 
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NURSES PERCEPTION of  CULTURAL COMPE-

TENCEIMPACT ON BUSINESS PERFORMANCE 

ABSTRACT  

In this study, the nurses ' cultural competency and job 

performance to determine their views and for their cultu-

ral competency in order to determine the impact of the 

perception of business performance that made the type 

of descriptive research. 

In this research, between the dates of 03.03.2015 – 

13.03.2015 Edirne Public Hospitals Union workers in 

health facilities based on 669 midwife-nurses were 

examined. The sample hasn’t been selected; all the nur-

ses in the universe were wished to be reached. The data 

collected with the survey form consisting of three parts. 

In the first section of the participants ' demographic cha-

racteristics expressions, the second chapter of "the scale 

of the" Cultural Competency among nurses, who work in 

the third chapter "Performance Scale". SPSS 16.0 packa-

ge program was evaluated with. Training on the percen-

tage, average, t test statistic, variance, correlation, mul-

tiple linear regression analysis were applied. In order to 

measure the internal consistency coefficients Alpha, for 

the validity factor analysis was done.. 

As a result of the analysis; participants ' gender, marital 

status, age, years of service, year of study and professio-

nal positions and international institution patient, accor-

ding to the State cultural competence and care giving job 

performance for the difference between the average of 

points was not statistically significant. There is no mea-

ningful effect on the performance of the business of the 

State of education, cultural competence has been found 

significantly influence to the perception . Cultural com-

petency and performance work with lower dimensions 

between positive linear correlations have been identified. 

As a result, significant cultural skills of nurseseffects the 

level of job performance meaningfully. With the increa-

se in the level of cultural skills also rises their job perfor-

mance  

Key Words: Nurse, Cultur al Competence, Job Per -

formance 

1.GİRİŞ 

 Kültür; varsayımları, inanç ve değerleri, ey-

lemleri ve bunların gerekçelerini ve ırk, dil, din, etnik 

köken gibi farklılıklarla ilgili iletişim tarzlarını da 

kapsayan insan davranışlarının bütünleşik yapısıdır. 

Yetkinlik ise belirli bir alanda ya da konuda sahip olu-

nan bilgi, beceri ve tutumun toplamıdır ve o konudaki 

yeteneği, kapasiteyi ifade eder. Bu tanımlardan yola 

çıkarak kültürel yetkinliği, farklı kültürlere sahip in-

sanların ve sosyal grupların istek ve beklentilerine 

cevap verebilecek bilgiye, beceriye ve kapasiteye sa-

hip olmak şeklinde tanımlayabiliriz. 

(www.rcbadoor.com). Kültürel değerler, tutum, inanç 

ve davranışlar kişilerin yaşam tarzlarını, dolayısıyla 

sağlık koşullarını etkilemektedir. Sağlık ya da hastalık 

kültürel kalıplara bağlı olarak tanımlanmakta hastalık-

ların nedenleri, görünümü ve sağaltımı kültürel özel-

likler tarafından belirlenmekte ve sağlığın korunması, 

hastalıkların sağaltımı kültüre özgü uygulamalarla 

yapılmaktadır (Akar, 2010;1). Günümüzde küreselleş-

me ile birlikte farklı kültürden bireylerle etkileşim 

artmış ve dolayısıyla kültürlerarası iletişim çalışma 

hayatının bir gerçeği haline gelmiştir.  

 Özellikle farklı kültürden bireylerin aynı orta-

mı paylaştığı sağlık hizmetlerinde de kültürlerarası 

hizmet kavramı yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmış 

ve giderek önemi artmaktadır (Zorel, 2014;122). Sağ-

lık hizmetlerinde bakım, hizmet alanların ve verenle-

rin kültürel farklılıklarından, dil çeşitliliğin-

den, kullandıkları sözel ya da sözel olmayan iletişim 

yollarından bireylerin sağlığı, hastalığı ve sağlık per-

sonelinin rollerini, sorumluluklarını algılamalarından 

etkilenmektedir (Temel, 2011; 3). Dolayısıyla halka 

istenen düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi, hizmet-

lerin, hizmeti alacak olan toplum tarafından kabul 

edilmesi, katılım sağlanması ve konu ile ilgili eğitile-

bilmeleri için sağlık personelinin toplumun kültürel 

özelliklerini çok iyi bilmesi kaçınılmaz bir koşuldur 

(Bolsoy, Sevil, 2006;86).   

 Sağlık kültürlere göre değişen göreceli bir 

kavramdır. Sağlık, biyolojik ve çevresel etmenler tara-

fından      olduğu kadar kültürel etmenlerden de  etki-

lenmektedir (Tortumluoğlu, Okanlı, Özer, 2006; 3).  

Litaratüede   gerek bakım alanlar gerekse bakım veren 

sağlık                        personeli        arasında giderek 

artan kültürel farklılıktan kaynaklanan gereksinimle-

rin, iletişim ve dil sorunlarının arttığı ve bu durumun 

sağlık bakımında etkili olduğu ifade edilmektedir        

(Ayaz ve Bilgili, 2009-Ertem 2010, Arda ve Arkadaş-

ları 2007, Ertem ve Arkadaşları2000).   
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 Bu durumda çok kültürlü dünyada sağlık personelinin kültürel açıdan yeterli olmasının bir gerekl

ilik ve istenen bir öncelik olduğu açıkça görülmektedir (Temel, 2011; 49).  

 Transkültürel yaklaşım, her düzeyde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanı için önemli bir özellik-

tir ancak;  hemşireler bu yaklaşımda ayrıcalıklı bir konumdadır. Çünkü Hemşirelik çok yönlü bir disip-

lindir ve nitelikli hemşirelik bakımı; ilgili olmayı, yakınlık göstermeyi, cesaret vermeyi, neşeli olma-

yı, kibarlığı,  şefkati, anlayışlı ve sempatik olmayı, empati yapabilmeyi, küçümsemeden başka-

larının düşüncelerine saygılı olmayı içerir (Temel, 2008; 93).  

 Son yıllarda, hemşirelerin etkin bir bakım vermelerinde, bireylerin kültürel yapısını 

bilerek sunulan hizmetin önemi anlaşılmış ve bu yönde girişimler artırılmıştır 

(Tortumluoğlu, Okanlı, Özer, 2006; ). Hemşirelik beklentileri, yaş, cinsiyet, etnik grup-

lardaki farklılıkların yüzeysel bir bilgisinden kültürel olarak duyarlı hemşirelik bakımı-

nı içermeye doğru gelişmektedir (Akar, 2010; 4). Artık hemşirelik mesleğinde, topluma 

ve etnik gruplara birey merkezli bakım vermenin gerekliliği ve sorumluluğu benimsen-

miştir. Bu nedenle, toplumun kültürel gereksinimlerine yanıt verecek kültürel bilgi ve 

becerilere sahip hemşirelerin yetiştirilmesi giderek önem kazanmaktadır (Temel, 2008; 

93). 

