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ÖZ 
 
    Sa�lık bakım hizmetlerinin geli�mesiyle beraber hasta ve hasta yakınları bu 

konuyla ilgili kendi haklarını ö�renmi�lerdir. Bunun sonucunda, sa�lık bakım 

hizmetlerinin sunumuna ili�kin olarak hizmette farklılık, kalite ve hasta güvenli�i 

konusundaki çalı�malar hız kazanmı�tır. 

    Karma�ık bir yapıya sahip sa�lık bakım hizmetlerinde hasta güvenli�inin 

sa�lanması, tıbbi hataların azaltılması için en önemli adım çalı�anlarda etkin bir 

güvenlik kültürü olu�turulmasıdır. Yedi gün yirmi dört saat bakım hizmeti veren 

hem�irelik hizmetleri hasta güvenli�i konusunda önemli bir yer tutmaktadır. 

Hem�ireler aynı zamanda sa�lık kurumlarında olu�turulacak güvenlik kültüründe 

önemli bir rol üstlenmektedir.  

    Bu çalı�manın birinci bölümünde; sa�lık bakım hizmetlerinin, hizmetleri 

alan hastaların ve hizmetlerin büyük bir bölümünü veren hem�irenin tanıtımına yer 

verilmi�tir. �kinci bölümde ise hasta güvenli�inde önemli bir yer tutan hasta güvenlik 

kültürünün ayrıntılı bir �ekilde incelenmesi ve hasta güvenli�i olu�turulmasında rol 

alan etmenler incelenmi�tir. Üçüncü bölümde de bir üniversite hastanesinde çalı�an 

hem�irelerin hasta güvenlik kültürüyle ilgili algılarını etkileyen de�i�kenler 

belirlenmi�; sosyodemografik özellikler ve çalı�ma ko�ullarının kar�ıla�tırılması 

yapılarak sonuca olan etkileri de�erlendirilmi�tir. 
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ABSTRACT 
 

                    With the improvements in health care services patients and their 

relatives have learned about their rights. In this situation, health care services speed 

up their studies about differences in care systems, quality and also patient security. 

                Because of the complicated structure of the health care services the most 

important step for providing patient safety and decreasing medical mistakes is to 

develop an efficient patient security education in employees. Nursing care services 

that work seven days twenty four hours take important roles at patient security. At 

the same time nurses take important place at the patient safety culture that is 

established at the medical units.  

                In the first part of this study we introduce the health care services, patients 

who take these services and nurses who give the services. In the second part, we 

evaluate the patient security education in details which has an important place in 

patient security and also the factors that take place in generating patient security. In 

the third part, the nurses working in a university hospital were studied in terms of the 

perception of the patient safety culture the varieties that change the results were 

determined also the comparison between sociodemographic factors and working 

conditions were assessed. 
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 ÖNSÖZ 

                Sa�lık hizmetlerinde öncelikli konular arasında yer alan hasta güvenli�i 

çalı�maları, insanların hatalar nedeniyle zarar görmeleri ve bu zararların bazen 

ölümlere yol açması nedeniyle hız kazanmı�tır. Bu konuda yapılan bir çok 

ara�tırmaya ve uzmanların görü�lerine göre, sa�lık bakım hizmetlerinde hasta 

güvenli�i uygulamalarının en ba�ında güvenlik kültürünün olu�turulması 

gelmektedir. Güvenlik kültürü kavramını ba�arılı bir �ekilde olu�turan kurumlar, 

hasta ve çalı�anları tehlikeye iten durumları daha hızlı ö�renerek, bunları düzeltme 

yollarına daha kolay ula�abileceklerdir. Böylece hastanelerde alınan tedbirler sonucu 

olumsuz sonuçları azaltmak mümkün olabilecektir. Güvenlik kültürünün 

olu�masında en büyük paya sahip olan ve hastanelerde büyük ço�unlu�u olu�turan 

hem�ireler sa�lık bakım hizmetlerinde ekibin hayati önem ta�ıyan üyeleridir. 

                Çalı�mamızda, bir Üniversite Hastanesinde çalı�an hem�irelerin hasta 

güvenli�i ile ilgili algılarını belirleyerek, bunların çalı�ma ortamına ve kendilerine ait 

faktörlerle arasındaki ili�kiyi analiz etmek amaçlanmı�tır. Çalı�manın birinci 

bölümünde Sa�lık bakım hizmetlerinde hastaneler, hem�ire, hasta, kalite yönetim 

sistemi üzerinde durulmu� olup ikinci bölümde hasta güvenli�i kültürü ve olu�masını 

etkileyen faktörler ayrıntılı olarak ele alınmı�tır. Son bölümde ise bir Üniversite 

hastanesinde hem�irelere yapılan ara�tırmamıza yer verilmi�tir. 

                Bu çalı�mada bana yol gösteren Danı�manım Sayın Doç. Dr Ahmet 

KÖSE’ye, Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Hastanesi Hem�irelik Hizmetleri Müdür ve 

Müdür Yardımcılarına, sabrından dolayı aileme, her türlü deste�i gösteren mesai 

arkada�larıma, dostlarıma, katkılarından dolayı �.Ü.C.T.F.H.’de çalı�an tüm hem�ire 

arkada�lara te�ekkür ederim. 
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G�R�� 

                Sa�lık hizmeti sunumunda bu hizmete gereksinimi olan hastaların 

taleplerinin kar�ılanması esas alınmalıdır. Hastaların ihtiyaç ve beklentilerini 

kar�ılayamayan sa�lık kurumları ve sa�lık çalı�anları varlık gerekçesini yitirmi� 

olurlar. Bu nedenle bütün dünyada ülkeler sa�lık hizmetlerinin her açıdan iyi bir 

noktaya ta�ınması için uluslararası tecrübeleri de göz önüne alarak kendilerine özgü 

uygulamalar geli�tirmektedirler. 

                Sa�lık hizmet sunumu oldukça karma�ık bir yapıya sahiptir. Aynı amaca 

hizmet eden birden fazla meslek gurubunun dâhil oldu�u bir sürecin karma�ık 

olmaması dü�ünülemez. Hizmeti sunarken en önemli öncelik, hastaya zarar 

vermeden sa�lık hizmeti sunmak olmalıdır. “Sa�lık Bakım Hizmetlerinin hasta 

üzerindeki olası zararını önlemek ve ortaya çıkan zararların tekrarlanmaması 

amacıyla çalı�anların aldı�ı önlemler” olarak tanımlanan hasta güvenli�i kavramı 

sa�lık kurulu�ları için öncelikli ele alınmakta olup hasta güvenli�i ve tıbbi hatalar 

son yılların en çok konu�ulan, tartı�ılan konuları arasında yer almaktadır. Tıbbi 

hatalar nedeniyle insanların zarar görmeleri ciddi sayılara ula�mı� olup, sa�lık 

kurulu�larının aldıkları önlemlerle bu sayıların geri çekilmesi mümkün olmaktadır. 

                Güvenli bir sa�lık hizmeti sunumunun ilk adımı liderlik ve hasta güvenli�i 

kültürünün olu�turulması olup kurumların sürekli iyile�tirme faaliyetlerinin 

yapılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin 

önemli oldu�unu ve hasta güvenli�i ile ilgili nasıl davranılaca�ını kapsayan de�er 

yargılarını, inançları ve kuralları kapsamaktadır. Ayrıca güvelik kültürü için; “Bir 

kurumun sa�lık ve güvenlik yönetimindeki tarzını ve yetkinli�ini ve bu alandaki 

taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait de�erler, tutumlar, algılamalar, 

yetenekler ve davranı� biçimlerinin ürünüdür” tanımlaması yapılmı� olup her kurum 

kendi güvenlik kültürünü olu�turmak ve devam ettirmekle yükümlü olmalıdır. 
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                Güvenlik kültürünün sadece yöneticinin güvenli�e ili�kin taahhüdü, 

ileti�im stili ve hataları rapor etmeye ili�kin açık kurallarla de�il aynı zamanda 

çalı�anların motivasyonu, morali, hataları algılama biçimleri, yönetime ve hataları 

etkileyen faktörlere kar�ı tutumları (yorgunluk, risk alma, süreçlerin ihlali gibi) ile de 

ilgili oldu�u söylenebilir. 

                Her kurumda oldu�u gibi Sa�lık Kurumlarında da güvenlik kültürünün 

olu�turulması, yayılması ve geli�tirilmesi bir ekip i�idir. Hem�ireler sa�lık 

hizmetlerinde çalı�an en geni� grup olarak bu ekibin hayati önem ta�ıyan üyeleridir. 

Sa�lık sisteminde yüksek kaliteyi sa�layarak ve hataları en aza indirerek hasta 

güvenli�ini sa�lamada en ön safhada çalı�an hem�ireler hasta güvenli�i kültürünün 

olu�turulup yayılmasında da en önemli rollere sahiptirler. 

                Sa�lık bakımı sıklıkla hızla de�i�en ve geni� çapta teknolojiyi içeren bir 

ortamda uzman sa�lık bakımı kadrosu tarafından sunulur. Bazen kliniksel i�lemler 

sırasında veya kliniksel kararlar sonucunda hatalar meydana gelebilir. Bakım 

sürecinde ortaya çıkan hatalar insanların zarar görmesiyle sonuçlanabilir. 

                �ki önemli kavram güvenlik kültürünü etkiler; hangi hataların belirlendi�i 

veya kabullenildi�i, hangi hataların etkilenen ki�ilere bildirildi�inin kontrol edilmesi 

güvenli�in nasıl i�ledi�inin göstergesidir. 

                Hem�ireler di�er hizmetlere göre hasta ile daha fazla ileti�im 

içersindedirler. Ayrıca hastanın hastaneye kabulü, hastane içindeki süreci ve evde 

bakım hizmetlerinde önemli rolleri üstlenmi�lerdir. Bu süreç içersinde hastaya tıbbi 

desteklerinin yanı sıra hasta güvenli�i açısından da önemli görevleri vardır. 

Hem�irelerin çalı�ma alanlarındaki ko�ulları, yönetimin tarzı, e�itimleri ve bunlar 

gibi faktörler hasta güvenli�i kültürü olu�turulması gibi önemli bir konuda etkili 

olmaktadır. 

                Ara�tırmamız Hastanede hizmet veren hem�irelerin güvenlik kültürü ile 

ilgili algılarını ölçerek bu algıları kendilerine ait faktörlerle kar�ıla�tırmak amacıyla 

yapılmı� olup hasta güvenli�i kültürünün olu�umunda ve geli�iminde rol oynayan 
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faktörlerle, hastane yönetimlerinin güvenlik kültürü politikalarını olu�turmalarında 

dikkat edecekleri hususları saptamalarına yardımcı olunaca�ı dü�ünülmektedir. 

                Ara�tırma üç bölümde ele alınmı�tır. Birinci bölümde hizmetlerin 

sunuldu�u yer olan hastaneler incelenmi� olup hizmeti alan hastalar ve hizmeti 

verenler içerisinde önemli bir yer tutan hem�ireler üzerinde durulmu�tur. Ayrıca 

sa�lık hizmetlerinde güncel bir konu olan Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 

Kalite Güvence Sistemine de yer verilmi�tir.  

                Ara�tırmanın ikinci bölümünde hasta güvenli�i, tıbbi hatalar ve bunların 

içinde hem�irelere ait hatalar ve nedenlerine yer verilmi� olup kültür, kurum kültürü, 

güvenlik kültürü ve hasta güvenli�i üzerinde durulmu�tur. Hem�irelerin çalı�ma 

ortamlarının hasta güvenli�ine etkisine de de�inilmi�tir. 

                Ara�tırmanın üçüncü bölümünde, yapılan ara�tırma kapsamında çalı�an 

hem�irelerin güvenlik kültürü algıları ölçülerek kendilerine ait faktörlerle 

kar�ıla�tırılmaya çalı�ılmı�tır. Hem�irelerin hasta güvenli�i kültürü ile ilgili 

algılarının, sosyodemografik özelliklerine ve çalı�ma ya�amına ili�kin özelliklerine 

göre farklılıklar gösterdi�i görülmü�tür. 
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B�R�NC� BÖLÜM 

  SA�LIK BAKIM H�ZMETLER�NE GENEL B�R BAKI� 

            �nsanların sa�lı�ını koruma, sa�lıktan sapma durumlarında iyile�tirme, 

iyile�tirme sonrası sa�lık kontrolleri ile takip etme i�lemlerine “sa�lık hizmetleri” 

denilmektedir. 

            Bu bölümde sa�lık bakım hizmetlerinin verildi�i yer olan hastaneler, hizmeti 

alan hastalar ve hizmeti verenler içerisinde büyük bir yer tutan hem�ireler üzerinde 

durulmu� olup ayrıca toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi ne 

yer verilmi�tir. 

A.Sa�lık Bakım Hizmetlerinde Hastaneler 

            Hastaneler insanlar için hizmet üretimi yapan bir i�letme çe�ididir. Ya�amın 

insanlara sunabilece�i en de�erli nimet sa�lıktır. Bu nedenle sa�lı�ı korumak ve 

bozuldu�u durumlarda iyile�tirmek temel amaçtır. Sa�lıkta insan eme�inin kutsal 

oldu�una da �üphe yoktur. Günümüzde bunun bilincine varan ve insana de�er veren 

bütün geli�mi� ülkelerde en büyük yatırımlar sa�lık hizmetlerine yapılmaktadır1. 

            Hastaneler, “Yataklı Sa�lık Kurulu�ları (Genel ve Özel Dal Hastaneleri), 

hasta ve yaralıların hastalıktan �üphe edenlerin ve sa�lık durumlarını kontrol 

ettirmek isteyenlerin, rapor almak üzere resmi kurumlar tarafından gönderilenlerin, 

ayakta veya yatarak mü�ahede, muayene, te�his, tedavi ve rehabilite edildikleri ve 

do�um yapılan gerekli sıhhi ve fenni ko�ulları ta�ıyan kurulu�lardır”2. Hastaneler 

insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan sa�lık ihtiyacını kar�ılamak ve insanlara 

sa�lık hizmeti sunmak amacıyla kurulmu� önemli sosyal organizasyonlardır.   

            Hastanelerin faaliyetlerinin do�rudan insan hayatı ile ilgili olmasından dolayı 

önemi büyüktür. 

                                                 
1 Fulya Sarvan , ”Geli�mi� Ülkelerde ve Türkiye’de Sa�lık Hizmetleri Yöneticili�i Meslek ve 
E�itimi”, Anadolu Üniversitesi Açık ö�retim Fakültesi Dergisi, Cilt1, Sayı I, Haziran,1994,  s. 210. 

2Sosyal Sigortalar Kurumu, “Sa�lık Te�kilatı Yönetmeli�i”,1999, 4.Bölüm, Madde 11. 
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            Dünya Sa�lık Örgütü (WHO) hastaneleri, “mü�ahede, te�his, tedavi ve 

rehabilitasyon olmak üzere gruplandırabilecek, sa�lık hizmeti veren hastaların uzun 

veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kurulu�lar ”olarak tanımlamı�tır3. 

1. Hastanelerin Genel Özellikleri 

            Hastaneler girdisi hasta, dönü�üm sürecinde insanla ilgili i�levleri sürdüren 

sa�lık bakım hizmetleri çalı�anları, çıktısı yine insan (sa�lıklı ki�i) olan bir sistem; 

i�leyen ve uzmanlı�ın standardizasyonuna dayanan bir organizasyon; hastaları tedavi 

eden bunu dönü�türme süreci içinde yapan ve hizmet üreten i�letmelerdir4. 

            Esas itibarı ile sa�lık hizmetlerini sunan dolayısı ile tıbbi bir kurulu� özelli�i 

ta�ıyan hastaneler, farklı özellikleri bünyesinde barındıran ve bunlardan kaynaklanan 

farklı amaçlarını gerçekle�tirmek için örgütlenmi� kurumlardır. Hastanenin özel, 

kamu veya kar amacı gütmeyen üçüncü sektöre ait olması veya ara�tırmaya dayalı 

üniversite ya da ihtisas hastanesi olması, hastanenin hizmet sunma stratejilerinde 

önceliklerini de�i�tirse bile yönetimde etkinlik sa�lanması tüm hastaneler için ortak 

bir hedef niteli�i ta�ımaktadır. Sa�lık hizmetlerinin niteli�inden kaynaklanan 

deontolojik kuralları göz ardı etmeksizin, hastane yönetimlerinin, ekonomik ilkeleri 

de göz önünde bulundurmak zorunlulu�u hastanelerin esasen bir hizmet i�letmesi 

olmasından kaynaklanmaktadır5. Dolayısı ile yönetim biliminin yöntemleri hastane 

i�letmecili�i için de geçerlidir. Hastanelere gelen her hasta farklı te�his ve tedavi 

özellikleri göstermektedir.       

            Temel amacı tedavi hizmeti üretmek olan hastaneler bu nedenle verdi�i 

hizmetin tümünü önceden belirleme ve de�erleme imkânına sahip olmamaktadır.  

                                                 
3 Hikmet Seçim, “Hastane Yönetim ve Organizasyonu Türkiye ‘de Hastanelerin Organizasyonu 
için Bir Model Önerisi”, �stanbul Üniversitesi ��letme Fakültesi, Küre Ajans, �stanbul, 1991, s. 23. 

4 Berna Eren,”Hastane Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi”,  Hastane Yöneticili�i Ed.by. Osman 
Hayran, Haydar Sur,  Nobel Tıp Kitapevi, �zmir, 1997. 

5 Sevgi Kurtulmu�, ”Sa�lık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi”, De�i�im Dinamikleri Yayınları, 
�stanbul, 1998, s. 232-233. 
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            Hastanelerin talebi önceden belirleyememesi ve hizmeti sınırlayamamasının 

nedeni a�a�ıdaki özelliklerinden kaynaklanabilir 6. 

− Hastane hizmetlerine olan talep büyük ölçüde hekimler tarafından 

belirlenmektedir ve hastanelerin sundu�u hizmetlerde talep esnekli�i sıfıra 

yakındır. 

− Her an sunulan her türlü hizmete hazır olunması zorunlulu�u ba�ka 

i�letmelerde görülmeyen, kapasite üstü istihdamı zorunlu kılmakta, zarar 

eden bir ünitenin bu gerekçeyle kapatılmaması söz konusu olmaktadır. 

− Hastaneler talep de�i�ikliklerine kısa dönemde ayak uydurmamakta ve buna 

ba�lı olarak kapasite arttırma veya azaltma uygulamalarına 

gidememektedirler. 

− Sa�lık hizmetleri üretimi stoklanamaz. Üretildi�i anda tüketilmesi 

zorunludur. Ancak hizmetlerin üretebilece�i mutlaka tüketilece�i anlamına 

gelmez. 

− Bir sa�lık i�letmesinin hizmet sunabilme yetene�i, sahip oldu�u araç, gereç 

ve personelle sınırlıdır. Ancak di�er i�letmelerden farklı olarak, sa�lık 

i�letmelerinin üretimde bulunabilmesi devletin sa�ladı�ı imkânlar ba�ta 

olmak üzere i�letme dı�ı ba�ka faktörlere de ba�lıdır. 

− Hizmet i�letmelerinin ço�u eme�e dayalı yo�un i�letmeler olmakla birlikte, 

sa�lık kurumlarının sermayesi yo�un i�letmelerdir. Tıp bilimi ve tıp 

teknolojisindeki geli�meler ve sa�lık talebini kar�ılayabilmek için belli 

düzeyde tutulmak zorunda kalınan kapasite büyük yatırımlar gerekmektedir. 