Kültürel olarak duyarlı hemşireler farklı kültürel geçmişten gelen hastaların yaşantıla-

rına başarılı bir şekilde müdahale etmek için gerekli bilgi ve yeteneğe sahiptir. Kültü-

rel olarak duyarlılık her hastayı bir birey olarak görmek ve bütün insanların karşıla-

şabileceği durumlarda hastanın kültürel deneyimlerini tamamıyla dikkate almak için 

kaynak oluşturan bir güçtür. Böylece hemşireler bireyselleşmiş hasta bakımını sağ-

larlar ve hemşirenin kendi etnik, sosyal ya da kültürel grubun bir üyesi olmayan 

hastanın rahatsız olabileceği hareketlerin de farkında olurlar (Akar, 2010; 4). Bu 

nedenle hemşire, bakım verdiği birey, aile ve toplum için iyi bir yaşam hedefliyorsa 

o toplumun kültürünü tanımak zorundadır (Tortumluoğlu, Okanlı, Özer, 2006; 56) 

 Bireysel düzeyde performans, kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerini kişisel 

çaba ve davranışlarıyla birleştirerek istenen kalite ve miktarda kişisel sonuç elde 

etmesidir. Görev performansı, bir sürecin bir bölümündeki faaliyetleri veya gerekli 

olan materyal ve hizmetleri sağlamak yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak örgüte 

katkıda bulunan eylemleri yerine getirmedeki etkinlik olarak ifade edilmektedir. 

Literatürde hemşire iş performansının doyurucu olarak kavramsal açıdan tanım-

lanması konusunda sınırlı bilgi bulunmaktadır.  Borst, hemşire iş performansını 

hemşireler tarafından hasta ve diğer insanlara bakım sunma şekli veya süreci ola-

rak tanımlamaktadır. Bloch, ise benzer şekilde iş performansını işi yapma şekli ve 

süreci olarak ele almıştır. Dolayısı ile buradaki iki tanımın ortak paydası iş perfor-

mansının bir süreç veya iş yapma süreci olarak kabul edilmesidir (Hayajneh, 2000; 

10-12, Akt. Top, Gider, Ünalan, 2010;2). Elbette iş performansını kişisel, kültürel, 

sosyal ve örgütsel birçok değişken veya faktör kümesi etkilemektedir. Bu araştırmada 

ise sadece hemşirelerin kültürel yetkinlik durumlarının iş performansına etkisi üzerinde 

durulmaktadır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2. 1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

 Bu çalışma, hemşirelerin kültürel yetkinlik ve iş performanslarına yönelik görüşlerini be-

lirlemek ve kültürel yetkinlik algısının iş performansına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Betimle-

yici tipte bir araştırmadır.  

2.2. Araştırmanın Önemi 

 Hemşirelerin sağlık hizmet sunumunda hasta bakımı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık 

eğitimi gibi birçok görev üstlenmişlerdir. Özellikle, hasta bakımı konusunda hasta ile birebir iletişimde 
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Transeksüel yakla-

şımda hemşireler 

ayrıcalıklı bir ko-

numdadır. Çünkü 

Hemşirelik çok 

yönlü bir disiplindir 

ve nitelikli hemşi-

relik bakımı; ilgili 

olmayı, yakınlık 

göstermeyi, cesaret 

vermeyi, neşeli ol-

mayı, kibarlığı,  

şefkati, anlayışlı ve 

sempatik olmayı, 

empati yapabilme-

yi, küçümsemeden 

başkalarının düşün-

celerine saygılı ol-

mayı içerir.  



olması bakımından kilit rollere sahip hemşirelerin iş gücü verimliliği, sağlık hizmetinin kalitesi ve verimlili-

ğini de doğrudan etkilemektedir. Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için bakım verilen grubun hastalık ve 

sağlığı nasıl algıladıklarını, sağlığa yönelik davranışlarının arkasında hangi kültürel etmenlerin yer aldığını 

bilmesi ve anlamaya çalışılması gerekmektedir. Kültürlere duyarlı yaklaşımda hasta, aile ya da grupla gü-

venli bir ilişki geliştirmek ilk adımdır. İnsanları derilerinin rengine, şive, aksan ve giysi gibi özelliklerine 

göre gruplandırmadan, bireyleri kendi kültürel kalıplarında algılamak ve hemşirelik yaklaşımında da bunları 

göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Kültürel olarak duyarlı hemşirelik hizmeti sağlamanın özelliği ve 

önemi; bireysel ve mesleki açıdan çok boyutludur. Transkültürel yaklaşım, aynı zamanda hemşirelerin dünya 

görüş ve perspektiflerini de genişleterek, başka kültürlerden gelen bireylere yaratıcı bakım sunmada onları 

becerili kılar. Kültürü temel alan yaklaşım ve bilgi, hem hemşirenin, hem de hastanın kendine güvenlerinin 

artmasını sağlayabilir (Şahin, Bayram, Avcı, 2009;5). Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde kültürel açıdan yeter-

li bakım ile  hastadan doğru verilerin toplanması ve tanı hatalarının önlenmesi ile etkili,  güveni-

lir, maliyet  etkili,  nitelikli  hizmet  sunulması sağlanmış olur. Bu bağlamda bu araştırma ile sağlık hizmet 

sunumunda önemli yere sahip olan hemşirelerin kültürler arası hasta bakımın konusundaki yetkinlik düzey-

lerinin bilinmesi ve bu yetkinliğin iş performansına etkisinin belirlenmesi ile sağlık hizmet kalitesinin artırıl-

ması yönünde olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir. 

2.3.  Çalışma Grubu 

 Araştırmanın evrenini Edirne Kamu Hastaneler Birliğine bağlı sağlık tesislerinde fiili olarak çalışan 

669 ebe-hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş evrendeki tüm hemşirelere ulaşılmak 

istenmiştir. Ancak 304 hemşire araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. 

2.4. Veri Toplama Yöntemi 

 Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Dağıtılan anketlerden 304 kişi-

den anket geri gelmiş ve analize uygun 262 anket değerlen-

dirmeye alınmıştır. Anket, üç bölümden oluşmaktadır. Bi-

rinci bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini belirle-

meye yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

 İkinci bölümde, hemşirelerin kültürel yetkinlik du-

rumlarının belirlenmesine yönelik ve 18 önermeden oluşan 

“Hemşirelerde Kültürel Yetkinlik Ölçeği” yer almaktadır. 

Ölçek, daha önce Akar (2010) tarafından ‘Campinha -

Bacote Modeli’ temel alınarak hazırlanan “Hemşirelerin 

Ruh Hastalarına Yönelik Kültürlerarası Bakımına İlişkin Görüş Formu”ndan yararlanılmıştır. Bu modelin 

oluşturan öğeler;  ‘Kültürel Farkındalık’, ‘Kültürel Bilgi’, ‘Kültürel İstek’ ve  ‘Kültürel Beceri\Deneyim’dir. 

Kültürel farkındalık; birinin kendi kültürel geçmişinin derinliklerini araştırması ve öz değerlendirmesidir. 