− Tıp bilimindeki a�ırı i� bölümü ve uzmanla�manın giderek geli�mesi 

hastanelere de yansımı� ve böylece hem nitelikli personel sayısı artmı� hem 

de hizmet birimlerinin çe�itlenerek artmasına neden olmu�tur. Bu durun da 

                                                 
6 Bilal Ak, ”Hastane Yöneticili�i”, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1990, s. 88. 



 
 

7 

i�gücü giderlerinin, dolayısı ile de hizmet maliyetlerinin artmasına yol 

açmı�tır. 

− Her hastanın ki�isel özelliklerinin farklı olması nedeniyle farklı te�his ve 

tedavi özellikleri göstermesi ve bunun sonucu olarak sunulan hizmetlerden 

yararlanmalarının da farklı olması nedeniyle hizmetin tanımlanması 

zorla�makta, bu yüzden de sa�lık i�letmeleri için standart çıktı birimi bulmak 

güçle�mektedir. 

2. Organizasyon Açısından Hastaneler   

            Organizasyon açısından hastaneler; Hizmet organizasyonları, karma�ık 

organizasyon yapısı olan hastaneler, matriks organizasyon yapısı olarak hastaneler, 

sürekli hizmet veren organizasyon olarak hastaneler, bayan personelin çoklu�u 

olarak sıralanabilir. Bunları inceleyecek olursak; 

a. Hizmet Organizasyonu Olan Hastaneler 

           Hastaneler mü�terilerine hizmet sa�layan organizasyonlar olarak 

nitelendirilebilir. Hastanelerin koruyucu sa�lık hizmeti verdi�i ve di�er i�levinin de 

toplumun sa�lık seviyesini yükseltmek oldu�u dü�üncesi ile hastaneleri kamu 

yararına faaliyet gösteren kurulu�lar arasında oldu�u söylenebilir. Hastanelerin temel 

amacı hastalıkları tedavi etmek ve sa�lıklı olmanın devamını sa�lamak oldu�u için 

birer hizmet organizasyonlarıdır7.  

            Di�er bir ayırıcı husus ise hayat ve ölümle ilgili olmasıdır. Yapılan hatanın 

telafisi mümkün de�ildir. Hastanın kendisine uygulanan tedavideki hataları ve 

eksiklikleri denetleme imkânı yoktur. Hastanede sunulan hizmette hastaların zarar 

görmemesi için çalı�anların empati yaparak, de�er vererek ve büyük titizlikle 

görevlerini yapmaları hastayı ve kendilerini koruyacaktır. Bu nedenle sa�lık 

hizmetleri yerine getirilirken en küçük bir hata bile gözden kaçırılmamalıdır. 

                                                 
7 Ali Can, Hasan �bico�lu, “Yönetim ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin 
De�erlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Cilt XIII,  Sayı III, Isparta 2008,  s. 253-275. 
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b. Karma�ık Organizasyon Yapısı Olan Hastaneler  

              Hastaneler karma�ık yapıda organizasyonlardır. Hatta benzer büyüklükteki 

organizasyonların en karma�ı�ıdır. Hastanenin karma�ık yapıda olmasının çe�itli 

nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, hastane dı�ında hastaneyi etkileyen 

etmenlerin yani hastane çevresinin çok karma�ık olmasıdır. 

              Hastane çevresinin karma�ık olu�unun di�er bir nedeni de çok sayıda farklı 

hastalıklardan �ikâyetçi olan hastaların hastaneye geli�lerindeki düzensizliktir. Bu 

yüzden, herhangi bir an için hastaneye olan talep do�ru olarak tahmin 

edilmemektedir8. Hasta tedavisinin acillik göstermesi, bütün faaliyetlerin insan 

hayatıyla ilgili olması ve sürekli hizmet vermesi, hastanelerin karma�ıkla�masının 

di�er nedenleridir9. Hastanedeki a�ırı i� bölümü ve uzmanla�ma, yapısal 

karma�ıklı�a yol açan nedenlerden bir ba�kasıdır. Özellikle 20 yüzyılda tıp ve 

teknolojide görülen büyük ilerlemeler yeni mesleklerin ortaya çıkmasına ve tıpta 

uzmanla�maya yol açmı�tır. Bu geli�melerin hastaneye yansıması hastanede hem 

personel hem de hizmet veren birimlerin sayısında hızla bir artı�ın olmasına neden 

olmu�tur. Hastanedeki karma�ıklı�ın di�er bir nedeni de, kullanılan teknolojinin 

karma�ık olu�udur. Son yıllarda teknolojideki hızlı geli�me, hastanelerde kullanılan 

cihazların sadece uzmanları tarafından kullanılabiliyor olmasından dolayı 

hastanelerde a�ırı uzmanla�manın da hızla artmasına neden olmu�tur10.  

c. Matriks Organizasyon Yapısı Olan Hastaneler 

                Bir i�letmede organizasyon yapısı olu�turulurken ula�ılmak istenen 

amaçların ve bu amaçlara ula�tıracak faaliyetlerin gruplanması belirli esaslara göre 

yapılmaktadır. Faaliyetler genellikle, fonksiyon esasına göre, mal yâda hizmet 

                                                 
8
 Dilaver Tengilimo�lu, O�uz I�ık, Mahmut Akbolat, ”Sa�lık ��letmeleri Yönetimi”, Nobel 

Yayınevi, Ankara, 2009, s. 134. 

9 Elif E. Yücetürk, ”Hastanelerde Halkla �li�kiler Çalı�malarının Önemi ve Yeterliklerin Saptanması 
Yönünden Bolu Devlet Hastanesinde Bir Ara�tırma”, �stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamı� Yüksek Lisans 
Tezi, Bolu, 1991, s. 76.  

10 Tengilimo�lu, I�ık, Akbolat, a.g.e., s. 134. 
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temeline göre, bölge temeline göre gruplanmaktadır11. ��letmenin büyüklü�üne, 

faaliyet konusuna, teknolojisine ve bulundu�u çevrenin özelliklerine göre bu 

gruplandırmalardan biri veya birkaçı birden esas alınarak organizasyon yapısı 

olu�turulabilir. Gruplandırmada fonksiyon ve hizmet esası birlikte alındı�ında ortaya 

çıkan yapıya matriks yapı denir. 

              Hastaneler matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyonlardan biridir. 

Hastanede faaliyetlerin tıbbi hizmetler, hem�irelik hizmetleri, �eklinde 

gruplandırılması fonksiyonel örgütlenmeyi ifade etmektedir. Tıbbi hizmetlerden 

sorumlu olan ba�hekim, hem�irelik hizmetlerinden sorumlu olan ba�hem�ire birer 

fonksiyonel yöneticidir. Hekimler ise proje yöneticisidir. Böyle bir örgütte yetki ve 

sorumluluklar birbiriyle iç içe girmi� durumdadır. 

              Fonksiyonel yönetici, i�in kimler tarafından nerede ve mesleki açıdan nasıl 

yapılaca�ını, proje yöneticisi ise neyin ne zaman ve neden yapılaca�ını 

belirlemektedir. Dolayısıyla uzmanlık bölümleri içinde çalı�an personel bir yandan 

uzmanlıkları nedeniyle ilgili bölümün yöneticisine (dikey ili�ki) bir yandan da bu 

uzmanlıklarını belirli bir projede uyguladıkları için bu projenin yöneticisine (yatay 

ili�ki) kar�ı sorumlu olacaklardır. ��te matriks yapıyı di�erlerinden ayıran özellik 

budur. Bu yapıda, proje yöneticisi emir komuta yetkisine de�il, proje yetkisine sahip 

olmalıdır. Ayrıca proje yöneticisi ile uzmanlık bölümleri arasında astlık-üstlük 

ili�kisi yoktur. Ancak bu yöneticilerde projenin gerçekle�mesi için birlikte çalı�mak 

zorundadırlar. Bütün bu özellikler matriks yapının çalı�masındaki güçlükleri ifade 

eder12. Hastanelerin hasta bakım hizmetlerinin proje yöneticisinin hekim olması 

di�er ekip üyelerinin (eczacı, diyetisyen, hem�ireler v.b.) bir i� gününde birden fazla 

proje yöneticisiyle ekip halinde çalı�mak zorunda kalmasına neden olmaktadır. Ekip 

üyeleri her bir proje yöneticisinin yönetim anlayı�ı do�rultusunda i� görme durumu 

ile kar�ı kar�ıya kaldıklarından dolayı karı�ıklık ya�amaktadırlar. Ayrıca proje 

yönetiminde yatay ili�ki söz konusu olması gerekirken ülkemizde proje yöneticisi 

                                                 
11 Tamer Koçel, ”��letme Yöneticili�i”, Arıkan Basın Yayım, �stanbul, 2005, s. 323. 

12 Hikmet Seçim, “Hastane Yönetim ve Organizasyonu; Türkiye de Hastanelerin Organizasyonu 
�çin Bir Model Önerisi”, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:303, Eski�ehir, 1991, s. 23–24. 
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olan hekimler ekip üyelerine kar�ı olarak dikey ili�kiyi de (emir-komuta) direkt 

kullanmaktadırlar. Günümüzün tüm ça�da� kalite yakla�ımları do�rultusunda proje 

yöneticisinin en kaliteli çıktıya ula�masında temel yakla�ımı iyi bir takım kaptanı 

olabilmesine ba�lı olacaktır.  

d. Sürekli Hizmet Veren Organizasyonlar Olan Hastaneler 

          24 saat boyunca hizmet veren kurulu�lardır. Sa�lık hizmeti verilen 

hastanın hizmet talebi ço�u zaman acillik ve reddedilmezlik özelli�i ve 

hastanedeki bir kısım hastanın sürekli bakım altında tutulması gerekti�i için 

hastanelerde gün boyunca hizmet verilmektedir. 24 saat hizmet verilebilmesi için 

hastanelerde bir kısım personel vardiya ve / veya nöbet usulü ile 

çalı�tırılmaktadır. Mesai saatleri dı�ında gece, hafta sonları ve tatil günlerinde 

çalı�mak fiziksel ve ruhsal olarak çalı�anlar üzerinde olumsuz bazı etkiler 

yaratmaktadır13. Gece vardiyalarında kendilerine daha çok vakit ayırabildikleri 

gibi, uykusuz kaldıkları için dikkat ve reflekslerinde azalma sinirsel hastalıklar 

da görülebilmektedir. Bu durum personelin ve hastanın sa�lı�ını yakından 

ilgilendirmektedir. Mesai dı�ında çalı�an personeli daha iyi tanımak, 

psikolojisini ve de�i�en fizyolojik alı�kanlıklarını iyi anlayabilmek, ya�adıkları 

sorunları giderebilmek onları motive etmek açısından önemlidir. Yöneticilerin 

çalı�anlarla kuracakları iyi ileti�im sorunları büyük ölçüde çözecektir. 

e.  Bayan Personelin Çoklu�u 

          Hastanedeki insan gücünün üç de birini bayanlar olu�turmaktadır. Bayan 

personelin bir özellik olarak ele alınmasının nedeni, devir hızının yüksek 

olmasıdır. Ak�am ve gece vardiyalarında, tatil günlerinde, resmi tatillerde ve 

hava muhalefeti durumlarında çalı�ıyor olunması, özellikle bayan personel için 

bazı problemlere sebep olmaktadır. Örne�in; çocukların bakımı, e�ler arasındaki 

huzursuzluklar, aile hayatına yeteri kadar önem verilememesi, belli bir ya�tan 

sonra tutulan nöbetlerin çekilmez hale gelmesi bunlardan sadece birkaçı olarak 

                                                 
13 Mustafa Kılıç, Hatice Öztürk, “Hastanelerde Mesai Saatleri Dı�ında Yürütülen Yönetim 
Hizmetleri: Ankara �li E�itim Hastanelerinde Bir Alan Ara�tırması”, Hacettepe Sa�lık �daresi 
Dergisi, Cilt IX, Sayı I, Ankara, 2006, s. 58-59. 



 
 

11 

gösterilebilir. Çalı�an bayanlar bazen evlendikten belli süre sonra görevlerinden 

ayrılmaktadırlar. Bu yüzden i�ten çıkan personellerden dolayı personel devir hızı 

yükselmektedir. Hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için hastanelerde bu 

hususun dikkate alınması gerekmektedir14. Son yıllarda hem�irelik okullarından 

mezun olan erkek ö�rencilerin artmasıyla hastanelerde de bu sayılar 

fazlala�mı�tır. 

            3. Hastanelerin Sınıflandırılması 

              Hastaneler verdikleri tedavi hizmetlerinin türüne, yönetimlerine, finansal 

kaynaklarının türüne (mülkiyetine), büyüklüklerine (yatak kapasitelerine), hastaların 

hastanede kalı� sürelerine göre sınıflandırılabilir15. Verilen tedavi hizmetinin türüne 

göre hastaneler genel ve özel dal hastaneleri olmak üzere iki gurupta toplanmaktadır. 

              Genel Hastaneler; Her türlü acil vaka ile ya� ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildi�i 

ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldı�ı en az 50 yataklı 

sa�lık kurumlarıdır. 

              Özel Dal Hastaneler; Belirli bir ya� ve cins grubu hastalar veya belirli bir 

hastalı�a tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının mü�ahede, 

muayene, te�his, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldı�ı sa�lık kurumlarıdır. Bu 

ayırıma ba�lı olarak yapılan ba�ka bir ayırımda e�itim hastaneleri ve e�itim 

vermeyen hastanelerdir. 

              E�itim ve Ara�tırma Hastaneleri; Ö�retim, e�itim ve ara�tırma yapılan 

uzman ve yan dal uzmanların yeti�tirildi�i genel ve özel dal sa�lık kurumlarıdır. 

Burada sözü edilen e�itim, hekimlere uzmanlık kazandırmayı amaçlayan e�itimdir. 

Pek çok hastanede yardımcı tıp personeli ve ö�renci hem�irelere verilen klinik 

                                                 
14 Sezer Karaköse, ”Hastanelerde Halkla �li�kiler ve �zmir’deki Hastanelerin Halkla �li�kiler 
Faaliyetlerine �li�kin Bir Ara�tırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ��letme 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, �zmir, 2004, s. 46. 

15 Tengilimo�lu, I�ık, Akbolat, a.g.e., s. 138. 
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e�itim, bu hastanelerin e�itim hastaneleri olarak sınıflandırılması için yeterli 

olmamaktadır16. 

              Organizasyon açısından önemli bir sınıflandırma �ekli de hastanelerin 

“büyüklüklerine (yatak kapasitelerine)” göre sınıflandırılmasıdır. Hastaneler 

büyüdükçe bazı yeni hizmet birimlerine ihtiyaç duyulaca�ı gibi di�er bazı birimler de 

yeterli büyüklü�e ula�acaklarından organizasyonlarında de�i�iklikler olacak, böylece 

hastane içindeki idari kademelerin ve pozisyonların sayısında artı�lar olabilecektir. 

Büyüklüklerine göre hastaneler 25.50.100.200.400.600.800 ve üstü yatak kapasiteli 

hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır17. 

              Di�er bir sınıflandırmada ise “hastaların hastanede kalı� süreleri” esas 

alınmaktadır. Hastaneler yatırarak tedavi ettikleri hastaların ortalama yatı� süresine 

göre akut bakım hastaneleri(acute care hospitals) ve kronik bakım hastaneleri 

(chronic care hospitals) olarak iki grupta toplanmaktadır. Akut bakım hastaneleri, 

genellikle 30 günden daha kısa süre hastaneye yatmayı gerektiren hastalıkların 

tedavisiyle ilgilenmekte iken, kronik bakım hastaneleri, uzun dönemli (genellikle 30 

günden fazla) yatı� gerektiren tedavi hizmetleri sa�lamaktadır. Akıl ve ruh sa�lı�ı 

hastaneleri, kemik hastalıkları hastanesi, kronik bakım veren hastanelere örnek 

olarak verilebilir18. 

              Hastaneler “finansal kaynaklarına” göre “mülkiyet esasına” göre de 

sınıflandırılmaktadır. Hastanelerin mülkiyetinin hangi kurum ve kurulu�lara ait 

oldu�unu veya kurum ve kurulu�ların niteli�ine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Bu 

esastan hareket edildi�inde Sa�lık Sosyal Yardım Bakanlı�ına, Sosyal Sigortalar 

Kurumuna, Tıp Fakültelerine, Belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere, 

di�er bakanlıklara ve özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilmektedir. 

Hastanenin mülkiyetine sahip kurum ve kurulu�, genellikle hastaneyi yönetme ve 

kontrol yetkisine de sahiptir. 
                                                 
16 Seçim, “Hastane Yönetim ve Organizasyonu…,s. 23-24. 

17 Tengilimo�lu, I�ık, Akbolat, a.g.e., s. 139. 

18 �ahin Kavuncuba�ı, ”Hastane ve Sa�lık Kurumları Yönetimi”, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2000, 
s. 79. 
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              Hastanelerin sınıflandırılmasında“yönetim ve kontrol anlayı�ına” göre 

sınıflandırma da yapılabilmektedir. Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olan, 

yönetim bilimcilerinin üzerinde en çok güç birli�i etti�i tanımı “yönetim, ba�kaları 

vasıtasıyla i� görmektir” �eklindedir19. Hastaneler, etkin bir yönetimle hizmetlerini 

etkin olarak sunabilirler. Hastane yönetimi genel yönetimden ayrı de�ildir. Planlama, 

programlama, bütçeleme, örgütleme, kadrolama, yürütme, kontrol gibi bilgileri içine 

alır. Hastanenin amaçlarına ula�abilmesi için eldeki insan gücü ve maddi imkânları 

en uygun �ekilde kullanabilmelidir20. Hastane i�letmelerinin di�er i�letmelerden 

farklı özellikleri bulunması, hastane yönetimini de farklıla�tırmakta ve dolayısıyla 

hastane yöneticilerinin niteliklerinin de çerçevesini belirleyip hastanelerin sa�lık 

kurumları i�letmecili�i konusunda e�itim görmü� ki�ilerce yönetilmesi gereklili�ini 

de ortaya koymaktadır. 

              Sa�lık kurumları yönetimi; insan ve di�er kaynaklar aracılı�ıyla önceden 

belirlenen amaçların ba�arılması için belirli bir formal örgütlenme içinde ortaya 

çıkan, birbiriyle ili�kili sosyal ve teknik i�lev ve faaliyetleri içeren bir süreç olarak da 

tanımlanabilir21. Bu süreçte yönetim i�levlerinin en son karar merkezi kanunların da 

destekledi�i gibi hastanelerin yönetim kurulu olmaktadır. 

              “Dikey Entegrasyonuna” göre sınıflandırmada hastaneler birinci basamak 

hastaneler, ikinci basamak hastaneler ve üçüncü basamak hastaneler olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmada temel kıstas hastanelerin kapsamlı bir sa�lık 

hizmeti verip vermedi�idir. Birinci basamak hastaneler genellikle ayaktan ve 

günübirlik tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Yani poliklinik temelli hizmetler 

sunmaktadırlar. �kinci basamak hastaneler genel bölümleri olan ve kısa süreli tedavi 

gerektiren hastalara hizmet sunan hastanelerdir. Üçüncü basamak hizmet sunan 

hastaneler ise geli�mi� teknolojik donanıma sahip, birinci ve ikinci basamakta tedavi 

edilemeyen hastaların tedavileri ile ilgilenen hastanelerdir. Oldukça uzmanla�mı� 

                                                 
19 Can, �bico�lu, a.g.e., s. 253-275. 

20 Ak, a.g.e., s. 94. 

21 Hikmet Seçim, “Hastane ��letmecili�i (Seçme Yazılar)”, Anadolu Üniversitesi Yayın No:845, 
Eski�ehir, 1995, s. 4. 
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hizmetler sunarlar. Üniversite hastaneleri ve Sa�lık Bakanlı�ı e�itim ve ara�tırma 

hastaneleri bu gruba örnek olarak verilebilir22. 

                Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay 

ula�abilmesi, hastane polikliniklerindeki yı�ılmaların önlenmesi amacıyla 

hastanelere ba�lı olarak semt poliklinikleri kurulabilir. Semt polikliniklerinin 

açılması, hizmetin verili� �ekli, poliklinik ve acil servis hizmetlerinin çalı�ma usul ve 

esasları ile burada görevli personelin, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve 

esaslar Sa�lık Bakanlı�ınca çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir23. 

                Hastanelerin standartlar veya kriterler ile uyumunun yetkili bir kurulu� 

tarafından incelenip, onaylanması sonucu belgelenmesi i�lemi olan “Akreditasyon 

alma durumuna” göre de hastaneler sınıflandırılabilir24. 

                Yirminci yüzyılın son yıllarında, ülke hastanelerinin fiziksel ve 

fonksiyonel yapılanmasında önemli de�i�meler olmu�tur. Hastalıkların te�his ve 

tedavisinde oldu�u kadar hastalıklardan korunmak için de geli�tirilen tıbbi teknoloji, 

hastane yataklı servislere kabul edilen hastaların yatı� sürelerinde azalmaya, yatak 

devir hızlarında ise artı�a neden olmu�tur. Hastaların te�his ve tedavi planlamaları 

servislerden polikliniklere kaymaktadır. Hasta tedavi ve bakım fonksiyonlarında 

meydana gelen bu de�i�im, hastane yapılanma tasarım ve fonksiyonlarını 

etkilemekte ve hastalara mümkün olan en kısa süre içerisinde kaliteli bir sa�lık 

hizmeti sunulmasını gerektirmektedir25. 

                Günümüzde gerek özel gerekse kamu sektöründe, akreditasyona olan ilgide 

bir artı� oldu�u gözlenmektedir. Bu ilginin gerisindeki dinamikler; sa�lık 

                                                 
22 Tengilimo�lu, I�ık, Akbolat, a.g.e., s. 142. 

23 “Sa�lık Mevzuatı”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.327-328. 

24 Lluıs Bohigas, Denıs Smith, Tessa Brooks v.d., “Accreditation Programs for Hospitals: Funding 
and Operation”, International Journal for Quality in Health Care, Vol. IIX, No: VI, 1996, s. 583-
589. 

25 Mithat Çoruh, “Gelece�in Hastaneleri Nasıl Olmalıdır?”, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 
1997, Sayı I, s. 3-5. 
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çalı�anlarının geli�me yolundaki istekleri, toplum sa�lı�ını iyile�tirme iste�i, birçok 

ülkede sa�lık hizmetlerinin özelle�tirilmesi e�ilimi, giderek artan sa�lık hizmet 

maliyetine kar�ın çıktılarda ya�anan çekincelerdir26. Hastaneler sa�lık sektöründe 

kapladıkları yerin büyüklü�ü ve önemine göre büyük i�letmeler arasında 

de�erlendirilirler. Bundan dolayı genel i�letmeler gibi profesyonel yönetim 

ilkeleriyle yönetilmelidirler. Günümüzde, sa�lık sektöründeki yenilikler ve özellikle 

sa�lık sigortasının devreye girmesiyle olu�an talep artı�ı, sa�lık harcamalarını çok 

yüksek rakamlara çıkarmı�tır. Sa�lık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklü�ü, 

kaynakların etkin kullanılması ve performansın arttırılması amacının olu�masına 

neden olmaktadır. Yeterli miktarda kalitede sa�lık hizmetlerinin sunulması ve her 

birey için ula�ılabilir olması gerekmektedir. Bunun gerçekle�mesinde yönetim ve 

organizasyon çok önemli bir araç olmaktadır.  

B.Sa�lık Bakım Hizmetlerinde Hasta 

                Hasta için, bir sa�lık kurulu�unun üretti�i ve sundu�u sa�lık 

hizmetlerinden haberdar ve bu hizmetlerden yararlanma fırsatı olan veya daha önce 

bu hizmetlerden yararlanmı� ki�ilerin tümüdür tanımı yapılabilir27. Ki�ilik, algılama, 

motivasyon, tutum ve yenilikçilik düzeyi gibi be� temel psikolojik ö�e ve sosyal 

sınıf, kültür, aile ili�kileri gibi üç temel sosyo-kültürel ö�enin hasta memnuniyetini 

etkiledi�i görülmektedir. 

1. Hastaların Psikolojik Özellikleri 
 

a. Ki�ilik: Hastalar, kendi ki�ilikleri ile veya çevreye yansıtmaya 

çalı�tıkları ki�ilikleri ile satın aldıkları hizmetin imajını kar�ıla�tırırlar ve 

uyumlu olmasına dikkat ederler. Genç olmayı, hareketli ve enerjik kalmayı 

kendi ki�ili�i ile ba�da�tıran bir hastaya benzer �ekilde yakla�ılması, daha 

fazla konu�ulması ve çevresini onun sevece�i �ekle sokulması memnuniyetini 

olumlu etkileyecektir. 

                                                 
26 Nazan Ö. Erdo�an, ”Sa�lık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları”, Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı II, Temmuz 2000,  s. 95-107. 

27 �brahim Yalçın, Seçim Koçak, “Ni�de Devlet Hastanesinde Mü�teri Memnuniyeti Üzerine Bir 
Ara�tırma”, Ni�de Üniversitesi ��BF Dergisi, Cilt II, Sayı II, 2009, s. 22. 
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b. Algılama: Hastalar, sa�lık kurulu�u seçimini o kurulu� hakkında elde 

ettikleri algılamalar ve imaj ile yaparlar. Seçim sonrası görü�leri de 

algılamalarına ba�lı olarak de�i�ir. Hastaların algıladıkları ile gerçek do�rular 

arasında olu�acak farkın hasta memnuniyeti açısından ço�u zaman önemi 

olmayacaktır.  

c. Motivasyon: �nsanlar, bir hizmetin yardımı ile ne kadar çok ihtiyacını 

kar�ılarsa, o kadar çok fayda sa�larlar. Motivasyon ise gideremedikleri 

ihtiyaçları ve gerçekle�tirme istekleri kar�ısında, insanları harekete geçiren 

itici bir güçtür. �nsanları motive eden güç, ihtiyaçlarını kar�ılayabilme 

umududur. Hastaların da, hizmeti satın almadan önce ne kadar çok motive 

olmu�lar ise, kullanım ve faydalanma sonrası tatmin ya da hayal kırıklıkları 

da o derecede yüksek olacaktır. 

d. Tutumlar: Tutumlar ve inançlar birbirini destekleyen güçlerdir. �nsanlar 

her �eye kar�ı tutum geli�tirip inanç olu�turabilirler. Dolayısı ile bir 

hastanenin reklamlarına, tanıtımına, satı� gücüne, yansıttı�ı imaja, mal ve 

hizmetlerine kar�ı olu�abilecek en basit negatif bir tutum veya ters yönlü 

inanç, potansiyel hastaları so�utabilir ve alternatiflere yönelmesine neden 

olabilir. Asla unutmamak gerekir ki hastalar bu konuda oldukça acımasız 

olabilirler. E�er hastaların ilk edindikleri izlenim olumlu ise, tutumları da 

olumlu olacak ve hastalar ilk bulundukları a�amadan (bu a�amalar haberdar 

olma, kar�ıla�tırma yaparak ilk kararı verme, satın alma ve tatmin olma 

a�amasıdır.) bir sonrakine geçmek için bir kıvılcıma sahip olacaklardır. 

e. Yenilikçi Düzey: Zaman ilerledikçe bir alanda geli�tirilen teknolojik 

yenilik, bilginin bilgiye uyarlanması ile hızla di�er alanlara atlamaktadır. Bir 

lazer ı�ı�ının ne kadar çok çe�itli amaçlarla kullanıldı�ı buna çok basit bir 

örnektir. Piyasa sürülen yeni hizmetler kullanıcılarına artık daha fazlasını 

vermektedirler. Hastaneler de sundukları hizmetler ile hastalarına daha fazla 

olanaklar, kullanım kolaylı�ı, fayda, zaman tasarrufu sa�ladıkça, onların daha 

fazla tatmin olmalarını sa�layabilirler. Tatmin öncelikli olarak yenilikçilik 
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düzeyi yüksek olan hastalar da belirir. Hastalarda olu�turulan her artı tatmin, 

yeni hastalar ve olumlu izlenimler demektir. 

2. Hastaların Sosyo-Kültürel Özellikleri 

 
a. Sosyal Sınıf: �nsanların fiziksel ihtiyaçları dı�ında, refah düzeyini 

arttırmak (zenginle�mek) di�er insanlar tarafından fark edilmek ve takdir 

edilmek (saygınlık kazanmak), ki�isel seçim haklarını ve alternatifleri 

geni�letmek (güç sahibi olmak) gibi ihtiyaçları da olabilmektedir. Ki�iler bu 

ihtiyaçlarını, bulundukları sosyal sınıflarda kar�ılamaya çalı�ırlar. Daima bir 

üst düzey sosyal sınıfa geçmeye çalı�manın nedeni ise, söz konusu 

ihtiyaçların orada daha çok giderilebilece�i umududur28. Hastalara verilen 

hizmetlerde, insanlarda bulunan bu ihtiyaçlara dikkate edilmeli ve gerekirse 

bu ihtiyaçların tatmin edilmesine yer verilmelidir. 

b. Kültür: Kültür ve alt kültür ki�ilerin, çalı�ma alı�kanlıklarını ve 

uygulamalarını, insanlarla ili�kilerini, kendilerine kar�ı hassasiyetlerini, 

zaman hassasiyetini ve bilincini, insanlarla ileti�imini ve dilini, de�erlerini ve 

normlarını, akıl yürütme metotlarını ve ö�renmelerini,  inançlarını ve de�er 

yargılarını, yemek yeme ve beslenme alı�kanlıklarını,  giyim tarzı ve 

görünümlerini etkiler, de�i�tirir ve düzenler. 

                Hastaların tatminini sa�lamak için, hastaların sadece fiziksel ve medikal 

ihtiyaçlarını gidermek yeterli olmayaca�ından, sunulan hizmetin yansıttı�ı kültürün 

ve de�erlerin, hastaların ki ile uyum ve benzerli�ine dikkat edilmelidir. 

                Hastalar, asla tek ba�larına birer tüketici olarak kabul edilmemelidir. Hasta 

tatmininin sa�lanabilmesi için gerekli �artlardan birisi de, bir hastaya sunulan 

hizmeti, yakınlarının be�enmesi demektir. Örne�in; poliklinik hizmeti verilen bir 

çocuk ya da ya�lı hastanın, alınan hizmetten tatmin olması, öncelikle refakatçilerinin 

                                                 
28 Yunus Dursun, Meral Çerçi,“Algılanan Sa�lık Hizmeti Kalitesi, Algılanan De�er, Hasta Tatmini ve 
Davranı�sal Niyet �li�kileri Üzerine Bir Ara�tırma” Erciyes Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Sayı 23, Temmuz-Aralık, Kayseri, 2004, s. 4. 

 



 
 

18 

verilen hizmetten memnun kalması ile sa�lanabilecektir. Aile bireylerinin hizmet 

kalitesi ve yeterlili�inden memnun olması, hasta tatminini önemli ölçüde 

etkilemektedir. 

3. Hasta �htiyaçları ve Hizmet Performansı  

                �nsanlar, satın almayı dü�ündükleri ve satın aldıkları hizmetlerin kullanımı 

sonucunda, fiziksel ve mental ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlarlar. Hastaların, sadece 

kendi belirledikleri ihtiyaçlarını gidermek, onları tatmin etmek için yeterli olacaktır. 

Ancak, hastalar bazı ihtiyaçlarının farkında iken, do�al olarak bazı ihtiyaçlarının da 

farkında de�illerdir. Farkında olmadıkları ihtiyaçlar medikal ihtiyaçlardır ve 

genellikle hastalara hizmet veren hekimlerce belirlenirler. Sa�lık hizmetlerinin, di�er 

piyasa ürün ve hizmetlerinden temel farklılı�ı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Sa�lık 

hizmetlerine talep, kullanıcı tarafından de�il, hizmet sunucu tarafından 

belirlenmektedir.  

                Hastalar için ikinci önemli kriter, beklenen performanstır. Hastalar, satın 

aldıkları ya da almayı planladıkları hizmetin performansını tahmin etmek ve ona göre 

karar vermek durumundadırlar. Ödedikleri para için maksimum de�eri elde etme 

yoluna giren hastaların, özellikle özel hastanelerde, tatminleri kolay olmamakta ve 

hizmet sunucu üzerinde normalin üzerinde bir sorumluluk yaratmaktadır29.  

               “Hasta tatmini; hastaların aldıkları hizmetten bekledikleri faydalara, 

hastanın katlanmaktan kurtuldu�u külfetlere, hizmetten bekledi�i performansa, 

hizmetin sunulu�unun sosyo-kültürel de�erlerine (kendi ve aile kültürüne, sosyal 

sınıf ve statüsüne, kendi zevk ve alı�kanlıklarına, ya�am tarzına, önyargılarına) 

uygunlu�una ba�lı bir fonksiyondur”30. Hasta memnuniyetinin korunması ve 

arttırılması için, hastanın hizmeti satın alma öncesinde hizmetten haberdar 

olmasından, onunla ili�kisi tamamen kesilene kadar geçen süreçte yukarıdaki 

tanımda belirtilen faktörlere zaman içinde do�ru kar�ılık verilmesi gerek ve yeter 

                                                 
29 Michael D. Waggoner, ”Application of Continuous Quality Improvement Tecniques to The 
Ttreatment of Patients With Hypertension”, Health Care Management Review, Vol. 17, No: III, 
1992, s. 33. 

30 Dursun, Çerçi, a.g.e.,  s. 4. 
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�arttır. Hasta tatminini etkileyen kriterler olarak hijyen, ilgi, teknolojik altyapı, 

zamanlılık gibi hizmetin fiziksel özelliklerinin yanı sıra, ihtiyaç duyuldu�unda 

ula�ılabilen, uygun fiyatta ve uygun kalitede olma kriterleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

4.  Hastanın Hastane Hizmetlerinden Beklentisini Etkileyen Faktörler  

                Hastaların, sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerini etkileyen dört temel 

olgu: hastanın medikal (tıbbi) ihtiyaçları, di�er sa�lık kurulu�larında edindikleri 

tecrübeler, sosyo-kültürel konumları ve psikolojik durumları, zihinlerindeki kalite 

tanımıdır. Ki�ilerin medikal ihtiyaçları, kendilerini rahatsız hissetmeleri, kaza ya da 

daha farklı sa�lı�ı bozucu bir etkile�ime girmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Tecrübe 

olgusu ise, hastaların bir sa�lık kurulu�una gelmeden, önce di�er sa�lık 

kurulu�larında edindikleri tecrübelerdir. Hastalar, önceki tecrübelerine paralel 

beklentiler içinde olabilecekleri gibi, yakınlarının bu sa�lık kurulu�u hakkında 

ilettikleri tecrübelerine benzer beklentiler içinde de olabilirler.      

                Sa�lık çalı�anlarının en sıklıkla yaptıkları hata, hastanın kendilerine 

ba�vurma nedeni olan tıbbi sorununa odakla�maları ve sadece bu sorunun kendisiyle 

ilgilenmeleridir. Oysa hiçbir hastalık onu do�uran, geli�tiren faktörler ile bireyin 

kendisi göz ardı edilerek çözülemez. Sa�lık ekibinin muhatabı hastalık veya 

semptom de�il; hastadır. Sa�lık ekibi kar�ısında yardım bekleyen ki�inin gerçek 

ihtiyacını belirleyerek, sa�lık kurumuna gelirken beklentisini, ya�adı�ı sorunu nasıl 

algıladı�ını, hastalı�ı hakkındaki dü�üncelerini, endi�elerini, kendisini iyi ve sa�lıklı 

hissetmesi için nelerin, nasıl de�i�tirilmesini istemekte oldu�unu ö�renmeye çalı�ır. 

Hastalar, sadece bedensel varlıklarına bakılarak muamele edilmesini istemeyebilirler. 

Ruhsal ve sosyal durumları de�erlendirilerek ve de�erleri korunarak, te�his, tedavi ve 

tıbbî bakım süreçlerin ki�iye ait olması uygun olacaktır. 

C. Sa�lık Bakım Hizmetlerinde Hem�ire 

                Bu bölümde bir bütün olarak insana bakım veren tek sa�lık disiplini olan 

hem�ireli�in tanım, felsefe, rol ve i�levleri ve ekip içindeki yeri i�lenmi�tir. 
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        1.Hem�ireli�in Tanımı ve Felsefesi 

 Hem�irelik ve hem�irenin var olma nedeni, ki�ilerin kar�ıla�tıkları veya 

kar�ıla�acakları sa�lık sorunlarını çözmede yardıma ihtiyacı duymalarıdır. 

Hem�irelik, insanı sa�lık ve hastalıkta do�umundan ölümüne kadar geçen sürede 

anlamaya temellenmi�tir. 

 Tarih boyunca hem�irelik mesle�inin esasını açıklamak üzere sürekli 

çalı�malarda bulunulmu�, mesle�in ne oldu�unu, i�levlerini ve rolünü tam olarak 

tanımlama ve tanıtmaya önem verilmi�tir. Hem�ireli�i tanımlamak ve i�levlerini 

açıklamak üzere yapılan çalı�malar Florence Nightingale’e uzanmaktadır. 

Nightingale göre hem�ireli�in amacı “do�anın iyile�tirmesini sa�lamak üzere hastayı 

en uygun ortama koymaktır”31. 

                Virgina Henderson hem�ireli�i, sa�lıklı ve hasta bireye yardım, insanın 

temel gereksinimlerini kar�ılama ve hastanın en kısa zamanda ba�ımsızlı�ını 

kazandırmaya çalı�ma olarak tanımlamı�tır.  

                Uluslararası Hem�irelik Konseyi’nin ( ICN: International Counsel of 

Nursing) hem�irelik tanımı,” Bireyin ailenin ve toplumun sa�lı�ını koruma ve 

geli�tirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyile�tirme ve rehabilite etmeye katılan 

bir meslek grubudur. Hem�ire ayrıca sa�lık ekibinin tedavi edici ve e�itsel planlarını 

geli�tirmeye ve uygulamaya katılır” �eklinde tanımlamı�tır. 

                Türk Hem�ireler Derne�i’nin  ( THD ) tanımına göre “ Hem�irelik, bireyin, 

ailenin ve toplumun sa�lı�ını ve esenli�ini koruma, geli�tirme ve hastalık halinde 

iyile�tirme amacına yönelik hem�irelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, 

uygulanması, de�erlendirilmesinden, bu ki�ilerin e�itiminden sorumlu bilim ve 

sanattan olu�an bir sa�lık disiplinidir”32. 