Farkındalık süreci farklı bireyler hakkında kişinin kendi eğilimlerini, ön yargılarını tanımalarını içermektedir 

Kültürel bilgi; farklı kültür ve etnik gruplar hakkında doğru bilgiyi arama ve bulma sürecidir (Akar, 2010; 

94). Kültürel istek; bakım kavramıyla ilgili olup farklılıkları kabul etmek, benzer yönleri ortaya çıkarmak, 

kültüre özgü bilgileri öğrenmek için kültürü farklı olan bireylerle açık ve esnek iletişimin kurulmasını içer-

mektedir (Akar, 2010; 96). Kültürel beceri;  hastanın sağlık tarihi ve sunma problemini kabul ederken kültü-

rel yönden konuyla ilgili verinin toplanmasını, kültürel temelli fiziksel değerlendirmeler yapmasını, kültürel 

duyarlılık içinde bu değerlendirmeleri yapmayı içerir (Akar, 2010; 97). Anket formunun yeniden düzenlen-

mesi ve kullanılması için gerekli izin alındıktan sonra, ifade değişiklikleri ve ruh hastalarına yönelik hazırla-

nan ifadeler çıkarılarak form yeniden düzenlenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; hemşirelerin performanslarını ölçmek amacıyla daha önce Kirkman ve Rosen (1999: 

58-74), daha sonra, Sigler ve Pearson (2000: 27-52) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılmış olan, Türk-

çeye Çöl (2008: 35-46) tarafından uyarlanmış 4 maddelik “İş gören Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. 

 Her iki ölçekte ifadelere katılma derecesi 5’li likert ölçeğine göre "kesinlikle katılıyorum" (5 puan), 
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"katılıyorum" (4 puan), "kararsızım" (3 puan), "katılmıyorum" (2 puan) ve “kesinlikle katılmıyorum" (1 

puan) olarak düzenlenmiştir. 

2.5. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirlik İşlemleri 

 Araştırmada kullanılan ölçekler kapsam geçerliği var olan alan yazına göre oluşturulmuştur. 

Hemşirelerde Kültürel Yetkinlik Ölçeği; Taslak ölçek EDH ‘ta çalışan 10 hemşire tarafından, 

‘düzgünlük ve anlamlılık, okunurluk, terimlerin anlaşılırlığı, anlamın açıklığı ve netliği’ yönünden de-

ğerlendirmeleri istenmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taslak ölçekte negatif ifadele-

re (15, 17, 22 ve 23) tersi puan verilerek döndürülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılığını ve araştırılan konuyu 

ne derecede yansıttığının belirlenmesinde alfa katsayısından (Cranbach Alfa) yararlanılmıştır.30 ifade-

den oluşan taslak ölçeğin Alfa değeri hesaplanırken güvenilirliği 

düşüren 15, 17, 22 ve 23. soruların çıkartılması sonucu 26 ifade ile 

alfa katsayısı 0,849 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin yük-

sek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin geçerlili-

ği için Varimax yöntemleri ile döndürülmüş temel bileşenler fak-

tör analizi kullanılmıştır. Temel bileşenler faktör analizi yapılır-

ken, her bir faktörde yer alacak maddelerin anlam ve içerik açısın-

dan tutarlı olması, faktör öz değerlerinin 1 ya da 1’in üzerinde ol-

ması, bir maddenin yer aldığı faktörde “0.50” ve daha fazla bir 

faktör yüküne sahip olması, maddelerin bulundukları faktördeki 

yük değerleri ile diğer faktörlerdeki yük değerleri arasındaki farkın 

en az “0.10” ve daha yukarı olması ölçütleri (Büyüköztürk, 2002) dikkate alınmıştır. Yapılan iki faktör 

analizi sonucunda 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.  maddeler faktör yük değerlerinin 

0,50’nin altında olması ve birden fazla faktör altında 0,10’luk fark göstermemesi nedeniyle ölçekten 

çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler sonunda toplam 18 maddeden oluşan ölçeğin dört faktör altında toplan-

dığı ve toplam varyansın % 60,243’ini açıkladığı görülmüştür. Analiz sonucu KMO değeri 0,846, veri-

lerden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi de (Bartlett's Testi) 1,943E3; p< 

0,05 olarak bulunmuştur. Bu değerler istatistiksel açıdan yeterli olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin alt 

faktörleri, faktör 1. “Kültürel Beceri/Deneyim (F1)” 25, 26, 27, 28, 29, 30. maddelerinden; faktör 2.  

“Kültürel Farkındalık  (F2)” 1, 2, 3, 4, 5, 21. Maddelerinden ve 0,539-0,731;  faktör 3.  “Kültürel Bilgi 

(F3)”  13, 14, 18. maddelerinden; faktör 4. “Kültürel İstek (F4)” 8, 9, 10. Maddelerinden oluşmaktadır. 

Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach’s Alfa değerleri; F1 için 0,889, F2 için 0,757, F3 için 0,749, F4 için 

0,650 olarak tespit edilmiştir. 

 “İş Gören Performansı Ölçeği”nin 4 maddeden oluşmaktadır. Cronbach Alfa değeri 0,876 ola-

rak bulunmuş, KMO değeri 0,824 olarak gerçekleşmiştir verilerden anlamlı faktörler çıkabileceğini 

gösteren küresellik derecesi de (Bartlett's Testi) 533,629; p< 0,05 olarak bulunmuş ve istatistiksel açı-

dan yeterli olarak değerlendirilmiştir. Toplam varyansın % 72,931’ ünü açıklayan tek faktörü ortaya 

koymuştur.  

2.6. Verilerin Toplanması ve Analizi 

 Veriler, araştırmanın yapılabilmesi için Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterli-

ği’nden yazılı izin alındıktan sonra, 03.03.2015 – 13.03.2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen 

bilgiler SPSS 16,0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde 

yüzdelik, ortalama, katılımcıların iki alt sınıflamadan oluşan değişkenlerine ait istatistiksel analizler 

için t test istatistiği, ikiden fazla alt sınıflamadan oluşan değişkenlere ait istatistiksel sınamalarda var-

yans analiz testi (ANOVA) uygulanmıştır. Hemşirelerde kültürel yetkinlik ve iş gören performansı öl-

çeklerinin iç tutarlılığını ölçmek için alfa katsayısından (Cronbach Alfa), geçerliliği için Varimax yön-

temleri ile döndürülmüş temel bileşenler faktör analizinden yararlanılmıştır. Hemşirelerde kültürel   
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yetkinlik algısının performansa etkisini tespit etmek amacıyla ise, korelasyon analizi, çoklu lineer regresyon analizi 

ile yapılmış, istatistikî analizlerde p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. 

2.7. Araştırmanın Kısıtlılığı 

 Araştırmanın yalnızca Edirne İli Kamu Hastanelerinde uygulanması ve sonuçlarının bu kurumlardaki hem-

şirelerin görüşlerini kapsaması araştırmanın kısıtlılığıdır. 

3. BULGULAR 

3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri İle İlgili Veriler 

 Katılımcıların çalıştığı hastane, yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, çalışma yılı, kurumdaki çalış-

ma yılı, pozisyonu ve yurt dışı hastaya bakım uygulama durumuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de görülmektedir  

 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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ÖZELLİKLER GRUPLAR SAYI YÜZDE 

Çalıştığı Kurum 

EDH 110 42,0 

KDH 94 35,9 

UDH 58 22,1 

Yaş 

18-25 23 8,8 

26-35 100 38,2 

36-45 109 41,6 

45 ve üstü 30 11,5 

Cinsiyet 
Kadın 241 92 

Erkek 21 8 

Medeni Durum 
Evli 205 78,2 

Bekar 57 21,8 

Eğitim Durumu 

Lise 21 8,0 

Ön lisans 96 36,6 

Lisans 125 47,7 

Lisansüstü 20 7,6 

Görevi 

Müdür 3 1,1 

Müdür Yard. 3 1,1 

Sor. Hem. 47 17,9 

Servis Hem. 174 66,4 

Diğer 35 13,4 

Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 7 2,7 

1-10Yıl 85 32,4 

11-20 Yıl 87 33,2 

21 Yıl ve Üstü 83 31,7 

Kurumda Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 33 12,6 

1-10Yıl 143 54,6 

11-20 Yıl 48 18,3 

21 Yıl ve Üstü 38 14,5 

Yurtdışı Hastaya Bakım Verme 
Evet 186 71 

Hayır 76 29 

Toplam 262 100 



 Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların % 41,6’ sı 36-45 yaş grubunda,% 92’iının kadın, %78,2’unun evli, 

%47,2’i lisans, % 66,4’ü servis hemşiresi olarak dağılım göstermektedir. Çalışma yılı olarak %33,2’si 11-20 yıl, 

ilgili kurumda çalışma yılı olarak %54,6’inin 1-10 yıl olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin %42’sinin EDH’ ta 

görev yapmaktadır ve %71’i yabancı hastaya bakım verdiklerini ifade etmişlerdir. 