                                                 
31 Perihan Velio�lu, “Hem�ireli�in Dü�ünsel Temelleri”, Ala� Ofset, �stanbul, 1994, s. 3–13. 

32 Leman Birol, “Hem�irelik Süreci”, Etki Maatbacılık, �zmir, 2004, s. 21. 
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                Toplum gereksinimlerini kar�ılamaya yönelik olan hem�ireli�in felsefesi �u 

ilkeleri içerir33; 

− Hem�irelik bireyin, sa�lıklı bir ortamda ya�amaya hakkı oldu�una inanır, 

− Hem�irelik, sa�lıktan sapmalar oldu�u zaman bireyin optimal bakımı almaya 

hakkı oldu�unu savunur, 

− Hem�irelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeri�i olan, ba�ımsız bir sa�lık 

disiplinidir, 

− Hem�irelik mesle�i topluma hizmet götürme i�levinde di�er sa�lık meslekleri 

ile sıkı i�birli�i yapılmasına inanır, 

− Hem�irelik, bireyin kendine özgü özelli�i, ki�ili�i ve bütünlü�ü içinde hak ve 

mahremiyetine saygıyı içerir. 

                Hem�irelik rolünün önemli bir bölümü, bireyin kar�ıla�tı�ı engelleri 

a�masını potansiyelini üst düzeyde kullanmasını sa�lamak üzere yardımcı olmayı 

kapsar.”Hem�irelik her ya� ve sosyo-ekonomik durumdaki bireye, günlük ya�am 

aktivitelerinde temel ihtiyaçlarını kar�ılamak ve sa�lıkları ile ilgili sorunlarla ba� 

edebilmelerine yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetler, gösterilen tepkiler, ileti�im 

ve ili�kiler sürecidir”. Süreç olarak hem�irelik faaliyeti birey ve kümelerin sa�lık 

statüleri ile ilgili konularda dü�ünme, ili�kilendirmek, yargılamak ve faaliyette 

bulunmayı kapsar34. 

        2.Sa�lık Ekibi �çinde Hem�irenin Rol ve ��levleri 

                Öncelikle sa�lık ekibi tanımını yapacak olursak; Sa�lık kurumlarında, 

ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli sa�lık bakımının verilmesinde de�i�ik 

sa�lık mesleklerinden üyelerin bir araya geldikleri, her birinin kendi görevlerinin 

yerine getirildi�i, bilgi ve deneyimlerin sürekli payla�ıldı�ı, ortak kararların alındı�ı 

                                                 
33 Perihan Velio�lu, Kamerya Babada�, Kazım Sezgin, “Hem�irelik Tarihi ve Deontolojisi”, 
Açıkö�retim Fakültesi Yayın No: 260,  Eski�ehir, 1992, s. 34. 

34 Velio�lu, a.g.e., s. 6. 
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ve kararların birlikte uygulandı�ı bir birlik olarak tanımlanabilir. Hem�ire, hekim, 

psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonellerden 

olu�an sa�lık ekibindeki her bir meslek üyesinin kendine özgü fakat birbirini 

tamamlayıcı hizmet vermesi beklenir35. 

                Gereksinimi olanlara en iyi bakımın verilmesinde, her düzeyden sa�lık 

bakım elemanının kapasitesinden sonuna kadar yararlanma amacını güden sa�lık 

ekibi hedeflerini �u �ekilde gerçekle�tirmektedir36; 

− Hizmet verileni / hastayı ve ailesini ekibin merkezine alma, 

− Gereksinimi olanlara en iyi bakımı verme, 

− Ekibin her üyesine gördü�ü e�itime en çok uyan görevi verme, 

− Ekip toplantıları / ekip konferansları ile bilgi ve deneyimleri sürekli 

payla�ma, 

− Görev yetki ve sorumlulukların çok iyi belirlenmi� ve benimsenmi� 

olmasını ve bunların tüm sa�lık ekibi üyeleri tarafından iyi bilinmesini 

sa�lama, 

− Görev da�ıtımında, ekip lideri ve üyelerinin yaptıkları i�ten doyum 

sa�lamalarını dikkate alma. 

                Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve bu teknolojinin kullanılması için 

bilgili sa�lık personeline gerek duyulmakta olup bakımda, uygulamada ortak 

sorumlulu�un benimsenmesi zorunlu olmaktadır. Ekip çalı�masıyla birlikte sa�lık 

ekibi beraber hareket edecek, bilgi ve becerilerini en etkili �ekilde kullanarak hasta 

bakımında en etkin olanı ortaya çıkaracaklardır. 

 

                                                 
35

Nurdan Tosun, “Sa�lık Ekibinin Karar Verme Sürecinde Hem�irenin Rolü”, (Çevirim içi) 
http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastalıklar7files/kitaplar/02.pdf , 21.08.2009. 

36 K McPherson, L Headrıck, F Moss, “Working and Learning Together: Good Quality Care Depends 
On It, Buy How Can We Achieve �t?, Quality In Health Care, Vol. 10, No: I, 2001, s. 46-50. 
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                Sa�lık ekibi içinde hem�irelerin tedavi ve bakım verici, karar verici, hasta 

hakları savunuculu�u, e�iticilik, yöneticilik gibi birçok rol ve i�levleri vardır. 

Bunlara kısaca de�inecek olursak37; 

− Hem�ire hasta bireyin bakım ihtiyacını saptar planlar ve uygular,  

− Hem�ire eylemde bulunmadan önce sahip oldu�u bilgiyi yorumlar ve birey 

için (özgün olarak o birey için) en uygun olanına birey ile, ekip üyeleri ile 

veya ba�ımsız olarak karar verir,  

− Hem�ire, bakım verdi�i birey ya da grup için fiziksel ve psikososyal olarak 

güvenli bir çevre sa�lar. Bakıma ili�kin karar verme süreçlerinde etik ilkeleri 

göz önünde bulundurur. Bireyin/hastanın yasal haklarını korur ve 

gerekti�inde hakkını aramasına yardım eder, 

− Hem�ire, bireyin/ailenin sa�lı�ını korumak, geli�tirmek ya da sa�lı�ını 

yeniden kazanmasına yardım etmek/iyile�tirmek için bireysel-sosyal-

ekonomik kaynakları tanımlar ve yönetir, 

− Hem�ire hastalık vb. nedenlerle yapısal ya da i�levsel kayıtların bulundu�u 

durumda, bireyin var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanması, kayıp 

sonucu olu�an de�i�imlerle ba� etmesi için bireye ve ailesine yardım eder, 

− Hem�ire duygusal destek sa�layarak bireye bakım verir. Terapotik amaçlara 

ula�mak için bireyin var olan yardım gereksinimini kar�ılar, 

− Hem�ire, Hasta ve ailesinin bu deneyimlerinden bir anlam bulmaları, 

ö�renmeleri ve ba�ımsızlık kazanmaları için ne ö�retilece�ini tanımlar ve 

bunları ö�retir. E�itim sonucunda geli�imi ve davranı� de�i�ikli�ini 

de�erlendirir, 

                                                 
37 Firdevs Erdemir, ”Hem�irenin Rol ve ��levleri ve Hem�irelik E�itiminin Felsefesi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi Hem�irelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt II, Sayı: I, 1998, s. 59–60. 
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− Hem�ire, hasta ve ailesinin bakıma etkin katılımlarını sa�lar. Danı�manlık 

yapar, 

                Hem�ire genellikle bu rollerin birço�unu aynı anda yerine getirir. Bakım 

verirken e�itir, aynı zamanda danı�manlık eder, korur ve gözetir. Modern hem�irelik, 

sadece hastalı�ı ve hastalıklı bireye bakımı de�il, sa�lam bireyi ve sa�lı�ı korumayı 

ön planda tutar. Hem�irelerin görev alanları tedavi edici sa�lık hizmetleri, koruyucu 

sa�lık hizmetleri, e�itim ve yönetim hizmetlerini kapsamaktadır. Tedavi edici sa�lık 

hizmetlerini yatak ba�ı, poliklinik ve ameliyathane hizmetleri olarak ele alabiliriz.   

Koruyucu sa�lık hizmetlerini, ana çocuk sa�lı�ı hizmeti, dispanser hizmetleri, 

endüstri ve i� sa�lı�ı hizmetleri ile okul sa�lı�ı hizmetlerini kapsamaktadır.                             

                Hem�irenin e�itimle ilgili i�levleri; birey, aile ve topluma sa�lık ve 

hastalı�ın gerektirdi�i sa�lık e�itimin yapmak, i�e yeni ba�layan personel uyumu için 

gerekli e�itim programının hazırlanması ve hizmet içi e�itim programlarını 

uygulamak, hem�ire ö�rencilere uygulamalı ö�renimlerinde yardımcı olmak 

sayılabilir. 

                Hastane ve hem�irelik hizmetleri yönetimi tarafından hem�irelik bakımını 

geli�tirmek için yapılan her türlü çalı�maya katılır. Görevlerini yürütürken 

kar�ıla�aca�ı yasal ve deontolojik sorunların çözümünde gerekenin yapılması için 

ba�vurulacak mercileri seçer ve kullanır.  
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                Hem�irelerin ça�da� rol ve i�levleri;                  

ESAS ROLLER� ��LEVLER� 

 

ÇA�DA� ROLLER� 

 

Uygulayıcı rolü Bakım+tedavi+koordinasyon 

E�itici rolü 

Meslek adayları+meslek üyeleri 

Sa�lıklı / Hasta+ Aile+Toplum 

 

 

Ara�tırıcı rolü 
Daha iyi hem�irelik bakımı vb. 

vermek (sa�lık bakımına katkı) 

Yönetici rolü Sa�lık hizmeti alanları 

     Koordinatörlük Rolü 

Hasta hakları savunucu 

Rolü 

Rehber, danı�man rolü 

Psikolog Rolü 

Ekonomist rolü 

 

 

 

 

                                                             � 

                                         YÖNET�M ��LEVLER� 

                                                             � 

                                        Sa�lık e�itim kurumları 
Profesyonel rolü�         Hem�irelik disiplinini geli�tirme 

 

                �ekil I: Hem�irelikte Ça�da� Rol ve ��levler 

Kaynak: “Sa�lık Bakım Sistemi, Sa�lık Ekibi ve Hem�irenin Rolü”, (Çevirim içi) 
http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHEM/1207/, 12.09.2009. 
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                Hem�ireler bakım, e�itim, ara�tırma ve hasta haklarını savunma ile ilgili 

rollerinde ba�ımsız hareket eder. Tanı ve tedavi giri�imlerinde üstlendi�i i�levler ve 

di�er sa�lık ekibi üyeleriyle hasta ve ailesi arasında sa�ladı�ı koordinasyon 

hem�irenin yarı ba�ımlı(destekleyici) rolleridir. Tanı ve tedavi i�levlerinde ise 

hem�ire hekime ba�ımlı olarak çalı�ır. Sa�lık bakımında rol ve i�levlerini yerine 

getirebilmesi için hem�irenin temel e�itimle rollerine hazırlanmı� olması gerekir38. 

                Hem�ire sa�lık ekibi hizmetinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve hem�ireler 

de sa�lıklı/hasta birey için çalı�an sa�lık ekibinin temel ta�larından birisidir. 

Hem�ire; e�itimiyle, ki�ili�iyle, teorik bilgi ve uygulama becerisiyle, karar verme 

yetene�iyle hem�irelik hizmetlerini planlayarak uygulayabilen, ekip çalı�masını 

ba�arıyla yürütebilen, sa�lık ekibi üyeleriyle uyum içinde çalı�abilen sorumlu insan 

gücüdür. Sa�lık ekibi elemanları hem�ireyi çok geni� olarak de�i�en roller içinde 

görmektedirler.’’Sa�lık ekibi üyeleri içinde kabul alanı en geni�; ortama, duruma ve 

i� bölümüne en uyumlu olanlar hem�irelerdir’’ denilebilir. Ancak hem�ireler ço�u 

zaman istendik rollerini uygulayamamaktadır. Bunların nedenleri arasında e�itiminin 

farklı kurumlardan kaynaklanması, önemli bir yer tutmaktadır. Farklı e�itim 

kurumlarından (sa�lık meslek lisesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans gibi) mezun 

ki�ilerin tümü hem�ire unvanı almakta olup hepsinden beklenen fonksiyonlar 

aynıdır39. 

D.Sa�lık Bakım Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, �SO 9000 Kalite 

Güvence Sistemi 

                Hizmet sektörünün genel ekonomiler içerisinde önemli bir yere sahip 

olması, mü�teri ihtiyaçlarını kar�ılayacak ürün ve hizmetlerin üretilmesine olan 

ihtiyacın belirginle�mesi ve hizmetleri için mal üretiminden farklı yöntem ve 

yakla�ımlar ortaya konulması gereklili�inin fark edilmesi, hizmetlerde kalite konu 

                                                 
38 “Sa�lık Bakım Sistemi, Sa�lık Ekibi ve Hem�irenin Rolü”, (Çevirim içi) 
http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHEM/1207/, 12.09.2009. 

39Tosun, a.g.e., s. 117-118. 
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sunu’nun önemini arttırmı�tır. 40. Kalite temelde var olan özelliklerin ihtiyacı 

kar�ılamasıdır. 

                Geleneksel yakla�ıma göre kalite; Ürünün tüketici tarafından belirlenen 

bazı standartları ta�ıması olarak nitelendirilmekte ve üretim faaliyetlerinde yaygın 

olarak kullanıldı�ı görülmektedir. Günümüzde ise kalite ürünün mü�teri tarafından 

tercih edilmesini sa�layan tüm özelliklerin bile�imi olarak ele alınmaktadır. 

Geleneksel yakla�ımda kalite pahalıdır. Son zamanlarda bu yakla�ım önemini 

kaybetmi�, kalitenin maliyet dü�ürücü ve verimlili�i arttırıcı rol oynadı�ı ortaya 

çıkmı�tır. Rekabet üstünlü�ü sa�lamak için ba�layan yarı�ta kalitenin oynadı�ı rolün 

önemi anla�ılmı�, zamanla tüm i�letme çalı�anlarının gönüllü katılımını sa�lamayı 

gerektiren toplam kalite ve sürekli iyile�tirme felsefesi ortaya çıkmı�tır41. 

                Kalite, ürün ya da hizmeti en ekonomik �ekilde üreten tüketicilerin 

belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını kar�ılama kabiliyetine dayanan bir üretim 

sistemi olarak tanımlamak mümkündür. 

                Toplam kalite yönetimi; ‘kalite yönetiminde üst yönetimin sorumlulu�unun 

vurgulanması, her düzey ve alanda kalite yönetimine ili�kin e�itim çalı�malarının 

yürütülmesi, kalite geli�tirmenin sürekli kılınması ve kalite kontrol çemberi içinde 

tüm çalı�anların kalite geli�tirme faaliyetlerine katılımının sa�lanması’ �eklinde 

tanımlanabilir. Toplam kalite yönetiminin, bütün yazarların üzerinde anla�tı�ı dört 

temel ö�esi vardır. Bunlar;42 

− Mü�teri odaklı bir yönetim anlayı�ıdır, 

− Üst yönetimin liderli�i ve sorumlulu�unu gerektirir, 

− Gurup odaklı bir yönetim anlayı�ı olarak herkesin katılımını öngörür, 
                                                 
40 Deniz C. Seyran, “Modeller ve Hizmet Kalitesine Yeni Bir Bakı� Açısı”, Kalder Yayınları, 2004, 
�stanbul, s. 35. 

41 Huriye Çatalca, “Sa�lık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi’  Beta Basım Yayım Da�ıtım 
A.�., 1.Basım, �stanbul, 20003,  s. 3-5. 

42 Mehmet Biçkes, “Sa�lık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi,  
Sayı 458, �ubat 2000, s. 29–34. 
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− Sürekli geli�tirmeye ve hedeflere göre yönetime dayanır. Bunun yanında 

sürekli denetim, önce insan anlayı�ı ve birey kalitesi de önemlidir. 

                Toplam kalite yönetiminin etkili olabilmesi için takım çalı�masının 

yaygınla�tırılması, kurumun tüm düzeylerindeki karar verme, problem çözme 

a�amalarında etkili olarak kullanılabilmesi gereklidir. Bir örgütte takım varlı�ından 

söz etmek için43; 

− Takım amacı, 

− Liderlik ve takımdaki üyelerin rolleri, 

− Takım üyelerinin birbirine ba�lılı�ı, 

− Takımın iklimi, 

− Takımın kültürü gibi özellikler bulunmalıdır. 

                 Sa�lık hizmetlerinde kalite güvencesi ( QA: Quality Assurance) 1970’li 

yılların sonlarında ABD’ de sa�lık kurulu�larının akreditasyon belgelendirmelerini 

yapan Akreditasyon ve Sa�lık Kurulu�ları Komisyonu (JCAHO: Joint Commission 

on Areditation of Health Care Organizations) kalite standartlarını belirlemesiyle 

geli�erek yaygınla�mı�tır.            

                Rekabetin artması ve bireylerin sa�lık hizmetlerinin kalitesi hakkında 

giderek artan ölçüde haberdar olmaları ve bunun sonucunda aldıkları sa�lık 

hizmetlerinde kalite garantisi aramaları nedeniyle kalite geli�imi kavramı sa�lık 

hizmetlerinin de gündemine girmi� ve ülkemizdeki bazı özel sa�lık kurulu�ları 

1990’lı yıllarda kalite standart belgesi almak için yo�un bir arayı� ve çalı�ma içine 

girmi�lerdir. Kaliteli bir sa�lık hizmetinden söz edebilmek için gereken kaynakların 

verimli bir �ekilde da�ıtılması ve kullanılması, hizmetin etkili bir �ekilde verilmesi, 

gerek kaynak da�ıtımında gerekse hedef kitlenin hizmetlere ula�ımında hakkaniyete 

                                                 
43 Fevzi �i�ik, “Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi”, (Çevirimiçi), 
www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh321.ppt, 15.11.2009.  
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özen gösterilmesi ve hizmet sunumu sırasında ve sonrasında hizmeti kullananların 

memnuniyetinin sa�lanması gerekmektedir44.  

                Sa�lık ve kalite güvencesinin öncülerinden olan Prof.Dr.Avedis 

Donebediana göre sa�lık bakımının kalitesi, bakım sürecinin bütün a�amalarından 

beklenen kazanç ve kayıp dengelerini göz önüne aldıktan sonra hasta iyili�ini ifade 

eden kapsamlı bir ölçüyü arttırması beklenen bakım türüdür. Bu tanıma göre yüksek 

kaliteli tıbbi bakım hastanın mümkün olan en yüksek fonksiyonel duruma 

(iyile�meye) ve psikososyal sonuçlara eri�mesini mümkün kılan bilimsel ya da teknik 

bir unsur ile ki�iler arası unsurun bile�kesi olarak kabul edilebilir. Burada performans 

ve standartlar önem kazanmaktadır. Bundan yola çıkarak  45. 

− Performans de�erlendirme ve ölçme, 

− Performansın standartlara uygunlu�unu belirleme, 

− Standartlara uygun olmayan performansı iyile�tirme yapılmalıdır. 

                Hastanelerde yürütülmekte olan kalite çalı�malarının birincil amacı; 

hastaya kaliteli ve güvenilir bakım vererek, mü�teri memnuniyetini sa�lamaktır. 

Hastanelerin mü�terileri, iç mü�teriler (çalı�anlar), dı� mü�teriler (hastalar, hasta 

yakınları vb.) olarak iki gruba ayrılmaktadır46. Hastanelerin mü�teri 

memnuniyetlerini sa�layabilmeleri verdikleri hizmet kalitesine ba�lı olarak 

de�i�mektedir. Hasta memnuniyetini sa�lamada en önemli role hekimin ve ikinci 

olarak da hem�irenin sahip oldu�u bilinmektedir. Hasta ile direk ileti�imde 

bulunmakta olması dolayısıyla öncelikli olarak bu iki meslek grubu etkendir. Sa�lık 

hizmetleri do�ası gere�i yüksek oranda emek ve teknoloji sunulan hizmetlerdir.  

                                                 
44 Biçkes, a.g.e., s. 29–34. 

45 Ümit �ahin, “Ülkemizde Kalite Serüvenine Bir Bakı�”, Özel Hastaneler ve Sa�lık Kurulu�ları 
Derne�i,  (Çevirim içi) http:// www.ohsad.ara/  16.08.2009. 

46 Kavuncuba�ı, a.g.e., s. 300. 
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                Bu yüzden hizmet kalitesi modern teknolojinin kullanımı kadar, 

çalı�anların memnuniyetini de gerekli kılmaktadır47. 

                Kalite çalı�malarıyla geli�tirilen klinik bakım, mü�teri sadakatini yani 

mü�terinin kazanılmasını kolayla�tırmaktadır. Kalite çalı�malarının di�er faydası ise 

iç mü�teri memnuniyetini sa�lamasıdır. �ç mü�teri memnuniyeti insan kaynakları 

yönetimi ile ilgili pek çok alanı kapsar. Ödenen ücret, i�e uygun performans 

gösterebilme yetene�i, örgüt politikaları, i�yeri arkada�larıyla uyum sa�layabilme, 

i�inden memnun olma, i�ini sevme gibi etkenler hem kendi memnuniyetini 

dolayısıyla dı� mü�teri memnuniyetini etkilemektedir48. 

                �� memnuniyetinin iki ana unsuru ‘ yönetim’ ve ‘birlikte çalı�ılan ki�ilerdir. 

Çalı�anların hizmet sunumundaki algılarını kapsayan hizmet ikliminin pozitif olması, 

örgüt içinde tüm düzeylerdeki gayretlerin kar�ılanmasına ba�lıdır. Bir hizmet 

kültürü; yenilikçi insan kaynakları politikalarına, do�ru i�leyen prosedürlere, 

çabaların sürekli desteklenmesine, hizmetle ilgili olarak performans 

de�erlendirmeye, hizmete ba�lı ödüllendirmeye ve mü�teri odaklı e�itime ihtiyaç 

duyar. Tüm bu unsurları kapsayan hizmet kültürü; hizmet odaklı stratejilere dayalı 

olarak, örgütün vizyonuna ve üst yönetimin de�erlere ba�lı olarak kurulabilmelidir49. 

                Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin sa�lık hizmetlerinde uygulanması 

sırasında birtakım engeller gözlenmektedir. Bunların en temel olanları50; 

− Doktorların erken katılımının sa�lanamaması, 

− Uygun misyon ve hedeflerin seçilememesi, 

                                                 
47 Lynne Miller Franco, Sara Bennett, Ruth Kanfer, Patrick Stubblebine,” Determinants and 
Consequences of Health Worker Motivation in Hospitals in Jordan and Georgia”, Social Science & 
Medicine, Vol. 58, 2004, s. 343–345. 

48 P.S. Raju, S.C. Lonial, ”The �mpact Of Service Quality and Marketing On Financial Performance in 
the Hospital Industry: An Empirical Examination”, Journal of Retailing and Consumer Services, 
Vol. 9, No: VI, 2002, s. 335-339. 

49 Dana Yagil, Iddo Gal, “The Role Of Organizational Service Climate in Generating Control and 
Empowerment Among Workers and Customers”, Journal of Retailing and Consumer Services, 
Vol. IX, No: IV, 2002, s. 215-217. 

50 Biçkes, a.g.e., s. 34–35. 
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− Çalı�anlara yeterli e�itimin verilememesi, 

− Ara kademe yöneticilerinin katılımının ve katkısının sa�lanamaması, 

− Çıktı olarak tanımlanan hastalara odaklanılamaması, 

− Tüketici kavramının boyutlandırılamaması. 

                Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ba�landı�ında kurumun var olan 

çalı�ma tarzında önemli bir de�i�iklik olaca�ı yönetim kadrosu ve tüm çalı�anlar 

tarafından bilinmelidir. Kalite olu�turulduktan sonra iyile�tirme ve geli�tirme 

süreçlerinden geçecek ve süreklili�i sa�lanacaktır. 

 

                             �ekil 1-2: Kalite �yile�tirme ve Geli�tirme Süreci 

Kaynak: Murat Toktamı�o�lu, ”Poliklinikler �çin Kalite ve Maliyet Odaklı Teorik Bir Model’, 1. 
Basamak Sa�lık Hizmetlerinde TKY Sempozyumu Kitapçı�ı, Ankara, Haberal E�itim Vakfı 
Yayını, 1995 s. 181. 

 

                TKY, ISO 9000 (�nternational Standardizasyon Organization/ Uluslararası 

Standartlar Organizasyonu) ve akreditasyon benzeri kalite çalı�maları bir hastanede 

tüm çalı�anların katılımı ve insiyatif kullanımını gerekli kılan süreçlerdir. ISO 9000 

kalite güvence sisteminin temelinde, bir organizasyonu olu�turan de�i�ik birilerin i� 
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prosedürlerini önceden belirlenen kontrollu �artlar altında yürütülmesi, izlenmesi, 

çıkacak sorunların tanımlanması ve bu sorunların düzeltilmesi ve iyile�tirme 

faaliyetleri yer almaktadır. Kalite geli�imine uygun olarak ISO 9000 standardı da, 

kendi içerisinde geli�im göstermi� ve gerçekle�tirilen rezervasyonlar ile yeni 

versiyonları yayımlanmı�tır. �lk revizyon 1994 yılında yapılmı� olup, standardın 

güncel versiyonu 2000 yılında revize edilmi�tir. Mart 2009 da standart tekrar revize 

edilmi�tir. Standard sekiz adet kalite yönetim ilkesini içermektedir51. 

                Mü�teri Odaklılık: Kurulu�lar, mü�terilerinin bugünkü ve gelecekteki 

ihtiyaç ve beklentilerini anlamalı, bu ihtiyaç ve beklentileri kar�ılamalı ve a�maya 

çalı�malıdır. 

                Liderlik: Liderler, kurulu�un amaç ve yönünü belirler. Çalı�anların 

kurulu�un hedeflerine ula�masına tamamıyla katılabilece�i çalı�ma iklimi yaratılmalı 

ve muhafaza etmelidir. 

                Çalı�anların Katılımı: çalı�anlar kurulu�un temeline olu�turmaktadır ve 

onların katılımı, yeteneklerinin kurulu�un yararına kullanılmasını sa�lar. 

                Süreç Yakla�ımı: Faaliyetler bir süreç olarak yönetildi�inde istenen sonuca 

daha etkin �ekilde olu�ulur. 

                Yönetimde Sistem Yakla�ımı: Birbirleriyle ili�kili süreçlerin bir sistem 

olarak belirlenmesi, anla�ılması ve yönetilmesi, organizasyonunun amaçlarını 

gerçekle�tirmeye yönelik olarak etkilili�e ve etkinli�ine katkı sa�layacaktır. 

                Sürekli Geli�me: Kurulu�ta sürekli iyile�tirmenin sa�lanması, sürekli bir 

hedef olmalıdır. 

                Gerçeklere Dayalı Karar Verme: Etkin kararlar, elde edilen verilerin analiz 

edilerek bilgi elde edilmesi temeline dayanır. 

                                                 
51 Hidayet �ahin, “Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001:2000”, Polimer Matbaacılık, 
Ankara, 2002,  s.17. ve Özlem �pekgil Do�an, Özkan Tütüncü, “Hizmet ��letmelerinde Toplam Kalite 
Yönetimi Kapsamında ISO 9001: 2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Rektörlük Yayınları, �zmir, 2003, s. 1. 
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                Tedarikçilerle Kar�ılıklı Faydaya Dayalı ��birli�i: Kurulu� ve tedarikçiler 

birbirleri ile ba�ımlıdır ve kar�ılıklı fayda sa�layan bir ili�ki her iki tarafında da�ar 

yaratma kabiliyetini arttırır. 

                ISO 9001-2000’in süreçlere dayalı kalite yönetim sistemi modelinde 

sistemin çıktısı olarak ürün gösterilmekte ve metinlerde ürün sözcü�ü yer almaktadır. 

Bu durum standardın hizmeti kapsamadı�ı �eklinde yorumlanabilir. Ancak 

standardın 3. maddesi olan ‘ Terimler ve Tarifler’ bölümünde ‘standardın bütün 

metninde her nerede ‘ürün’ terimi yer alıyorsa bu ‘ürün’  terimi aynı zamanda 

‘hizmet’ anlamını da ta�ıyabilir’ ifadesi yer almaktadır. 

  

 

 

                              �ekil 1-3: Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli 

                     Kaynak: Türk Standardı TS EN ISO 9001/Mart 2009. 
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                �ekilde gösterilen süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemi modeli, 

bu standardın tüm sürecini kapsar, ancak bu süreçleri detaylı seviyede göstermez. 

Sekiz kalite yönetim prensibi temelinde olu�turulan ISO 9001–2000 standardı, dokuz 

maddeden olu�maktadır. Standardın sıfırıncı maddesi, standardın dayandı�ı 

yakla�ımı, daha önceki standartlarla ili�kileri ve di�er yönetim sistemleri ile 

uyumunu açıklamaktadır. Birinci madde, standardın kapsamını ve uygulama alanını, 

ikinci madde atıf yapılan standart ve/ve ya dokümanları, üçüncü madde de terimler 

ve tarifleri içermektedir. Standardın dört ile sekizinci maddeleri arasındaki bölümde 

ise Kalite Yönetim Sisteminin gereklilikleri yer almaktadır. Bu maddeler ara 

ba�lıkları ile, Kalite Yönetim Sistemi, Yönetimin Sorumlulu�u, Kaynak Yönetimi, 

Ürün Gerçekle�tirme, Ölçme, Analiz ve �yile�tirmedir52. 

                Kurulu�lar, kalite yönetim sistemini standardın �artlarıyla ba�lantılı 

biçimde olu�turmalı, dokümanter etmeli, süreklili�ini sa�lamalı ve sürekli 

iyile�tirmelidir. Hastanelerde sa�lık çalı�anları içerisinde oran olarak en büyük grubu 

olu�turan hem�ireler ise kaliteli bakımın sa�lanmasında anahtar roldedirler. 

Günümüzde ça�da� hem�irelik çok daha fazla bilgi ve beceriyi gerekli kılmaktadır ve 

hem�ireli�in temel amacı kaliteli sa�lık ve bakım hizmeti sunmaktır. Di�er yandan, 

hem�ireler insan sa�lı�ının ve ya�amının korunması için sahip olunması gereken 

asgari bilgi ve beceriden yoksun oldu�u takdirde, eksik ve yanlı� uygulamaları ile 

hizmet sundukları insanların hayatını tehlikeye sokabilirler53. 

                Hem�irelik hizmetlerinde kalite kontrolü ‘objektif verilerle bakımın 

kalitesinin devamlı ölçülmesi ve de�erlendirilmesidir.’ Hem�irelik standartları ile 

bakım hizmetinin uygunlu�u izlenerek de�erlendirilir, bakımın daha kaliteli 

verilmesi sa�lanır. Bu amaçla Amerika Birle�ik Devletleri ba�ta olmak üzere özel 

klinik konular ve problemler ile ilgili sa�lık ili�kili disiplinler için standart 

olu�turulmasına ba�lanmı�tır. AHRQ kurdu�u on iki ‘kanıta dayalı uygulama 

merkezinde’  çe�itli konularda raporlar hazırlanmı� ve de�erlendirmeler yapılmı�tır.                                   

                                                 
52 Türk Standardı TS EN ISO 9001/Mart 2009. 

53 Burcu Sezgin, “Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalı�ma Ortamı ve Hem�irelik Uygulamalarının 
Hasta ve Hem�ire Güvenli�i Açısından De�erlendirilmesi”,�stanbul Üniversitesi Sa�lık Bilimleri 
Enstitüsü Hem�irelikte Yönetim Anabilim Dalı, Doktora Tezi, �stanbul, 2007, s. 6-10.   
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                Özellikle a�rı yönetimi, bası yarası standartları gibi hem�irelik 

uygulamalarına rehber olacak standartlar geli�tirmi�lerdir. Ayrıca kanıta dayalı 

uygulamalardan biri olan enfeksiyon kontrolü için; ventilatöre ba�lı hastalarda 

pnömoni görülme hızı ve cerrahi sonrası hastalarda üriner enfeksiyon görülme 

hızının izlenmesi ile toplanan bilgiler kullanım için yayınlanmı�tır54. 

                ANA 1994 yılında hem�irelik bakımının hasta güvenli�ine ve kaliteli 

hizmete olan katkısını incelemek için çok safhalı ara�tırmalar ba�latmı� bu amaçla 

diplomalı kayıtlı hem�irelerin istihdamını bakım süreçlerine ve hasta sonuçlarına 

etkisine yönelik çalı�malar yapmı�tır. Bu çalı�malar neticesinde 1998 yılında 

hem�irelik bakımına duyarlı kalite göstergelerini olu�turmu�lardır55. Bu göstergeler; 

− A�rı yönetimi, 

− Tedavi edici i�lem, 

− Her düzeyden hem�irelik personelinin bir arada çalı�ması, 

− Hasta ve ailesinin memnuniyeti, 

− Sigara tüketiminin azalması ve önleme, 

− Kardiyovasküler hastalıklardan korunma, 

− Primer bakım. 

                Ülkemizde ürün ve ya hizmetlerin kalite standartlarını belirleyen kurulu�, 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’dir. TSE standartlarından hem�irelik hizmetleri, 

hekimin tedavi planı ile hem�irelik bakım planına uygun olarak, bir hem�ire 

                                                 
54 Julia Galley, Bernadette O’Riordan, “Guidance For Nurse Staffing �n Critical Care”, (Çevirimiçi) 
http://www.rcn.org.uk., 16.03.2009. 

55 Selma Gökta� ”Bir Kamu Hastanesinde Hem�ire �stihdamının Hasta Güvenli�ine Etkisi”,Haliç 
Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, �stanbul, 2007, s. 38–39. 
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tarafından yerine getirilen ve/ve ya denetlenen tedavi edici, rehabilite edici ve 

koruyucu hasta bakım hizmetlerinin yürütülmesi’ olarak tanımlanmaktadır56.  

                Nisan 1997 yılında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yenilenen 

standartlarla hem�irelik hizmetlerinde kalite geli�tirme ve istihdam konularında 

a�a�ıdaki maddeler yer almı�tır.  

− Hem�irelik kadrosu birimdeki hasta gereksinmelerine göre 

olu�turulmalıdır, 

− Kadrolar olu�turulurken her vardiyada gerekli personelin meslek 

guruplarının oranlarına dikkat edilmelidir, 

− E�itim ve deneyimi verilen göreve uygun hem�ireler, hem�irelerin verdi�i 

bakımı planlamak, tedavi etmek, denetlemek ve de�erlendirmek üzere yirmi 

dört saat görevlidir, 

− Her ünitede hem�ire ba�ına dü�en i� yükünü tarif etmek ve bu i� yükünü 

kar�ılayacak düzenlemeler yapılmalıdır, 

− Etkili bir hem�irelik bakımı sa�lanabilmesi için ünitede yeterli kullanım 

alanı, tesisler ve bakım sa�lamada kullanılacak yeterli ve kaliteli ekipman ve 

malzeme bulunmalıdır, 

− Organizasyonda politika ve prosedürler, kaliteli hem�irelik bakımı sunacak 

�ekilde planlanmalıdır, 

− Hem�irelik hizmetlerini, süreç ve sonuçları de�erlendirmek üzere bir kalite 

güvence programı olu�turulmalıdır. Hem�irelik hizmetlerinin bakım standardı 

olmalıdır, 

 

                                                 
56 Türk Standardı, “Hastanelerde Akreditasyon”,  Bölüm:4 Hem�irelik Hizmetleri, Türk Standartları 
Enstitüsü,  Ankara, 1997. 
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− Hizmetin de�erlendirilmesinde uygulanan tedavinin gözden geçirilmesi, 

kazaların, enfeksiyonların rapor edilmesi, klinik veri çalı�maları gibi güvenlik 

konuları yer almaktadır57. 

         Bu bölümde hastaneler, hasta ve hasta güvenli�inde etkin rolü olan 

hem�ireler üzerinde durulmu�tur. Ayrıca hasta güvenli�i ile ili�kisi olan 

Toplam Kalite Yönetimine yer verilmi�tir. �kinci bölümde hasta güvenli�i 

kültürü olu�umunda etkisi olan kültür, kurum kültürü, güvenlik kültürü ve 

hatalı uygulamalara yer verilmi� olup hem�irelerin çalı�ma ortamı ve hasta 

güvenli�ine olan etkisi ile konu peki�tirilecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
57 Gökta�, a.g.e., s. 41–42.  
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                                                    �K�NC� BÖLÜM 
 

            HASTA GÜVENL��� VE HASTA GÜVENL��� KÜLTÜRÜNÜ 
ETK�LEYEN FAKTÖRLER 

 
                Hasta güvenli�i günümüzde tüm dünyadaki sa�lık sistemleri tarafından 

öncelikli bir konu olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenli�i sahasındaki en önemli 

bilgi tedavi ve hizmet süreçleri esnasında hastalara zarar gelmesinin nasıl 

önlenece�idir. Birinci bölümde, konunun merkezi olan hastadan, konunun ya�andı�ı 

yer olan hastanelerden, bu konuda büyük görevi olan hem�irelerden ve hasta 

güvenli�i sa�lanmasında etkisi olan kalite sisteminden bahsedilmi�tir. Bu bölümde 

tüm dünyada öncelikli konular arasında yer alan hasta güvenli�i ve hasta güvenli�ini 

etkileyen hasta güvenli�i kültürü olu�umunu, tıbbi hataları irdeleyerek hem�irelerin 

çalı�ma ortamına etkisi ile konunun çerçevesi çizilmeye çalı�ılmı�tır. 

A.Hasta Güvenli�i 

         1.Hasta Güvenli�i Kavramı ve Önemi 

                Hasta güvenli�i kavramı, sa�lık bakım hizmetlerinde ve ba�lı oldukları 

tüm birimlerde her türlü donanım ve giri�imin hastanın var olan sa�lık durumunu 

etkileyerek bozmasının engellenmesi anlamına gelir. Hasta güvenli�i “ Öncelikle 

zarar verme kavramıyla tanınmalıdır”. Ayrıca sa�lık hizmetine ba�lı olan tıbbi 

hataların eliminasyonu ve azaltılması anlamına da gelir. Hasta güvenli�ini etkileyen 

unsurlar; sa�lık bakım hizmeti içindeki yasal düzenlemeler, finans, istihdam, sa�lık 

bakım ortamı, tüketici katkıları, bakım sa�layıcı ve tüketicilerin e�itimi, 

sa�layıcıların katkıları ve ileti�imdir58. Aynı amaç do�rultusunda di�er bir tanımda 

ele alınmı� olan hasta güvenli�i “ sa�lık bakım hizmetlerinin ki�ilere verece�i zararı 

önlemek amacıyla sa�lık kurulu�ları ve bu kurulu�larda çalı�an ki�iler tarafından 

alınan önlemler” olarak tanımlanmı�tır.  

                                                 
58Mary Mincer Hansen, Jonathan Durbin, Ronda Sinkowitz v.d., “Do No Harm Provider Perceptions 
of  Patient Safety”, JONA, Vol. 33, No: X, 2003, s. 507-508.  
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                Hasta güvenli�inde amaç; hasta ve yakınlarını, hastane çalı�anlarını fiziki 

ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenli�i sa�lamaktır59.                    