 

3.2. Kültürel Yetkinlik Ölçeği İle İlgili Değerlendirmeler 

Katılımcıların, kültürel yetkinlikle ilgili değerlendirmelerini yorumlayabilmek için, ölçekte yer alan önermelere 

verilen yanıtlar irdelenmiştir. Tablo 2’de, katılımcıların her bir önermeye vermiş oldukları yanıtların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 

Tablo 2. Kültürel Yetkinlik Ölçeği İle İlgili Değerlendirmeler 
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FAKTÖR İFADELER N ORTALAMA 

Kültürel   

Farkındalık 

1-Farklı toplumlarda hastalık ve sağlığa ilişkin inanç ve tutum-

lar farklılık gösterebilir 
262 4,36 

2 -Sağlık hizmetleri kültürlere uygun sunulmalıdır. 262 3,61 

3 -Farklı kültürden hastaya bakım verirken, hemşire kendi ön 

yargılarının farkında olmalıdır. 262 3,97 

4 -Halkın kullandığı geleneksel tedavilerinin de bakımın kalite-

si için bilinmesi gerektiğine inanırım. 262 3,52 

5 -Hemşirelerin bakım kararlarının kültürden etkilendiğini dü-

şünüyorum 
262 3,17 

21- Zararlı olmayan geleneksel uygulamalara olumsuz bakmı-

yorum 
262 3,58 

Kültürel   

İstek 

8 -Farklı kültürden hastaya bakım verirken daha duyarlıyımdır. 262 3,62 

9-Hastanın kültürü gereği uyguladığı olumsuz tedavi yöntemle-

rini saptamak ve uygun bir yöntemle olumluya dönüştürmek 

benim sorumluluğumdadır. 
262 3,68 

10 -Farklı kültürdeki bir hastanın sözlü ve sözsüz iletişim şekli-

ni tanımlayabilirim 
262 3,60 

Kültürel   

Bilgi 

13-Türk toplumundaki farklı kültürler hakkında yeterli bilgiye 

sahibim. 262 3,47 

14 -Farklı kültürdeki bir hastanın rahatsız olacağı durumları 

tanımlayabilirim. 262 3,51 

18 -Farklı kültürdeki bir hastaya hemşirelik tanısı koyabilirim. 262 3,69 

Kültürel   

Beceri/ 
Deneyim 

  

25-Kendi kültürel geçmişimin farkındayım. 262 4,26 

26- Transseksüel bir erkek hastaya bakım yapabilirim. 262 3,95 

27- Homoseksüel bir kadın hastaya bakım yapabilirim. 262 3,96 

28-Ateist bir hasta bakım yapabilirim. 262 4,14 

29- Aşırı dindar bir hastanın dinsel dirençlerini anlayabilirim. 262 4,09 

30-Adli bir hastaya insancıl bir şekilde bakım verebilirim. 262 4,06 

ORTALAMA 3,79 
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 Önermelere ilişkin hemşirelerin verdiği puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Tablo 2’de görüldüğü 

gibi, önermelere verilen yanıtların genel aritmetik ortalaması 3,79’dur. Bu sonuç ile araştırma kapsamındaki 

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde kültürel yetkinlik düzeyinin anlam-

lı olduğu söylenebilir. ‘Hemşirelerin bakım kararlarının kültürden etkilendiğini düşünüyorum’ (ort=3,17), “Türk 

toplumundaki farklı kültürler hakkında yeterli bilgiye sahibim” (ort=3,47) önermeleri en düşük değere sahiptir.  

“Farklı toplumlarda hastalık ve sağlığa ilişkin inanç ve tutumlar farklılık gösterebilir” (ort=4,36), “Kendi kültürel 

geçmişimin farkındayım” (ort=4,26), “Ateist bir hasta bakım yapabilirim” (ort=4,14) önermeleri en yüksek orta-

lamaya sahip ifadelerdir. 

3.3. İş Gören Performansı Ölçeğine Yönelik Değerlendirmeler 

 Katılımcıların, iş performanslarına yönelik değerlendirmelerini yorumlayabilmek için, ölçekte yer alan 

önermelere verilen yanıtlar irdelenmiştir. Tablo 3’te, katılımcıların her bir önermeye vermiş oldukları yanıtların 

aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3. İş Gören Performansı Ölçeğine Yönelik Değerlendirmeler 

 Önermelere ilişkin hemşirelerin verdiği puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gi-

bi, araştırma kapsamındaki hemşirelerin kendi iş performanslarına ilişkini değerlendirmeleri yüksek seviyededir. 

Önermelere verilen yanıtların genel aritmetik ortalaması 4,33’tür. İfade ortalamaları yakın değer göstermekle 

beraber, ‘Görevlerimi tam zamanında tamamlarım’ ifadesi 4,53 ortalama ile en yüksek değere sahiptir.  

“Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan eminim”  ifadesi 4,21 ortalama ile en düşük 

ortalamaya sahip ifadelerdir. 

3.4. Demografik Değişkenler İle Kültürel Yetkinlik ve İş Gören Performansı İlişkisi 

 Katılımcıların iki alt sınıflamadan oluşan cinsiyet, medeni durum ve yurt dışı hastaya bakım uygulama 

değişkenlerine ait istatistiksel analizler için uygulanan t testi sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 

 

 

 

 

İFADELER N ORTALAMA 
STD. 

SAPMA 

1-Görevlerimi tam zamanında tamamlarım. 262 4,53 0,040 

2-İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım. 262 4,32 0,044 

3-Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıy-

la ulaştığımdan eminim. 
262 4,21 0,045 

4-Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde 

çözüm üretirim. 
262 4,29 0,044 

GENEL ORTALAMA 4,33 

*Görevlerimi tam zamanında tamamlarım… 

4,53  

*Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara 

fazlasıyla ulaştığımdan eminim...4,21 



Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre t Testi Sonuçları  

 Yapılan t testi sonucunda; katılımcıların cinsiyet, medeni durum ve yurtdışı hastaya bakım verme 

durumuna göre kültürel yetkinlik ve iş performansına yönelik puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,005).  