                Tanımlardan da anla�ılaca�ı gibi hizmet sunumu sırasında hata olu�masını 

engelleyecek, hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak, hata olasılı�ını 

ortadan kaldıracak bir sistemin kurulması temel hedef olarak görülebilir. Sa�lık 

bakım organizasyonlarının kalitesi hasta güvenli�inin güvence altına alınmasıyla 

ba�lar. Kaliteli sa�lık hizmeti güvenlidir, hasta odaklıdır, verimlidir, tarafsız e�itlik 

ilkesine sahiptir 60. Süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek �ekilde ortaya 

çıkmasını engellemek, hataları hastaya ula�madan önce belirleyerek, raporlanmasını 

sa�layarak ve düzeltilmesini sa�layacak önlemleri alarak uygun sonuca ula�ılması 

gerçekle�ecektir.  

                Hasta Güvenli�i di�er kalite kavramlarından ve giri�imlerinden farklı 

olarak insan hayatını do�rudan ilgilendiren olaylara ili�kindir. Di�er giri�imler 

uygulanması gereken soyut dü�üncelerle ilgilenmektedir. Üretim i�letmeleri ve 

birçok hizmet i�letmesinde bu süreçler ticari çıktılar yaratabilirken, kamuda faaliyet 

gösteren sa�lık i�letmeleri için bu süreçler sosyal faydalar yaratmaktadır61. �nsan 

hayatının de�erinin ölçülememesi nedeniyle sa�lık hizmetlerinin kalitesi di�er 

hizmet i�letmeleri ile aynı olmamalıdır. Bu dü�ünceyle yola çıkan i�letmeler bu 

konularda sürekli çalı�malar yaparak sürekli iyile�tirme çabası içine girmi�lerdir. 

                Dünya sa�lık örgütü (WHO: Word Health Organization), hasta güvenli�ini 

“sa�lık bakımının temel kriteri” olarak tanımlamı�tır. WHO’ ya göre sa�lık bakım 

sürecinde hata yapma riski fazladır ve istenmeyen olaylar uygulama sırasında 

                                                 
59Rabia Güven, ”Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında Hasta Güvenli�i Kavramı”, 
V.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 4-8.Nisan. 2007, Antalya, s.411. 

 
60 Selma Güngör Hüner, Fatma Küçükerenköy, Özlem Yıldırım, “Hasta Güvenli�i ve Beklenmedik 
Olaylar”, II. Ulusal Sa�lık Kurulu�ları Yönetimi Kongresi, 4–7.Mart. 2004,  Pamukkale, s. 140-
142. 

61 Özkan Tütüncü, Kamil Ya�cı, Deniz Küçükusta, “Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta 
Güvenli�i ve Akreditasyon: Tıbbi Laboratuarlar De�erlendirilmesi’, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt VIII, Sayı IV,  2006, s. 286–302.  
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ürünlerde, prosedürlerde veya sistemde meydana gelen problemlerin sonucunda 

görülebilir. Hasta güvenli�i geli�meleri; performans geli�tirme, çevre güvenli�i ve 

risk yönetimi, enfeksiyon kontrolü, güvenli ilaç kullanımı, güvenli ekip, güvenli 

klinik uygulama ve güvenli bakım çevresi dahil tüm bu unsurlar içerisinde geni� 

sayıda aksiyonların yer aldı�ı kompleks bir sistemdir62. Bu sistem içinde hasta 

güvenli�inin olu�ması sayılan bu faktörlerin uygun bir �ekilde gerçekle�tirilmesi ile 

sa�lam temellere sahip olaca�ı dü�ünülebilir. 

                Ulusal Hasta Güvenli�i Vakfı (National Patient Safety Foundation)’ nın 

tanımına göre ise hasta güvenli�i, sa�lık hizmetine ba�lı hataların önlenmesi ve 

sa�lık hizmetine ba�lı hataların neden oldu�u hasta zararlarının azaltılmasıdır63. Tüm 

tanımlarda oldu�u gibi temel kriter burada da hastanın zarar görmesinin 

engellenmesi olarak görülmektedir. Tıp enstitüsü olan IOM (IOM: Institute of 

Medicine) yayınladı�ı iki rapor ile sa�lık hizmetlerinin çok önemli iki sorununu 

gözler önüne sermi�tir. Bunlar; 

1. Tıbbi hatalar, hasta güvenli�i,  

2. Sa�lık hizmetlerinde kalite sorunu.  

                 Amerika Birle�ik Devletleri’nde yapılan bir ara�tırma da, hekimler ve 

toplumun sa�lık hizmeti aldıkları sırada tıbbi hatalarla kar�ıla�ıp kar�ıla�madıkları 

ara�tırılmı�tır. Sonuçta, tıbbi hata ile kar�ıla�ma oranı hekimlerde % 35, toplumda ise 

%42 bulunmu�tur64. “Institue of Medicine” 21. yüzyıl için sa�lık sisteminde 

iyile�tirilmesi amaçlanan konuları a�a�ıdaki gibi sıralamı�tır65. 

                                                 
62 �lknur �nanır, �ehriban Serbest, “Hasta Güvenli�i Kursu E�itim Kitapçı�ı”, 6. Türk Cerrahi ve 
Ameliyathane Hem�ireli�i Kongresi, 3-6.Mayıs. 2009, Aydın, s. 3-6. 

63 “National Patient Safety Foundation”,  July, 2003, (Çevirimiçi),  www.npsf.org/, 27.10.2009. 

64 Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, Molla S. Donaldson, “To Err Is Human : Building a Safer 
Health System”, Institue of Medicine, The National Academy Press, Washington, D.C.2000, 
(Çevirimiçi), http://www.books.nap.edu / 26.10.2009. 

65 “Crossing the Quality Chasm:A new health system for the 21st Century”, Institue of Medicine, The 
National Academy Press, Washington D.C. 2001, (Çevirimiçi), http://www.books.nap.edu / 
26.10.2009. 
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1. Güvenli Bir Sa�lık Hizmeti (Hasta Güvenli�i): Hastalara yardım ederken 

zarar vermemek, 

2. Etkili Bir Sa�lık Hizmeti: Bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı tıp uygulamalarına 

göre hizmet sunumu, sa�lık hizmetinin az veya gereksiz kullanımının 

önlenmesi, 

3. Hasta-Odaklı Sa�lık Hizmeti: Hastanın ihtiyaç, de�er yargıları ve tercihleri 

do�rultusunda ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilerek sunulan 

bir sa�lık hizmeti, 

4. Zamanında Verilen Sa�lık Hizmeti: Beklemelerin sa�lı�a zarar vermesinin 

önlendi�i bir sistem (sa�lı�a ula�ılabilirlik) olması, 

5. Verimli Sunulan Sa�lık Hizmeti: �srafın önlendi�i, maliyet etkin bir sa�lık 

hizmeti sunumu, 

6. E�it Da�ılım: Sunulan sa�lık hizmetinin kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, 

co�rafya ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın e�it olması. 

                Bunlara ek olarak yine “Institute of Medicine”ın son raporlarından birinde 

sa�lık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü hasta güvenli�i ile 

ilgilidir. Bu alanlar medikasyon (ilaç) yönetimi, hastane enfeksiyonları ve ya�lı 

sa�lı�ıdır66. Görüldü�ü gibi hasta güvenli�i sa�lık hizmetlerinde iyile�tirilmesi 

gereken konuların ba�ında gelmektedir. 

               “Institute of Medicine”ın son 2000 raporuna göre; Amerika Birle�ik 

Devletleri hastanelerinde her gün en az 100 hasta, tıbbi hatalar nedeniyle ölmektedir. 

1997 yılı içinde ABD’de hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan 

varsayımlarda tıbbi hatalar nedeniyle her yıl en az 44.000 belki de 98.000 hastanın 

öldü�ü öngörülmektedir. En az sayı bile kabul edilse tıbbi hatalardan ölen hasta 

sayısı sekizinci ölüm nedeni olarak, trafik kazası, meme kanseri ve AIDS 

hastalı�ından ölümlerin önünde yer almaktadır. Tıbbi hataların maliyetinin 37.6–50 

                                                 
66 “Institue of Medicine: Priorty are as for National Action: Transforming Health Care Quality”, 
Institue of Medicine, The National Academy Press, Washington D.C. 2001, (Çevirimiçi), 
http://www.books.nap.edu / 26.10.2009. 
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milyon dolar arasında olabilece�i tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti 

ise 17-29 milyar dolar arasındadır67. Sa�lık hizmetlerin de tıbbi hatalar nedeniyle 

zarar gören hastaların bu kadar yüksek olması tıbbi hataların önlenebilmesi amacıyla 

yapılan çalı�maların gereklili�inin di�er bir göstergesi olabilir. Sa�lık kurulu�larında 

hasta güvenli�ini etkin kılmak için a�a�ıdaki stratejileri izlemek gerekir. Bunlara 

de�inecek olursak;68 

− Hasta güvenli�i çalı�maları yönetimin öncelikleri arasındadır, 

− Organizasyon olarak açık bir hasta güvenli�i taahhüdü edilir, 

− Hasta güvenli�i odaklı sa�lık bakım hizmetleri kültürü yaratılır, 

− Güvenli uygulamalar yerle�tirilir ve yaygınla�tırılır, 

− Hasta güvenli�i e�itimi, profesyonel ve sürekli e�itimin bir parçası haline 

getirilir, 

− Hasta güvenli�i ile ilgili sorumluluklar net olarak tanımlanır, 

− Hasta bakım hizmetlerine ili�kin raporlama sisteminin etkin çalı�ması için 

cezalandırmadan uzak bir sistem olu�turulur, 

− Hasta güvenli�inin ara�tırılması ile ilgili çalı�malar desteklenir. 

            2. Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedefleri 

                Joint Commission �nternational (JCI),Joint Commission’ın Ulusal Hasta 

Güvenli�i Hedefleri’nden uyarlanarak Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedeflerini 

geli�tirilmi�tir. Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedefleri’nin amacı hasta güvenli�inde 

spesifik iyile�tirilmelerin arttırılmasıdır. Hedefler sa�lık bakımındaki problemli 

alanları aydınlatmı� ve bu problemler için çözüm yolları tanımlamı�tır. JCI 

Uluslararası hastane standartları kullanılarak akredite edilen bütün kurumlarda 1 

                                                 
67 Kohn, Corrigan, Donaldson, a.g.e. 

 
68 Güngör, Küçükerenköy, Yıldırım, a.g.e., s. 140-142. 
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Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanması gereken Uluslar arası Hasta Güvenli�i 

Hedeflerini a�a�ıdaki gibi sıralamı�tır69 70.  

                Hedef 1. Hastaların Do�ru Kimliklendirilmesi: Hastaya ilaç verirken, 

kan ve kan ürünü uygularken, kan veya di�er klinik test örnekleri alırken, her türlü 

tedavi ve prosedürün uygulanmasında hastaya ait en az iki kimlik bilgisinin 

kullanılması gerekti�ini ifade eder. Hastanın oda numarasının asla hasta tanımlamada 

kullanılmaması gerekti�i kabul edilir. Bu hedefin amacı iki ayaklıdır; birincisi 

hizmeti veya tedaviyi alan insanın do�ru insan oldu�unun güvenilir bir biçimde 

belirlenmesi, ikincisi ise hizmetin veya tedavinin do�ru insana gitti�inin 

belirlenmesidir. 

                Hedef 2. Etkili �leti�imin Geli�tirilmesi: Etkili ileti�im; do�ru zamanlı, 

kesin, tam, belirsizlik ta�ımayan ve alıcı tarafından anla�ılan, hataları azaltan ve 

hasta bakımında iyile�meyle sonuçlanan ileti�imdir. Sözel ya da kritik test 

sonuçlarının raporlanmasına yönelik bir süreç/i�lem uygulanması gereklili�i hasta 

için önem ta�ır. Bütün direktifin veya test sonucunun bilgiyi alan ki�i tarafından 

“tekrar okuma” ile teyit edilmesi do�ru bilgi için önem ta�ımaktadır. Bu hedefin 

amacı sözel olarak veya telefonla bildirilen hasta direktiflerinden kaynaklanabilecek 

hataların önlenmesidir71. 

                Hedef 3. Yüksek Riskli �laçların Güvenli�inin Sa�lanması: �laçlar hasta 

tedavi planının bir parçası oldu�unda, hasta güvenli�ini sa�lanması için uygun 

yönetilmeleri kritik önemdedir. Sıklıkla ifade edilen ilaç güvenli�i konusu yüksek 

yo�unluklu elektrolitlerin dikkatsiz kullanılmasıdır (örne�in potasyum klorid, 

potasyum fosfat, sodyum klorid ve magnezyum sülfat). Bu hata çalı�anın hasta 

bakım ünitesine do�ru oryante edilmedi�inde ya da acil vakalarda ortaya çıkar. Bu 

                                                 
69 Mustafa Bulun, “JCI 2007 Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedefleri” Hasta Güvenli�i Bülteni, Sayı 
I, Ocak-�ubat 2007. 

70 “Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedefleri”, (Çevirimiçi) http://www.hastaguvenligimiz.com, 
16.10.2009. 

71 “Uluslararası Hasta Güvenli�i Hedefleri Düzenlendi”, (Çevirimiçi) 
http://www.jcipatientsafety.org/show.asp?durki=11753, 16.10.2009. 
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vakaları azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın en etkili yolu yüksek yo�unluklu 

elektrolitlerin hasta bakım ünitesinden kaldırılması ile olabilir. 

                Hedef 4. Cerrahide Yanlı� Taraf, Yanlı� Hasta, Yanlı� ��lemin 

Engellenmesi: Yanlı�-Taraf, yanlı�-prosedür ve yanlı�-hasta cerrahisinin sıklıkla 

olması sa�lık kurumlarında rahatsız edici bir ortam yaratmaktadır. Bu hatalar cerrahi 

ekibin üyeleri arasındaki etkisiz ya da yetersiz ileti�imden, taraf i�aretlemeye 

hastanın katılmamasından ve yer do�rulama prosedürlerinin yetersizli�inden 

kaynaklanabilir. Ek olarak, yetersiz hasta de�erlendirmesi, yetersiz tıbbi kayıt 

gözden geçirmesi, cerrahi ekip arasındaki yeterli ileti�imi desteklemeyen bir kültür 

yapısı, okunaksız el yazısı problemleri ve kısaltmaların kullanılması bu duruma katkı 

sa�layan faktörlerdir. Kurumlar bu rahatsız edici problemlerin ortadan kaldırılması 

için i�birli�i içerisinde politika ve prosedürler geli�tirmelidir. JCI Yanlı�-Taraf, 

Yanlı�-Prosedür, Yanlı�-Hasta Cerrahisi’ni Önleme Evrensel Protokolü gibi kanıta 

dayalı uygulamalar kullanılır72. Evrensel protokolde bulunan temel süreçler 

�unlardır; 

− Cerrahi tarafın i�aretlenmesi,  

− Operasyon öncesi do�rulama süreci ve prosedürün ba�lamasından hemen 

önce verilen mola. 

                Cerrahi tarafın i�aretlenmesi hastayı da içine almalı ve net bir i�aret 

yoluyla yapılmalıdır. ��aret kurum çapında tutarlı olmalı, prosedürü gerçekle�tiren 

ki�i tarafından yapılmalı, hastanın bilinci yerindeyken ve uyanıkken yapılmalı, e�er 

mümkünse hasta hazırlandıktan ve örtüldükten sonra görünebilir yapılmalıdır.  

                Hedef 5: Sa�lık Bakımına Ba�lı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması: 

Enfeksiyon kontrolü ve önleme ço�u sa�lık uygulamalarının en zorlayıcı yanıdır ve 

yükselen enfeksiyon oranları sa�lık bakımı sunanlar ve hastalar için büyük bir endi�e 

kayna�ıdır. Enfeksiyonlar kateter ba�lantılı enfeksiyonlar, kan akı� enfeksiyonları ve 

pnömoniyi de içeren birçok sa�lık bakım uygulamasında yaygın olarak ortaya 

çıkmaktadır. Güncel yayınlanmı� ve genel olarak kabul görmü� el hijyeni 

                                                 
72 www.jointcommission.org/patientsafety/UniversalProtocol. 
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konusundaki rehberlere uyulması gerekmektedir. Uluslar arası kabul edilebilir el 

hijyeni rehberleri DSÖ, ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ve di�er 

çe�itli ulusal ve uluslar arası kurumlarda mevcuttur. 

                Hedef 6: Dü�melerden Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme 

Riskinin Azaltılması: Dü�meler hastanede yatan hastaların yaralanmalarında önemli 

bir bölümü olu�turur. Hizmet verdi�i nüfus, sa�ladı�ı hizmetler ve tesisleri 

ba�lamında kurum hastaların dü�me riskini hesaplamalı ve dü�me riski önlemek için 

harekete geçmeli ve meydana gelecek bir dü�me sonunda yaralanma riskini 

azaltmalıdır. De�erlendirme; dü�me hikâyesini, ilaçların ve alkol durumunun gözden 

geçirilmesini, yürüyü� biçimi ve denge durumunu ve hasta tarafından kullanılan 

yürüteçleri içermelidir. Kurum uygun politika ve prosedürlere dayalı dü�me riski 

azaltma programı olu�turmalıdır. Program uygulanmalıdır. 

      3.Tıbbi Hatalar       

                Tıbbi hatalar, hastanelerde, polikliniklerde, doktor ofislerinde, eczanelerde, 

bakım evlerinde ve hastaların evlerinde ortaya çıkabilir. Tıp Enstitüsü’nün tıbbi hata 

tanımı �u �ekildedir: Planlanan bir i�in amaçlandı�ı �ekilde tamamlanamaması veya 

amaca ula�mak için yanlı� plan yapılması ve uygulanması. Yine aynı kurulu�un yan 

etki (adverse event) tanımı ise �u �ekildedir; “Sa�lık hizmetinin (medical 

management), altta yatan hastalı�a veya hastanın içinde bulundu�u duruma ba�lı 

olmaksızın yol açtı�ı hasar/zarar” 73. Beklenmedik olay ise, tıbbi süreçleri içeren ve 

hastanın/hasta yakının zarar gördü�ü durumlar; Ölüm ve ciddi bir fiziksel, zihinsel 

ve psikolojik zarar ile sonuçlanan veya böyle bir durum ta�ıyan olaylardır74. 

                Ulusal hasta güvenli�i vakfı(national patient safety foundation)’nın 

tanımları ise; sa�lık hizmetine ba�lı hata (tıbbi hata), hastaya sunulan sa�lık hizmeti 

sırasında bir aksamanın neden oldu�u, yani kasıtsız beklenmeyen sonuçlardır75.  

                                                 
73 Erdal H. Akalın, “Yo�un Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenli�i”, Yo�un Bakım Dergisi, Cilt V, 
Sayı III, s. 141-146. 

74 Güngör, Küçükerenköy, Yıldırım, a.g.e., s. 140-142. 

75 National Patient Safety Foundation, 2003, a.g.e. 
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                Sa�lık hizmetlerinde kar�ıla�ılan tıbbi hatalarda kök nedenler 3’e ayrılır76. 

1. ��leme Ba�lı Hatalar: Yanlı� i�lemi yapma, 

2. �hmale Ba�lı Hatalar: Do�ru i�lemi yapmama, 

3. Uygulamaya Ba�lı Hatalar: Do�ru i�lemi yanlı� uygulama. 

                Tıbbi hatalar sa�lık hizmetinin her a�amasında ortaya çıkabilir. 