 İkiden fazla alt sınıflaması olan çalıştığı hastane, yaş, eğitim durumu, hizmet yılı, kurumdaki hizmet 

yılı ve mesleki pozisyonu değişkenlerine ait uygulanan varyans analizi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre ANOVA Testi Sonuçları 
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Tanımlayıcı Özellikler Kültürel Yetkinlik İş Gören Performansı 

Değişken 
Grup-

lar 
Sayı 

Ortalama 

Puan 
T P 

Ortala-

ma Puan 
T P 

Cinsiyet 
Kadın 241 132,04 

2,402E3 0,698 
130,93 

2392,500 0,670 
Erkek 21 125,36 138,07 

Medeni 

Durum 

Evli 205 134,93 
5,139E3 0,164 

135,41 
5040,000 0,103 

Bekar 57 119,16 117,42 

Yurt Dışı 

Hastaya 

Bakım 

Evet 186 133,55 
6,688E3 0,494 

134,47 
6515,500 

  

Hayır 76 126,49 124,23 0,307 



 Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda; katılımcıların kültürel yetkinlik algısına yönelik 

görüşlerinin yaş, hizmet yılı, kurumda çalışma yılı ve mesleki pozisyonuna göre grup ortalamaları arasın-

daki fark istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,005). Buna karşı eğitim durumuna göre grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=17,037; p=0,001<0.05). Farklılık-

ların kaynağını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA’da Post HocTukey testi sonucunda; ön lisans me-

zunları ile lisans mezunları (p=0,001) ve yüksek lisans mezunları (p=0,039)  arasında ön lisans mezunları-

nın aleyhine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, öğrenim durumu yükseldikçe 

kültürel yetkinlik düzeyinin de yükseldiğini göstermektedir. Diğer gruplar arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>05). 

 Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda; katılımcıların iş performansına yönelik görüşleri-

nin yaş, eğitim, hizmet yılı, kurumda çalışma yılı ve mesleki pozisyonuna göre grup ortalamaları arasında-

ki fark istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,005). 

3.5. Kültürel Yetkinlik ve İş Gören Performansı İlişkisi 

 

Tablo 6. Kültürel Yetkinlik İle İş Gören Performansı Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Anali-

zi(Pearson) Sonuçları  

**.p< 0,01 düzeyinde anlamlı 

 Kültürel yetkinlik alt boyutları olarak alınan performans, kültürel beceri, kültürel farkındalık, kül-

türel bilgi, kültürel istek ile iş gören performansı ilişkisi öncelikle korelasyon analizi ile incelenmiştir. Ka-

tılımcıların kültürel yetkinlik alt boyutları ve iş gören performansı bakış açısı ortalama değer olarak hesap-

lanmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak iş gören performansı, bağımsız değişkenler olarak kültürel 

yetkinlik alt faktörleri alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kültürel yetkinlik alt boyutları ile iş gören per-

formansı arasında p< 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönde doğrusal bir korelasyonun olduğu görülmek-

tedir (Tablo 6). 
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  Performans Kültürel Beceri 
Kültürel       

Farkındalık 
Kültürel Bilgi Kültürel İstek 

Performans 1,000 0,436**
 0,269**

 0,331**
 0,263**

 

Kültürel 

Beceri 
0,436**

 1,000 0,300**
 0,466**

 0,264**
 

Kültürel 

Farkındalık 
0,269**

 0,300**
 1,000 0,237**

 0,405**
 

Kültürel 

Bilgi 
0,331**

 0,466**
 0,237**

 1,000 0,356**
 

Kültürel 

İstek 
0,263**

 0,264**
 0,405**

 0,356**
 1,000 



 

Tablo 7. Kültürel Yetkinlik İle İş Gören Performansı Arasındaki ilişkiye Yönelik 

Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımlı Değişken: İş gören performansı 

 Araştırmanın amaçları kapsamında belirlenen faktörlerden hangilerinin iş gören 

performansına anlamlı etki sağladığını ve varyansın ne kadarını açıkladığını belirlemek 

amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.  

 Analiz sonucunda R değeri 0,484 olup kültürel yetkinlik algısını oluşturan alt 

değişkenler ile iş gören performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğuna işaret etmek-

tedir. Belirlilik katsayısı (R²) 0,234 olarak tespit edilmiştir. Bu değer ile kültürel yetkin-

lik algısını oluşturan alt değişkenlerin bağımlı değişken durumundaki iş gören perfor-

mansına ait varyansı % 23,4 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile hemşirelerin iş per-

formanslarının % 23,4 oranında kültürel yetkinlik faktörlerine bağlı olarak şekillendiği 

anlaşılmaktadır. Kurulan regresyon modelinin anlamlı olup olmadığını incelemek ama-

cıyla ANOVA testi uygulanmıştır. Tablo 7’de bulunan ANOVA testi sonuçları ince-

lendiğinde F=19,657,  p(sig)=0.000 değerleri elde edilmiş ve % 99 anlamlılık sevi-

yesinde (p<0,01) kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu görülmüştür. 

 Regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayıları ve bunların 

anlamlılık düzeyleri incelendiğinde; kültürel yetkinlik algısı alt boyutlarından; 

kültürel beceri ile iş gören performansı arasındaki ilişki p < 0,01 düzeyinde an-

lamlı iken, kültürel farkındalık, kültürel bilgi ve kültürel istek faktörleri ile iş gören 

performansı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Analiz sonucunda geliştirilen regresyon modeli şöyledir: 

İşgören Performansı = 1,979 + 0,323*Kültürel Beceri + 0,106*Kültürel Farkındalık+ 

0,123*Kültürel Bilgi + 0,091* Kültürel İstek 

 Bu sonuçlar, hemşirelerin kültürel beceri düzeyinin iş performansına etkisinin 

anlamlı olduğu; hemşirelerin kültürel beceri düzeyinin artması ile iş performanslarının 

artacağına işaret etmektedir. 

4. TARTIŞMA  

 Bu araştırma, hemşirelerin kültürel yetkinlik ve iş performanslarına yönelik 

görüşlerini belirlemek ve kültürel yetkinlik algısının iş performansına etkisini saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki 304 kişiden oluşan örneklem üzerinde 

yapılan istatistiksel analizler ile araştırmanın hipotezleri sorgulanmıştır. Araştırma sa-

dece Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde çalışan 
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R² Düzeltilmiş R² 
ANOVA 

F Sig. 

0,484 0,234 19,657 0,000 

Model Beta Katsayısı t Sig. 

Regresyon Katsayısı 1979 6,986 0,000 

Kültürel Beceri 0,323 5,108 0,000 

Kültürel Farkındalık 0,106 1,733 0,084 

Kültürel Bilgi 0,123 1,914 0,057 

Kültürel İstek 0,091 1,459 0,146 

..kültürel beceri 

ile iş gören per-

formansı arasın-

daki ilişki anlamlı 

iken, kültürel far-

kındalık, kültürel 

bilgi ve kültürel 

istek faktörleri ile 

iş gören perfor-

mansı arasındaki 

ilişkinin istatistik-

sel olarak anlamlı 

olmadığı görül-

mektedir. 



hemşireler üzerine yapıldığından Türkiye hastanelerinde çalışan tüm hemşireler üzerine sonuçların genellen-

mesi söz konusu değildir. Ancak bu araştırma küçük ölçekli tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir araştırma ol-

makla birlikte, hemşirelerin kültürel yetkinlik ve iş performanslarının değerlendirilmesi noktasında önem arz 

etmektedir. 

 Doğası ve anlamı bir kültürden diğerine değişen sağlık, kültürel olarak tanıma, değer verme ve uygu-

lamayı içeren bir bakımı gerektirir. Her sağlık profesyonelinin etkili olduğu transkültürel yaklaşımda ilk önce 

insandır. Transkültürel yaklaşım, her düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarda uygulanabilir; fakat hemşireler 

bu yaklaşımda ayrıcalıklı bir konumdadır (Şahin, Bayram, Avcı, 2009;4). Son 50 yılda hemşirelikte kültürle-

rarası bakım kavramı yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır ve giderek ilgi görmektedir. Farklı kültüre sahip 

hemşireler, benzer biçimde farklı kültürel özellikleri olan bireylere, ailelere ve toplum gruplarına bakım verir-

ler. Hemşirelik bakımı, bakım alan bireyin kültürel özelliklerinden etkilenir. Bunun yanı sıra, hemşirenin kül-

türü de planladığı bakım girişimlerini biçimlendirir, hemşirelik bakımını etkiler (Temel, 2008; 92). Hemşire-

lerin etkili bakım sunmada, artık yalnızca mesleki bilgi ve uygulamaları yeterli değildir, entellektüel ve anali-

tik becerilere de sahip olmaları gerekmektedir. Nitelikli bireysel bakım, bireyin bir bütün olarak kültürü, 

inançları, adetleri ve değerleri ile ilgili faktörlerin göz önüne alınması ile verilebilir (Temel, 2008;93). Araştır-

ma kapsamındaki hemşirelerin kültürel yetkinlik düzeyi ortalamanın üstünde tespit edilmiştir (ort=3,74). Bu 

durum araştırma kapsamındaki hastanelerde uygulanan hemşirelik hizmetlerinin kültürel açıdan anlamlı dü-

zeyde olduğu söylenebilir. 

 Birey ve grup performansı, örgütün o işle ulaşmak istediği amaç yönünde bireyin ya da grubun kendi-

si için belirlenen hedeflere ve standartlara ne ölçüde ulaşabildiğinin göstergesidir. Örgütsel performansla da 

sistemin toplam performansı anlatılmaktadır. Örgütler için öncelikli öneme sahip olan performans bireysel 

performanstır. Çünkü bir örgüt ancak personelinin gösterdiği performans kadar iyi olabilir (Çöl, 2008; 38-39). 

Çalışanların örgüt içindeki performansını kişisel özellik ve yetenekleri, işini başarma arzusu, yönetimin bu 

arzuyu harekete geçirme kabiliyeti ve sağlanan çalışma ortamı belirlemektedir. İş performansı, sadece çalışa-

na bağlı bir sonuç değildir. Çalışanın kişisel özellikleri, becerileri, yetenekleri ve başarma arzusunun yanında 

yönetimin bu arzuyu hareketlendirme yeteneği ve çalışma ortamı, birlikte iş performansını belirlemektedir. 

Çalışanların performanslarının yüksek olması, örgütlerin amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır (Eren, 

Hayatoğlu, 2011; 113). Araştırma kapsamındaki hemşirelerin kendi iş performanslarına ilişkini değerlendir-

meleri yüksek seviyede tespit edilmiştir (ort=4,33).  

 Bir örgütte yer alan bireyin genç ya da ilerlemiş yaşlarda bulunması performansını etkileyebilecek bir 

unsurdur. Genel olarak konuya yaklaşıldığında genç yaştaki bireylerin yaşı ilerlemiş yaştaki bireylere göre 

daha dinamik oldukları ve değişime daha çabuk adaptasyon sağladıkları da görülebilmektedir. Cinsiyet çalış-

ma yaşamı içinde çok önemli bir olgu olarak gözükmektedir. Erkek egemen kültüre sahip toplumlardaki erke-

ğin üstün olduğunu ortaya koyan yaşam biçimi iş hayatına da yansımaktadır. Yine kadınlara aşırı görev yükle-

yen kültürlerde çocuk sahibi kadınların erkeklere göre daha fazla çocuğuyla ilgilenme çabası iş hayatında 

adaptasyon açısından olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Medeni durum ise, olumlu bir süreçte gelişen ev-

liliklerde iş performansına olumlu yansıyabilirken; olumsuz şekilde devam eden evlilikler ve uzun süre eşlerin 

ayrılamaması bireyin performansını olumsuz etkilemektedir. Eğitim düzeyi arttıkça bireylerin çalıştıkları ör-

gütte yükselme olanakları da artmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe çatışmalara karşı bireyler daha stratejik 

şekilde davranışlar geliştirebilmektedir (Özmutaf, 2007; 49). Araştırma-

mızda hemşirelerin demografik özelliklerine göre iş performansları iliş-

kin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,005). 

 Araştırma kapsamındaki hemşirelerin kültürel yetkinlik al-

gılarının iş performansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu sonuç literatür ile örtüşmektedir. Çöl (2008) tarafından yapılan çalış-

ma sonuçlarına göre anlam-yetkinlik ve özerklik boyutları işgören per-

formansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Thomas ve Tymon 

(1994) işlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda söz hakkına sahip 

işgörenlerin, Liden ve arkadaşları (1993) ise, işleri üzerinde daha fazla 

kontrole sahip olanların, diğerlerine nazaran daha yüksek performans 

gösterdiklerini ifade etmektedirler Locke (1991) yetkinliğin bireysel performans üzerinde direkt ve güçlü bir 
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etkisi olduğunu öne sürmektedir Gist ve Mitchel (1992) yetkinlik ile ilgili bireysel beceri ve yetenek literatürünü 

tararken, yetkinlik ve işle ilgili performans ölçümleri arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu ifade eden çok 

sayıda araştırmanın olduğunu tespit etmişlerdir (Spreitzer ve öte., 1997: 685; Akt: Çöl, 2008; 39-44).  

 Kültürel yetkinlik alt boyutlarından; kültürel beceri ile iş gören performansı arasındaki ilişki p < 0,01 dü-

zeyinde anlamlı iken, kültürel farkındalık, kültürel bilgi ve kültürel istek faktörleri ile iş gören performansı arasın-

daki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar, hemşirelerin kültürel beceri düzeyi-

nin iş performansına etkisinin anlamlı olduğu; hemşirelerin kültürel beceri düzeyinin artması ile iş performansları-

nın artacağına işaret etmektedir.  

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin demografik özelliklerine göre kültürel yetkinlik algıları ile öğrenim durumu 

değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05).Yüksek lisans ve lisans mezunu hemşirelerin ön li-

sans mezunu hemşirelere göre kültürel yetkinlik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğrenim 

durumunun yükselmesiyle kültürel yetkinlik düzeyinin de yükseldiğini göstermektedir. 