Ara�tırmalar büyük bir hata meydana gelmeden önce yakla�ık 300 defa benzer bir 

hatanın fazla dikkat çekmeden gerçekle�ti�ine i�aret etmektedir77. Çalı�ma ortamında 

bazı hatalar boyutuna göre dikkat çekmeyip büyük hatalara sebebiyet verebilir. Bu 

nedenle hatanın boyutu, zarar derecesine bakmadan hata kabul edilip, önlem alınır 

ise daha büyük hataların gerçekle�mesi önlenebilir. Karma�ık bir yapıya sahip olan 

sa�lık hizmetlerinde, sa�lık hizmeti verilmesi a�amalarında yapılan hatalar a�a�ıda 

belirtilen kategorilere ayrılmı�tır78: 

                Tanıda Yapılan Hatalar:     

− Yanlı� tanı veya tanı koymada gecikme, 

− Uygun ve gerekli tetkiklerin yapılmaması, 

− Güncel olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması, 

− Tetkik sonuçlarına uygun davranı�ların yapılmaması. 

                Tedavide Yapılan Hatalar:  

− Cerrahi bir giri�im, i�lem ve ya tetkikin uygulanmasında hata, 

− Tedavinin verili�inde hata, 

                                                 
76 Güven, a.g.e., 2007, s.411-413 ve Akalın, a.g.e., 2005, s. 141-142. 

 
77 Metin Çakmakçı,  “Sa�lıkta Yeni Kalite Göstergesi: Hasta Güvenli�i ve Tıbbi Hatalar”,  Acıbadem 
Hem�irelik Dergisi, 2004, s. 30. 

78 Atul A. Gawande, Eric J. Thomas, Michael J. Zinner, Troyen A. Brennan, “The �ncidance and 
Nature of Surgical Adverse Events in Colorado and Utah in 1992, Surgery, Vol. 126, No: I, July 
1999, s. 66-67. 
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− �laç doz ve ya verili� �eklinde hata, 

− Tedavinin uygulanmasında gecikme, 

− Uygun olmayan tedavi. 

                Koruyucu Tedavide Hatalar: 

− Profilaktik tedavilerde ve yetersiz izlem ve ya tedavinin takibinde görülen 

hatalar. 

    Di�er Hatalar: 

− �leti�imde yetersizlik, 

− Ekipman yetersizli�i, 

− Di�er sistem yetersizli�i. 

                Hataların hangi kategorilerde yapıldı�ını bilmek kurumun nerelerde önlem 

alaca�ının planı açısından önemli oldu�u gibi hatanın neden kaynaklandı�ını 

belirlemekte alınacak önlemler açısından önemli görülmektedir. Sa�lık bakım 

sistemlerinde hatalı uygulamaların nedenleri 3 ana ba�lık altında toplanabilir79 80. 

                Sa�lık Çalı�anına Ba�lı Nedenler:  Yorgunluk, yetersiz e�itim, ileti�im 

yetersizli�i, güç kontrol sorunu, zamansızlık, yanlı� karar, mantık hatası, tartı�macı 

ki�ilik olarak sıralanabilir. 

                Kurumsal Faktörler: �� yeri yapısı, politikalar, idari / finansal yapı, 

liderlik, personeli bilgilendirme konularında yetersizlik, personel seçme ve 

yerle�tirme sorunları (yeterli ve yetkin olmayan personel istihdamı), personel e�itimi 

ve denetimi ile ilgili yetersizlikler, yetki devrinin sa�lıklı �ekilde yapılmaması ve 

çalı�anların yönetim deste�ini görmemeleri nedeniyle karar alma ve uygulamada 

çekingen davranmaları, örgütsel ileti�im kanallarının yetersizli�i ve ya etkin 

kullanılmaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir. 

                                                 
79 Canan Semiz, Yasemin Akbal Ergün, Satı Birbudak, “Hem�irelikte Hatalı Tıbbi Uygulamaların 
(Malpraktis) Yasal ve Etik Yönü”, VI. Ulusal Sa�lık Kurulu�ları Yönetimi Kongresi, 1-4.Mayıs. 
2008, Bodrum, s. 115-121. 

80 Akalın, a.g.e.,  s. 143. 
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                Kurumun Fiziksel Alt Yapısıyla �lgili Teknik Sorunlar:  Klinik destek 

sistemlerinin ve otomasyonun yetersiz olması, tıbbi cihaz ve ekipman yetersizli�i, 

çalı�ma alanının ergonomik olmaması, bölümler arası ileti�im ve koordinasyon 

eksikli�i ise teknik faktörlere örnek gösterilebilir. 

                Psikoloji profesörü James Reason (Manchester Üniversitesi, Psikoloji 

Profesörü) hatanın olu�umunu ‘�sviçre Peynir Modeli’ ile açıklamaktadır. Bu 

modelde hatanın olu�masını önlemek amacıyla sistem içinde bazı savunma 

tabakaları, bariyerler mevcuttur. Bunlar alanları konusunda uzman ki�iler, yazılı 

prosedürler ve kontrollerdir. Bu bariyerler ço�u zaman hata olu�masını önler fakat 

bazen zarar görebilir ya da bazı zayıflıklar olu�abilir81. 

 

 

�ekil 2-1: �sviçre Peynir Modeli 

Kaynak: http://www.biomedcentral.com/content/figures/1472-6963-5-71-1-l.jpg. 

                                                 
81 “Aorn Guidance Statement: Creating  a Patient Safety Culture”,  AORN Journal, Vol. 83, No IV, 
2006,  s. 938. 
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                Bu zayıflıklar bariyerler üzerinde �sviçre peyniri dilimlerindeki bo�luklar 

(delikler) ile ifade edilmektedir. Hata bir tabakadaki zayıflı�ın birbirini örtmeyecek 

�ekilde üst üste gelmesiyle meydana gelir. Hatalara neden olan savunma 

tabakalarındaki bu bo�luklar aktif eksikler ve latent �artlar olmak üzere iki �ekilde 

ortaya çıkmaktadır. 

                       Aktif eksiklikler dikkatsizlik, beceriksizlik, unutkanlık ile olu�ur ve 

hata ile do�rudan temas halinde olan ki�ilerden kaynaklanır. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hastanesinde yapılan bir ara�tırmada, hata nedenlerinin yarısının ihmal, 

dikkatsizlik, isteksizlik gibi insan faktörlerinin olu�turdu�u saptanmı�tır. Aktif 

hataların her biri duruma özeldir ve önceden görmek zordur82. 

                Psikoloji profesörü James Reason (Manchester Üniversitesi, Psikoloji 

Profesörü) hataların de�erlendirilmesinde altı basamaklı bir model geli�tirmi�tir. 

                Burada ilk basamak, olayda bir kasıt olup olmadı�ına karar vermektir. 

Kasıt ya da suiistimal dü�ünüldü�ünde, kasıt varlı�ı ‘suç unsuru’ olarak 

de�erlendirilir.  

                �kinci adımda, e�er kasıt oldu�u dü�ünülmüyorsa madde kullanımı ve ya 

suiistimal olup olmadı�ı ara�tırılır. Sa�lık çalı�anlarının suiistimali ‘suç unsuru’ 

anlamına gelir. �laç kullanımı varsa ve ki�inin bilinçli ilaç kullanımı söz konusu ise 

suç unsurunu gösterir. 

                Üçüncü adımda, çalı�anın yazılı yöntemlere uyması de�erlendirilir. E�er 

yeterli ve uygun bir prosedür yerine getirilmi�se sistem hatası mevcuttur.  

                Dördüncü adım; E�er prosedür yerine getirilmemi�se olay �u �ekilde 

de�erlendirilir. E� pozisyonda çalı�ana ‘sen olsaydın ne yapardın’ sorusu sorulur. 

E�er aynı hata yapılıyorsa sistem hatası mevcuttur. Farklı bir uygulama söz 

konusuysa ihmal olasılı�ı üzerinde durulmalıdır.  

                                                 
82 Gökta�, a.g.e., s. 9-18. 
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                Be�inci adım sa�lık çalı�anlarının benzer davranı�ı olup olmadı�ıdır. Son 

adım ise, bu tür olayların nasıl önlenece�ini ara�tırmaktır83. 

            4.Hem�irelikte Hatalı Uygulamalar 

                Sa�lık bakım sisteminde hem�irenin sorumlulukları sürekli olarak artmakta 

ve de�i�mektedir. Hem�ire; sorumluluklarını ki�isel felsefesini hem�irelik felsefesine 

uygulayarak; mesleki e�itimle edindi�i bilimsel bilgi, beceri ve etik kurallar ı�ı�ında 

insan sevgisine ve haklarına olan inancını ortaya koyarak yerine getirir84. Hem�ireler 

de di�er sa�lık profesyonelleri gibi, hizmet sunarken çe�itli sorunlar ya�amaktadır. 

Hatalı tıbbi uygulama bunlardan sadece biridir. Son yıllarda hatalı tıbbi uygulama 

gerekçesiyle hem�ireler, hekimler ve sa�lık çalı�anları aleyhine açılan davaların 

sayısında büyük artı�lar söz konusudur. Sa�lık Bakanlı�ı Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlü�ü 18.01.2005 B100THG0100013 sayılı ‘Hizmet Kusuru’ genelgesinde, 

bakanlık aleyhine açılan dava kayıtlarının tetkikinden, özellikle a�a�ıdaki i� ve 

i�lemlere istinaden açılan davaların yo�unla�tı�ını tespit etmi�tir85. 

− Yanlı� te�his ve tedavi, 

− Ameliyat öncesi ve sonrası geli�en komplikasyonlar, 

− Do�um esnasında ve sonrasında geli�en komplikasyonlar, 

− Hastane idaresinden kaynaklanan problemler, 

− Hatalı enjeksiyon, 

− Hatalı laboratuar tetkikleri, 

− Poliklinik ve sevk i�lemlerinde yanlı� yönlendirmeler, 

− Acil servis hizmetlerinin yetersizli�i. 
                                                 
83 “Aorn Guidance Statement: Creating  a Patient Safety Culture”,   a.g.e.,  s. 936-942. 

84 Türkinaz A�tı, Rengin Acaro�lu, “Hem�irelikte Sık Rastlanılan Hatalı Uygulamalar”, Cumhuriyet 
Üniversitesi Hem�irelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt IV, Sayı II, 2000, s. 23-26. 

85 Sa�lık Bakanlı�ı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü�ü 18.01.2005/ 1128 B100THG0100013 sayılı 
‘Hizmet Kusuru’ Genelgesi. 
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                Kanunların belirlemi� oldu�u çerçevede mesleklerini icra eden hem�ireler, 

topluma ve bireye hizmet sunarken zarar verecek uygulamalardan kaçınmak ve 

ba�kalarının verebilece�i zararları önleyici giri�imlerde bulunmakla da yükümlüdür. 

Hem�ireler aynı zamanda belirlenmi� olan standartlar çerçevesinde vermi� oldukları 

hizmetler yoluyla topluma kaliteli bakımın ne anlama geldi�ini göstermek ve bunu 

talep etme yönünde bireyleri bilinçlendirmenin sorumlulu�unu ta�ırlar. Hem�ireler, 

kendilerini bu tür hatalı uygulamalar ve sonuçlarından koruyabilmek için yasal 

mevzuata uygun davranmak ve görevlerinin gereklerini eksiksiz olarak yerine 

getirmekle de yükümlüdür. Herhangi bir hatalı uygulama sonucunda hasta zarar 

görür ve bunu ihmalden kaynaklandı�ını kanıtlarsa, zarara neden olan çalı�an hastaya 

kar�ı yasal yükümlülük altına girer. Bu yüzden sa�lık çalı�anları, e�itimini 

görmedikleri, kendilerini yeterli bulmadıkları, hastaya zarar verece�inden emin 

oldukları görevlerin yerine getirilmesinde, amire itaatsizlikle suçlanma riskini de 

göze alarak uygulamayı reddetmelidirler86. 

                Genel olarak tıbbi uygulamalarda hata kaynakları a�a�ıdaki gibi 

sıralanabilir87. 

1. Dikkatsizlik: Hastaya yapılacak bir giri�im sırasında yapılmaması gerekeni 

yapmak. Örn: Kan grubu kontrolü yapmadan kan transfüzyonu yapmak. 

2. Tedbirsizlik: ‘Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede yetersiz kalmak, geç 

kalmak, unutmak’ olarak tanımlanır. Örn: alerjisi oldu�u bilinen bir hastaya 

alerjiye neden olan ilacı kullanmak ve ya test dozunda da olsa anaflaktik 

reaksiyon beklenen hasta için gerekli araç gereci hazır bulundurmamak. 

3. Meslekte Acemilik, Yetersizlik: Meslek ve sanatın esaslarını ve optimal 

klasik bilgilerini bilmemek, temel beceriden yoksun olmak. Örne�in, Hatalı 

ilaç giri�iminde bulunmak. 

                                                 
86 Semiz, Akbal Ergün, Birbudak, a.g.e., s. 115-121. 

87 Gül Ertem, Esra Oksal, Ay�e Akbıyık, “Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) �le �lgili 
Retrospektif Bir �nceleme”, Dirim Tıp Gazetesi, Cilt 84,  Sayı I, 2009,  s. 3. 
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4. Özen Eksikli�i: Evrensel tıp de�erlerini uygulamamak. Örn: Kanamalı, 

hipovolemik �oka e�ilimli hastayı bekletmek, yakın izlem gerektiren hastayı 

izlememek. 

5. Emir ve Yönetmeliklere Uymamak: Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili 

mülki amirin verdi�i emirlere uymamak. Örn: bilimsel tedavi dı�ında bir 

tedaviyi uygulamak, icap nöbetine ça�rıldı�ında gelmemek. 

                Sa�lık çalı�anları içinde büyük bir grubu olu�turan hem�ireler; ba�ımlı ve 

ba�ımsız rollerine ba�lı olarak yapmı� oldukları i�levlerinin çe�itlili�i, di�er sa�lık 

çalı�anlarına göre hasta ile daha uzun süreyle beraber olmaları gibi nedenlerle daha 

sık ve daha çok hatalı uygulama riski ile kar�ıla�abilirler88. Yaptıkları riskli i�in 

bilincinde olan hem�ireler hatalı uygulamaların kendisini hem yasal hem de vicdani 

olarak zor durumda bırakaca�ını bilir ve dikkatlidir. Hem�ireler de bir ekibe ba�lı 

olarak hizmetlerini sürdürürler ve bazı durumlarda ekiple birlikte hataya ve yasal 

sorumlulu�a girebilirler.  

                Hem�irelerin yaptıkları hatalar ve en çok kar�ıla�tıkları yasal durumlar 

�unlardır89: 

− Hekim istemine ve ya mevcut protokollere uymama, ilaç hataları, 

− Yanlı� ya da uygun olmayan malzeme kullanımına ba�lı hatalar, 

− Yabancı cisim unutulması ile ilgili hatalar, 

− �leti�im eksikli�inden kaynaklanan hatalar, 

− Hastanın yetersiz izlenmesinden ve de�erlendirilmesinden kaynaklanan 

hatalar, 

− Hastanın dü�mesi, 

                                                 
88 Nurhan �nce Safran, “Hem�irelik ve Ebelikte Malpraktis”, �stanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yayınlanmamı� Doktora Tezi, �stanbul, 2004,  s. 190-200. 

89 Ertem, Oksal, Akbıyık, a.g.e., s. 1-10 ve A�tı,  Acaro�lu, a.g.e., s. 23. 
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− Bakım standartlarını uygulama/ izleme yetersizli�inden kaynaklanan 

hatalar, 

− Kayıt tutma yetersizli�inden kaynaklanan hatalar, 

− Hastanın güvenli�i ve koruyuculu�uyla ilgili giri�imlerin yetersizli�i. 

                Hem�ireler öncelikli hem�irelik yasası olmak üzere ilgili yasa ve 

yönetmeliklerle hekim istemini yerine getirme yükümlülü�ünü ta�ırlar. Ülkemizde, 

Yataklı Tedavi Kurumları ��letme Yönetmeli�i’nin (1983) 132. maddesinde 

hem�irelerin görev ve yetkileri ‘ hastanın tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve 

tedavileri meslekleri dâhilinde ve hekimlerin tarifine göre yapmak’ olarak 

belirlemektedir. 

                Hem�irenin yasal olmayan isteme göre ilacı vermesi, hekim istemi 

olmadan ilacı vermesi, ilacın okunu� ve görünü� benzerli�i sonucunda yanlı� ilacı 

vermesi, ilacın dozunu yanlı� hesaplaması, ilaç kutusu veya paketi üzerindeki 

bilgilere dikkat etmemesi ve ilaç uygulamalarını unutması birebir kendine ait 

hatalardır ve yasal anlamda zor durumda kalmasına neden olur90. 

                Genel olarak verilen istemler, tıbbi hataların potansiyel bir kayna�ı olarak 

görülmektedir. Hata küçük olsa bile hasta ve sa�lık kurulu�ları için büyük problemler 

yaratabilmektedir. Sözel istem sırasında istemin yanlı� duyulması, farklı 

yorumlanması, çalı�anın ortamı ve ruhsal durumu, lehçesi önemlidir. 

                Sa�lık kurulu�ları yeterli ve yetkin hem�ire çalı�tırmak zorundadır. 

Hem�ireler acil durumlarda sözel istem alabilme ve uygulama yetkisine kanunlar 

çerçevesinde sahiptirler. Fakat aldıkları sözlü istemleri 24 saat içinde yazılı hale 

getirmelidirler91. �stem alma ile ilgili hataların en aza indirilmesi için kurumlarda 

istem almaya yönelik politika ve prosedürler olu�turulması çalı�anların i�ini 

kolayla�tıracaktır. Uluslar arası Birle�ik Komisyon (JCI:Joint Commission 

                                                 
90 Süheyla Abaan, “Hekim �stemleri ve Hem�irenin Yasal Sorumlulu�u”, Cumhuriyet Üniversitesi 
Hem�irelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt I, Sayı I, 1997, s. 1-7. 

91 A�tı, Acaro�lu, a.g.e., s. 23. 
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�nternational)’ın 2008 yılında belirledi�i ‘Hasta Güvenli�i Hedeflerin’den biri etkili 

ileti�im geli�tirilmesidir. Bu hedef, sözel ya da telefon ile istemlerinin alınmasına ya 

da kritik test sonuçlarının raporlanmasına yönelik bir prosedürün ve bu kapsamda 

bilgiyi alan ki�i tarafından istemin ya da test sonucunun geri okunarak do�rulama 

yapılmasına ili�kin bir politikanın belirlenmesi gereklili�ine i�aret eder92. Telefonla 

ya da sözel olarak alınan istemlerde etkin ileti�im tekniklerinin kullanılmaması 

sonucu hata yapılması sa�lık çalı�anlarında görülmektedir. Ayrıca bu tür istemlerin 

en kısa zamanda yazılı hale getirilmesi çalı�anın yasal anlamda zarar görmesini 

engelleyecektir. 

                Sa�lık hizmeti veren kurum ve kurulu�larda,  araç gerecin ve malzemelerin 

yanlı� kullanılması ya da do�ru ellerde kullanılmaması tanı ve tedavide hata nedeni 

olabilir. Bu nedenle bireye hizmet sunulmadan önce kullanılacak araç gereçlerin 

uzman, deneyimli ki�iler tarafından kullanılması gerekir. Kuruma alınan hem�ire ve 

di�er sa�lık çalı�anlarının oryantasyon programından geçmesi ve kuruma alınan her 

yeni araç gereç, malzeme için kullanıcılara e�itim verilmesi hataları önleyecek 

önlemlerdir. 

                Ameliyat esnasında hastanın vücudunda yabancı cisim bırakılması 

özellikle ameliyathane hem�ireleri ve �nvazif i�lemlerde görev alan hem�irelerin 

kar�ı kar�ıya kaldı�ı önemli bir sorundur. Her sa�lık kurulu�unun kendine özgü 

sayım yöntemleri vardır. Bu yöntemleri yerinde uygulama sonucu hatalar en aza 

indirilebilir.  