5. SONUÇ 

 Sonuç olarak, bir örgüt ancak çalışanların gösterdiği performans kadar iyi olabilir. Çünkü çalışan perfor-

mansı örgütsel başarının en önemli faktördür. Dolayısıyla, sağlık kurumlarının başarısından söz etmek için hasta-

larla birebir iletişim halinde olan hemşirelerin iş performansı önemli bir etkendir. Aynı şekilde kültürlerarası hem-

şirelik bakımının etkin ve etkinliğinde de kültürel yetkinlik önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemşire-

lerin kaliteli sağlık bakımı verebilmeleri için sağlık ve hastalık davranışlarının arkasında yatan kültürel özellikleri 

tanımaları önemlidir. Dolayısıyla hemşirelerde kültürlerarası hasta bakım performansın yönlendirilmesi ve artırıl-

ması, kurumun performansını da artıracaktır. Bunu sağlamak için, hemşirelerin yaptıkları işi önemli bulmaları, 

kendilerini yetkin ve özerk hissedebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak ve performansı sürekli geliştirmeyi he-

defleyen bir sistem kurmak gerekmektedir. Bunu sağlamak için en önemli görev de, kuşkusuz yöneticilere düş-

mektedir. Sağlık kurumlarında kültürel yeterli bakım ve iletişim için personelin kültürel yetkinliğini geliştirmek 

üzere programlar hazırlanmalıdır. Kültürel yetkinlik becerilerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimler veril-

melidir. 
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 Holistik bakımın bir parçası olan spiritüel (manevi) bakım; bireyin ken-

disiyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın anlamını 

kavrama ve kabul etme çabasıdır. İnsanın manevi yönü fiziksel, duygusal ve 

sosyal yönüyle ilgili olup tüm boyutlarla ilişkilidir. Spiritüel yönü gelişmiş has-

taların ise fiziksel, duygusal ve sosyal yönden daha sağlıklı olduğu konusunda 

pek çok araştırma karşımıza çıkmaktadır. Manevi yönü desteklenen hastaların 

ümit düzeyleri yüksek, depresyon ve izolasyon eğilimleri düşük olup stresle 

daha iyi baş etmekte ve yaşam kaliteleri de artmaktadır. Buna karşın sağlık çalı-

şanlarının çoğunluğu bireyin manevi yönünü göz ardı etmektedir.  

 Amerikan Hemşireler Derneği ve Uluslararası Hemşireler Konseyi, ho-

listik hemşirelik bakımında manevi boyutun yer alması gerektiğini belirtmekte, 

sağlık için manevi gereksinimlerin vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar 

önemli bir öğe olduğunu vurgulamaktadır. Florence Nıghtıngale’de "Sağlık için, 

manevi gereksinimler vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğe-

dir. Hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebi-

lir" derken manevi gereksinmelerin fiziki durumumuz kadar önemli olduğuna 

dikkat çekmektedir. Uluslararası Hemşireler birliği (ICN)’ne göre ise, sağlığı 

koruma ve geliştirme, hastalıkları önleme, acıyı dindirme hemşirenin fonksiyo-

nudur. Bu bakış açısıyla giderek önem kazanan, bireyin manevi boyutuyla iliş-

kili spiritüel bakımın da hemşirenin fonksiyonlarının bir parçası olduğu vurgula-

maktadır.  

 Bu çalışmadaki amaç, nöroloji yoğun bakımda tedavi olan bir hastanın, 

spiritüel gereksinimlerini ve verilen spiritüel bakımın sonuçlarını vaka çalışma-

sıyla tartışmaktır.  

 23 yaşında olan hasta kardiyopulmoner arrestle yoğun bakıma yatmıştır. 

Hastanın bilinci açık, anksiyetesi yüksektir. Bakıma ve tedaviye direnç göster-

mektedir. Birinci derece dekübiti bulunmakta, oral beslenmeyi reddetmektedir. 

Hasta kaşektik ve yatağa bağımlıdır. Hastanın afazik ve Türk olmaması, Türk-

çe’yi çok iyi bilmemesi hastayla iletişime geçilmesini zorlaştırmış ve hasta yak-

laşık yüz gün hiç ziyaretçisi olmadan yoğun bakımda yatmıştır. Hasta bütüncül 

olarak değerlendirilerek spiritüel gereksinimlerine yönelik bir hemşirelik bakım 

planı yapılmıştır. Vakanın spiritüel bakım gereksinimleri primer bakım hemşire-

leri tarafından giderilmiştir.  

 Sonuç olarak, hastanın fiziksel gereksinimlerinin olmasının yanında 

spiritüel gereksinimlerinin de olduğu görülmüştür. Manevi bakım ihtiyacı olan 

bir hastanın holistik yaklaşımla manevi gereksinimlerinin karşılanmasının, fi-

ziksel iyileşme ve tedavi sürecini de olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bura-

dan yola çıkılarak, her hasta için ayrı ayrı planlanan spiritüel gereksinimler ve 

bu gereksinimlerin karşılanmasıyla hemşirelikte bakım kalitesinin de  

Yükseleceği öngörülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Spiritüel bakım, hemşirelik, maneviyat 



       Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık esnasındaki komplikasyonlar, gelişmekte olan ülkelerde üreme 

yaşındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Çok boyutlu bir kalkınma göstergesi 

olarak anne ölüm oranı üreme sağlığı hizmet sunumu kalitesi ile yakından ilişkilidir.  

      Sağlıkta dönüşüm programında anne ve çocuklara özel önem verilmesi öncelikli konular arasında yer 

almıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda anne ve bebek ölümlerinde yüksek oranlarda azal-

malar sağlanmıştır.  

Bu çalışmalardan biri de gebelik süreci ve lohusalık dönemindeki normal fizyolojik değişiklikler 

ve oluşabilecek komplikasyonlar konusunda anne adayları-

nın bilgilendirildiği gebe okulu projesidir. Gebe Bilgilendir-

me Sınıfları sağlık hizmeti veren hastaneler bünyesinde hiz-

met veren birimlerdir. Ancak bu birimlerden sadece hastane-

ye başvuran hastalar haberdar olmaktadır. İl genelindeki tüm 

gebelere ulaşılması ve tüm anne adaylarının ve üreme çağın-

daki potansiyel anne adaylarının bilinçlendirilmesi anne ve 

bebek ölümlerinin azaltılmasında son derece önemlidir.       

       Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması her ne kadar sağ-

lık sektörü ile alakalı olsa da diğer sektörlerin de bu konuya 

destek vermesi oldukça önem arz etmektedir.  

       Gaziantep İli olarak bunun en güzel örneğini 2016 yılında yaşamıştır. Gaziantep Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Fatma Şahin’in daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış olması, kadına ve  

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Çalışanlarından Paylaşımlar….. 
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çocuğa verdiği önemi Gaziantep’de de yaşatmak istemesi, Ge-

be Bilgilendirme Sınıfı projesini gündeme getirmiştir. Bu proje 

ile daha geniş kitlelere ulaşarak gebelik süreci, lohusalık süreci 

ile ilgili olağan ve olağan dışı durumlar ile ilgili anne adayları-

nın bilinçlendirilmesinin sağlanması ve bebek bakımı ile ilgili 

eğitim verilmesi hedeflenmiştir.   

      13.06.2016 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 

Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Gaziantep Halk Sağlığı  arasında Gebe Bilgi-

lendirme Sınıfı işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Gaziantep Büyükşehir Bele-

diyesi ile Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Cengiz Gökçek Kadın Do-

ğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, hastane kampüsünden ayrı bir yerleşkede, şehir merkezinde, ge-

be bilgilendirme sınıfı olarak kullanılacak mekanın teminini, gebe bilgilendirme sınıfının uygun hale 

getirilmesini sağlamıştır.  Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Cengiz Gök-

çek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve  Gaziantep 

Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte 1 doktor , 1 ebe, 1 psikolog ve 

1 personel  gebe okulunda görevlendirmiştir. 

      Gebe Okulu Temmuz 2016’da gebelere eğitim vermeye başla-

mıştır. Ancak süreç içerisinde gebe sınıfımız hastane dışında farklı 

bir yerleşkede olması ve ulaşım sıkıntısı nedeni ile katılımın az 

olduğu, ayrıca açılışın duyulmadığı fark edilmiştir. Bu nedenle 

gebe bilgilendirme sınıfımızın açıldığını duyurmak amacıyla Ga-

ziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içindeki billboardlarda ve di-

giboardlarda reklamlarını yapmıştır. Yerel medyada ilgili bilgilen-

dirmeler yapılmıştır.  

      Ulaşımı kolaylaştırmak ve katılımı artırmak amacıyla Gazian-

tep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebe Bilgilendirme Sınıfı için servis aracı tahsis edilmiştir. Ge-

beler bağlı bulundukları Aile Sağlığı Merkezlerinden alınmış, eğitim verildikten sonra aynı servis aracı 

ile Aile Sağlığı Merkezlerine bırakılmıştır. Her gebeye eğitiminin sonunda katılım belgesi düzenlen-

miştir ve bu belgeler bir tören dahilinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu hedi-

ye paketleri ile birlikte gebelere takdim edilmiştir. Bu törenlere yerel basın davet edilmek suretiyle ge-

be okulunun faaliyetleri konusunda halk bilgilendirilmiştir.  

 

      Gebe Bilgilendirme Sınıfı olarak Temmuz-Aralık 2016 tarihleri 

arasında 221 gebeye; gebelik, doğum, gebelikte stres, doğum sonu, 

aktif doğum, aromaterapi, egzersiz, el ayak masajı vb. konularda eği-

tim verilmiştir. Ayrıca, beraberinde çocukları olan gebeler için çocuk-

larını gönül rahatlığı ile personel gözetiminde bırakabilecekleri alan 

oluşturulmuştur. 



      

 

 Aralık ayı itibariyle köylerde ikamet edip gebe bilgilendirme sınıfına gelme imkânı olmayan 

gebelere de ulaşmak amacıyla, köylerdeki Aile Hekimleriyle irtibata geçilmiştir. Gaziantep Halk Sağlı-

ğı Müdürlüğü’nün Sağlıklı Yaşam Aracı ile her ay bir köy ziyaret edilmiş, gebelere eğitim verilmiştir. 

Şu ana kadar 7 köyde eğitim verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılı Ocak- Mayıs ayları arasında 600’den fazla gebeye eğitim verilmiştir. Gebe Bilgilen-

dirme Sınıfı olarak amacımız daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratmak ve gebeleri bilinçlen-

dirmektir. Eğitimi tamamlayan gebelerden çok güzel geri bildirimler almaktayız. Zaman zaman bazı 

zorluklarla karşılaşılsa da, birlik ve beraberlik çerçevesinde tüm zorlukların aşılacağına ve  daha fazla 

gebeye ulaşılacağına inanıyoruz.    
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 1979 Almanya doğumluyum.17 yıllık hemşirelik mesleğimin 13 yılını ameliyathanede çalıştım. Son 4 yıl-

dır gebe ve emzirme eğitim biriminde çalışmaktayım. Ebe Ayşe ASLANPİR ile birlikte gebe bilgilendirme sınıfın-

da çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 

 Benim bu birimde göreve başladığım 2013 yılında tek bir odada eğitimlerimizi vermeye çalıştık. Gebeleri 

ikna edip eğitime almak çok zor olmuştu. Çünkü Uşak’ta bunun bilincinde olan kişi sayısı çok az ve yaygın bir 

eğitim değildi. Koridorlardan gebe toplayarak çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. Bu süreçte bazı hekimlerimiz-

den de karşı duruşlarla karşılaştık. Onlar bu eğitimlerin gereksiz olduğunu düşünüyorlardı. 

 Tüm bunlara rağmen pes etmedik 2014 yılında idaremizin de desteği ile bulunduğumuz binada tamamen 

bir kat bize ait oldu ve bu katta egzersiz odası, eğitim odası, emzirme eğitim odası ve gebe izlem odası ile birlikte 

kocaman bir birim oluşturduk. 

 Böyle bir birim oluşunca gebelere ulaşmak daha kolay 

oldu. Bizim koridorlardan gebe toplamamız yerine onlar bize 

yöneldiler. 2013 yılında gebelerimize günlük danışmanlık yapar-

ken artık 3 seans şeklinde toplu eğitimler vermeye başladık bu-

nun yanında günlük danışmanlıklarımızda devam etmektedir. 

Verdiğimiz eğitimlerde gebelerin doktor desteği ve psikolojik 

açıdan desteklenmek, hamilelikleri boyunca ve sonrasında ihti-

yaç duydukların bölümlerin uzmanlarından eğitim almak istedik-

lerini fark ettik. Bunu da göz önüne alarak ekibimize kadın doğum uzm.,çocuk sağlığı uzm.,anestezi uzmn.,fizik 

tedavi uzm.,psikolog, çocuk gelişim uzmn.,diyetisyen ve diyabet eğitim hemşiresi gibi konunun uzmanları ile eği-

timlerimizi geliştirdik ve bu ekiple gebelerimizin risk faktörlerini 

daha rahat belirleyip doğru bir şekilde yönlendirebilmekteyiz. 

 2017 yılı içerisinde Antalya’da katıldığım ‘’Gebe Bilgi-

lendirme Eğitici Eğitimi’’ beni daha da bilinçlendirdi ve güçlen-

dirdi. Eğitim sonrası idaremize bir rapor sundum. Bu raporda has-

tanemizin doğumhane kısmındaki eksikliklerin giderilmesi gerek-

tiğini, Gebe Bilgilendirme Sınıfının önemi ve daha fazla destek-
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lenmesi gerektiğini belirttim. Bunun üzerine idaremiz doğumhaneye dikey doğum masaları, doğumha-

nede dalgalanma odası inşası ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı için tüm doktorların yönlendirme yapmala-

rını sağladı. 

 Gelinen noktada artık hastane doktorlarımız bize gebeleri yönlendirmektedir. Doğumhanedeki 

ebelerimiz de eğitim alan gebelerin doğumlarında daha pozitif yaklaşım olduklarını belirtmektedirler 

ve bu konuda bize destek olmaktadırlar. Şuan aylık ortalama 90 gebeye 3 oturum şeklinde eğitim ver-

mekteyiz. Ayrıca günlük anne-baba adayları ve gebe yakınlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Doğum sonrası süt sağımı, bebek beslenmesi, ek gıda desteği gibi konularda eğitimlerimiz arasındadır. 

Eğitimlerimizin bir önemli güzel tarafı da eğitim alan gebelerimizin normal doğumdan artık korkma-

dıkları ve bunun etkisiyle eğitimlere başladığımız andan bu güne kadar normal doğum oranımız %40 

artmıştır. Eğitimlerimiz sonucunda gebelerimiz doğum sonrası emzirme sürecinde sıkıntı yaşamamakta 

ve bebeklerini %90  anne sütü ile beslemektedirler. 

 Bir hemşire olarak bu birimde çalışmaktan ve gebe ve yenidoğan bebeklerimizin hayatlarına 

pozitif olarak dokunmaktan ve en önemlisi mucizevi doğum eylemi ve sonrasına katkı sağlamaktan 

dolayı çok mutluyum. Gebe eğitimlerine bakanlığımızın da verdiği desteklerden dolayı teşekkürü bir 

borç bilirim. 

    TEK NEFES ÇİFT YÜREK İÇİN GEBELERİMİZLEYİZ……  
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