                Sa�lık ekibinin kurdu�u yazılı ve ya sözlü ileti�imin etkin i�leyip 

i�lememesi de tıbbi hatalara neden olabilir. Raporların tam ve eksiksiz olması, 

bilgilerde do�ruluk ve bütünlük olması ileti�im açısından çok önemlidir.  

                Dü�me sonucu yaralanmalar, hem�irenin sıklıkla kar�ıla�tı�ı hatalardandır 

ve önlemek için; hastaya bulundu�u ortamın tanıtılması, hasta ilk kez aya�a 

kalktı�ında destek/ yardım sa�lanması, hasta bireyin fonksiyonlarını iyi tanımak ve 

                                                 
92 Seçil Aksayan, Aysel Aydın Armu�en, Nuray Erdemir Çakmak, “Sözel / Telefon �le Verilen �laç / 
Laboratuar �stemleri Konusunda Liderlik: Hasta Güvenli�inin Bir Boyutu”, VI. Ulusal Sa�lık 
Kurulu�ları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs.2009, KKTC,  s. 164-165. 
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ona uygun davranmak, ortamın aydınlık, düzeyin uygun hale gelmesi 

gerekmektedir93. Hem�irenin hastayı etkin bir �ekilde tanılaması ve hastanın 

ihtiyaçları do�rultusunda plan yapması hem kendisini hem di�er hem�irelerin 

takibini kolayla�tırarak hata yapmasını önleyecektir. 

                Hem�irelerin Hata Yapmasına Neden Olan Faktörler 94: 

− A�ırı hasta yüküne ba�lı konsantrasyon güçlü�ü, 

− E�itim yetersizli�ine ba�lı dikkatsizlik, 

− Çalı�anın i�yerinde araç- gereç- mekân yetersizli�i, 

− E�itim yetersizli�ine ba�lı bilgi beceri eksikli�i olarak sayılabilir. 

                Hem�irelerin çalı�tı�ı kurumlarda hata yapmasına neden olan faktörler 

tespit edilip bu faktörlere uygun önlem ve çözüm yolları geli�tirilmesi kurumun 

kazancını ve itibarını arttıracaktır. Ayrıca çalı�an güvenli�ini sa�layarak iç mü�teri 

memnuniyetine katkısı olacaktır. 

B. Hasta Güvenli�i Kültürü 

                Hasta güvenli�inin sa�lanabilmesi için en önemli adım hasta güvenli�i 

kültürünün olu�turulmasıdır. Bu kısımda hasta güvenli�i kültürü içinde kültür, kurum 

kültürü ve güvenlik kültürü ayrıntılı incelenmi� olup güvenlik kültürü ve hasta 

güvenli�i kültürü olu�turulmasına da yer verilmi�tir. 

1.Kültür Kavramı  

                �nsana ait bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve 

önem sistemidir. Bir gurup insanın bireysel ve toplu ya�amlarını anlamada, 

düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir95. 

                                                 
93 A�tı, Acaro�lu, a.g.e., s. 21-23. 

94 Safran, a.g.e., s. 190-200. 

95 Ephraım, Nimni, “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Nations& 
Nationalism, Vol. IX, No: IV,  s. 621-622. 
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                Sürekli duydu�umuz, bazen kullandı�ımız fakat tam olarak ne anlama 

geldi�ini ayrıntılı dü�ünmedi�imiz kavramlardan biri olan kültür; farklı insan 

guruplarının sahip oldu�u, farklı ya�am biçimleri anlamına gelmektedir. 

                Türk Dil Kurumu sözlü�üne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) 

kavramının tanımı ise �u �ekildedir: Tarihsel, toplumsal geli�me süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi de�erler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın do�al ve toplumsal çevresine egemenli�inin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünüdür96. Sosyolojik olarak, kültür bizi saran insanlardan 

ö�rendi�imiz toplumsal mirastır. Kültürün olu�masında ikili süreç vardır.  

                Birinci süreçte insan ya�adı�ı co�rafi bölgenin beslenme ve barınma 

sistemlerini kullanarak o bölgenin dil ve davranı�larını alır. �htiyaçları do�rultusunda 

do�ayla kurulan bu ili�ki tüketmeye yöneliktir ve insan pasif alıcı konumdadır. 

                �kinci süreçte ise insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye ba�lar. Ya�adı�ı 

çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır. �nsanlar özgün yapılarını gösteren, 

yarattıkları ve aktardıkları sembollerle ifade ettikleri duygu dü�ünce ve davranı� 

biçimi olarak kültürü ortaya çıkarırlar97. 

                Birçok ara�tırmacı tarafından farklı tanımları yapılan kültürün özellikleri 

genel olarak �u �ekilde sıralanır98; Kültür, bir toplumun hayat biçimidir. Kültür, 

ö�renilmi� davranı�lar toplulu�udur. Kültür, toplumun üyelerince payla�ılmı�tır. 

Kültür, durgun oldu�u kadar devamlıdır, de�i�ebilir. Kültür, insanın biyolojik ve 

psikolojik ihtiyaçlarını giderici bir yapıdadır. Kültür, bütünleyici bir e�ilime sahiptir. 

Kültür, insanlara yapmak zorunda oldukları �eylerin neler oldu�u ve nasıl 

davranmaları gerekti�i konusunda duygu ve sezgi kazandırır. 

 

                                                 
96 (Çevirimiçi), www.tdk.gov.tr, 03.07.2009. 

97 Türker Özkan, Timo Lajunen, “Güvenlik Kültürü Ve �klimi”, P�VOLKA, Cilt II, Sayı X, 2003,  s. 
3-4. 

98 Nevin �im�ek, Mehmet Fidan, “Kurum Kültürü ve Liderlik”, Tablet Kitapevi, Konya, 2005, s.  5-
25. 
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2. Kurum Kültürü  

                Kurum kültürünün kesin bir biçimde tanımı olmamasına kar�ın literatürde 

firma kültürü, örgüt kültürü ya da i�letme kültürü olarak geçmektedir99. Kurum 

kültürü i�letmeden i�letmeye farklılık gösteren bir kavramdır. Örgüt üyeleri 

tarafından payla�ılan ortak de�erler, normlar ve davranı�larla bunların bir yansıması 

olarak ortaya çıkan semboller ve sembolik hareketler hemen her i�letmede de�i�ik 

özelikler ta�ır. Örgüt üyelerinin i�letmeye uyum sa�laması kültürel de�erlerin 

payla�ılması ile mümkün olabilmektedir100. Belli amaçları gerçekle�tirmek için bir 

araya gelen her topluluk gibi i�letmelerde her zaman özgün bir kültüre sahiptirler. �ki 

bireyin birbirinin aynı olmaması gibi iki organizasyonda aynı de�ildir. Kurulu�ların 

da insanlar gibi ki�ilikleri vardır; onlar da insanlarda oldu�u gibi arkada�ça, sıcak, 

yenilikçi gibi çe�itli sıfatlarla nitelendirilirler. Bu sıfatlar çalı�anların tutum ve 

davranı�ları hakkında ipucu verir. 

                Kurum kültürü çalı�anlara kurumun misyonunun ne oldu�unu, kuruma 

nasıl katkıda bulunacakları, amaçların ne oldu�u ve amaçlara ula�mak için hangi 

metotların kullanılaca�ı, sonuçların nasıl ölçülece�i, ba�arısızlık kar�ısında nasıl 

tavır takınılaca�ı, firmadaki güç ve yetki payla�ımının nasıl oldu�u, ileti�imin nasıl 

gerçekle�ti�i, kurumun dünyaya bakı� açısının nasıl oldu�u konularında yanıtlar 

sa�lar101. Kurum kültürü çalı�anlar için bir tanıtım ve özde�le�me hissi yaratır ve 

davranı�ları yönlendiren bir araç görevi görür. Çok farklı tanımları yapılan ve insan 

davranı�larında çok etkili oldu�u kabul edilen kurum kültürünün i�levleri �u 

�ekildedir102; 

− Örgütsel kontrol ve koordinasyon mekanizması olarak örgüt kültürü: Bilgi 

toplumu ve endüstri ötesi toplum olarak adlandırılan yeni yapılanmalar, basit 

                                                 
99 Edgar H. Schein, “Örgütsel Kültür”, Çev. Atilla Akbaba, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt IV, Sayı III, 2002, s. 6-7.  

100 Gülbu� Erol,“Kurum Kültürü ve Kurum Kültürünün Etkileri”, �stanbul Üniversitesi �leti�im 
Fakültesi Dergisi, 2006, s. 119-121. 

101 �im�ek, Fidan, a.g.e., s. 5-25. 

102 Zeyyat Sabuncuo�lu, Melek Tüz, “Örgütsel Psikoloji”, Furkan Ofset, Bursa, 2008, s. 345-346. 
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emir kumanda ile yönetimi geçersiz kılmaktadır. Bilgi sahibi olma ve bilginin 

her bireyce, her süreçte kullanılması gere�i, bilgisayar teknolojisinin 

olanakları, kontrol yöntemlerini de de�i�tirmi�tir. Statik formel kontrol 

mekanizmalarından çok ortak de�er ve inançlar geli�tirmeye yönelik 

manipulasyonlarla organizasyonun informel yapısını kullanmak gerekli 

olmaktadır. 

 

− Kültür bir örgütsel biçimlendirme ve sosyalle�me süreci ve aracıdır, 

− Kurum kültürü örgütsel sorunların çözüm yöntemidir, 

− Moral ve güdüleme aracıdır, 

− Örgütsel iklimin belirleyicisi, örgütsel etkinlik ve verimlili�in anahtarıdır, 

− Örgütsel de�i�menin hedefi, aracı ve belirleyicisidir, 

− Kurum içinde istikrar ve mükemmel olmayı sa�lar. 

− Bir örgütü di�erlerinden farklıla�tırır, 

− Örgüt üyelerine bir tür kimlik verir, 

− Sosyal sistemin devamlılı�ını sa�lar, 

                Küreselle�en i� dünyasında kurum kültürü, kurulu�ların rekabet avantajı 

kazanmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü kurum kültürü i�letmenin 

amaçları, stratejileri ve politikalarının olu�masında önemli bir etkiye sahip oldu�u 

gibi, yöneticiler açısından seçilen stratejinin yürütülmesini kolayla�tıran ya da 

zorla�tıran bir araçtır103. Olu�an kültürün kuruma uygunlu�una paralel olarak 

kurumun geli�imi de artacaktır. Çalı�anların motivasyonu da kurumun kültürü ile 

do�ru orantılıdır. 

                                                 
103 Beril Z. Akıncı, “Kurum Kültürü ve Örgütsel �leti�im”, �leti�im Yayınları, �stanbul, 1998, s. 45. 
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                Güçlü kurum kültürüne sahip olan i�letmelerde, i� görenlerin nasıl 

davranmaları gerekti�ini belirten yerle�mi� davranı�sal parametreler olu�mu�ken; 

zayıf kurum kültürüne sahip kurulu�larda i� görenler ne yapmaları gerekti�ini 

belirlemeye çalı�arak çok zaman kaybederler104. Bu belirleme a�amasında karga�a 

ya�ayarak motivasyonları dü�er ve i�letme zarara girebilir. 

                Kurum kültürünün olu�umunda kurumsal sosyalizasyon, yani çalı�anların 

kültüre katılabilmeleri için kullanılan sistematik bir süreç vardır. Sosyalizasyon 

teriminin genel manası, bir toplumdaki ya�lı üyelerin, genç üyelerin o toplumda daha 

iyi i�lev görmesi için toplumsal ustalık ve bilgilerini; bu genç üyelere aktarmasıdır. 

Kurumsal sosyalizasyonda kıdemli yöneticilerin i�e yeni giren çalı�anlarına kültürü 

aktarması, böylece kurum içindeki görev ve rollerin daha etkin bir �ekilde 

gerçekle�tirilmesini sa�lamaktadır105. Bu sayede i�e yeni girenler, kurumda i�lerin 

nasıl yürüdü�ünü anlayabilirler. Gurup halinde çalı�mayı, bölüme ait de�erleri 

kavramayı, kurallar, prosedürler ve normları, i� ve sosyal ili�kileri geli�tirmeyi ve 

yeni i�lerini gerçekle�tirebilmek için yetenek ve bilgilerini nasıl geli�tireceklerini 

ö�renirler. 

Toplam yedi a�amadan olu�an sosyalizasyon süreci a�a�ıdaki adımları 

izlemektedir106. Bunlar: 

1. Adım: Yapılan ara�tırmalar göstermi�tir ki, kültür hakkında gerçekçi bir 

öngörüye sahip ki�iler, i�lerinde daha ba�arılı olmaktadır i�e kabullerinde bu 

unsur unsur göz önünde bulundurulmaktadır, 

2. Adım: ��e yerle�tirme a�amasında yeni personel seçilir ve önceden planlanmı� 

deneyimler ya�atılır. Bu ki�inin kurumun de�erlerini ve normlarını kabul edip 

etmeyece�i anlamaya çalı�ılır, 

                                                 
104 M. �erif �im�ek, Tahir Akgemci, Adnan Çelik, “Davranı� Bilimlerine Giri� ve Örgütlerde 
Davranı�”, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 34. 

105 Don Hellrigel, John W. Slocum, Richard W. Woodman, “Organizational Behavior”, South- 
Western College Pub., 9. bs, USA, 2001, s. 485. 

106 Ali Çakır, “Hasta Güvenli�i Kültürü ile Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki �li�kinin Analizi” 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, �zmir,  2008, s. 83-95. 
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3. Adım: ��e ustala�tırma a�aması olup iyi hazırlanmı� e�itim programları ve 

saha deneyimleri ile personel yeti�tirilir ve gereken zamanlarda ek 

sorumluluklar verilerek de�erlendirilir, 

4. Adım: Performansın ölçülmesi ve ödüllendirilmesi a�amasında kurumlar 

kendilerine özgü ba�arı faktörlerini içeren de�erlendirme ölçekleri ile 

de�erlendirir ve duruma göre ödüllendirilirler. 

5. Adım: Önemli olan unsur kurumun önemli gördü�ü de�erlere ba�lılıktır, 

6. Adım: Kurumun kültürünü sürekli hatırlatarak hikâye ve gelenekleri 

güçlendirmek ve bu kavramlar sayesinde ahlaki de�erlerin her zaman daha 

önemli oldu�u, mü�teri memnuniyeti için yapılması gerekenler hatırlatılır, 

7. Adım: Sürecin en son a�aması tanımak ve yükselmek olup, i�lerini iyi yapan 

ve yeni gelecekler için bir rol modeli olabilecek bireylerin tanınması ve 

ödüllendirilmesidir. 

                Kurum kültürünün olu�ması ve devam ettirilmesi bir süreç olup bu süreçte 

etki eden birtakım faktörler vardır. Bu faktörler a�a�ıdaki gibi sıralanmı�tır107. 

1. Liderlik: Bir gurup insanı belli amaçlar do�rultusunda toplayabilme ve bu 

amaçları gerçekle�tirebilme yetene�idir. Kuruma gelen çalı�anların farklı 

çevrelerde yeti�mi� olmaları, e�itim düzeyleri, inançlarının farklılı�ı gibi 

faktörler, onların amaçlarını farklı kılar. Bu nedenle liderlerin bu anlamdaki 

davranı� ve dü�ünceleri önemlidir. 

2. �leti�im: Kültürel inançlar kurumun bir ucundan di�er ucuna ileti�im ile 

ta�ınır. Kültürel ileti�im a�ı; inanç ve de�erleri canlı tutar. Bölümler, 

kademeler, pozisyonlar ve insanlar arasında bunların payla�ımını sa�lar. 

3. Motivasyon: Kurumun ve bireylerin ihtiyaçlarını tatminle sonuçlanacak bir 

i� ortamı yaratarak, bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve 

isteklendirilmesi sürecidir. 

                                                 
107 Çakır, a.g.e., s. 83-95, Erol, a.g.e., s. 119-121. ve �im�ek, Fidan, a.g.e., s. 5-25. 
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4. Yönetim Süreci: Kurumda i� görenlerin istek ve ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak bu süreç düzenlenmelidir. Kolay ileti�im kuran ve açık 

ileti�ime dayanan, yenili�e açık, ekip çalı�masına önem veren, yaratıcı 

fikirlere önem veren bir yönetim sürecine sahip olan kurumlar, kültürlerinin 

de geli�imine katkıda bulunacaklardır. 

5. Organizasyon Yapısı ve Özellikleri: Kurumların büyüklükleri, karma�ık 

yapıda olması, karar alma yetkilerinin merkezile�tirilmesi, yetki da�ılımı 

derecelerinin kurum kültürü üzerine etkisi büyüktür. Kurum kültürü 

kurumların bu özellikleri ile �ekillenecektir. 

6. Yönetim Tarzı: Her kurumun yöneticisi de�i�ik yönetim tarzı kullanabilir. 

Kullanılan tarza göre ( otoriter bir yönetim tarzı veya ortakla�a yönetim tarzı 

vb.) kurum kültürü etkilenir. 

                Kurumlara göre farklılık gösteren ve olu�ması bir süreç olan kurum kültürü 

kurulu�lar ve çalı�anlara faydaları vardır ve önemlidir. �öyle ki; 108 109. 

− Kurulu�lara rekabet avantajı sa�lar. Çünkü kurum kültürü hem i�letmenin 

stratejilerinin, politikalarının olu�umuna katkıda bulunur hem de yöneticiler 

tarafından seçilen stratejilerin yürütülmesini kolayla�tırır, 

− Kurum kültürü, kurumda performansın arttırılmasına neden olan bir çevre 

yaratma i�levi görmektedir. Kurumun hedeflerinin gerçekle�tirilmesine engel 

olan de�i�ime direnç veya kuruma ba�lı olmama engellerini ortadan kaldırır, 

− Çalı�anların kurumun de�erlerine kar�ı duydukları sorumluluk, onları 

harekete geçirerek dı�arıya kar�ı kurumlarını temsil etmek için büyük bir 

istek duygusu yaratır, 

                                                 
108 A.e. 

109 Erol Eren, “Örgütsel Davranı� ve Yönetim Psikolojisi”, Beta Basım Yayım Da�ıtım A.�., 
�stanbul, 2006,  s. 168-169. 
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− Kurum kültürü süreklilik sa�layarak kültürü nesilden nesile aktarır. Yeni 

yöneticilerin deneyim, bilgi, beceri kazanmasını sa�lar. Yönetici de�i�se bile 

kültür ve buna ba�lı de�erler devam eder, 

− Kurumlarda açıklık, düzen ve tutarlılık yaratmaktadır. Güçlü bir kurum 

kültüründe hiçbir yazılı dokümana gerek kalmadan aynı sonucu ba�armak 

vardır, 

− Kurum kültürü, kurumsal davranı�ta tutarlılı�ı arttırarak karma�ayı azaltır. 

Çalı�anlara nasıl davranmaları gerekti�ini nakletmekte ve nelerin onaylanıp 

onaylanmayaca�ını anlatmaktadır, 

− Kurum içindeki çatı�malar, kurum kültürünün getirdi�i standartlar 

sayesinde önlenebilir. 

                Görüldü�ü gibi, bir kurulu�un kültürü ne kadar güçlüyse, çalı�anların 

davranı�larını yönlendirmek için o kadar az resmi kural ve yönetmeliklere ihtiyacı 

olacaktır. Kurum kültürü de�i�mez de�ildir. Dinamik bir yapıya sahip kurumlarda 

hem iç hem dı� çevre �artları, kurumları de�i�ime zorlayabilir. Bu durumda 

kurumlar, de�i�mek ve yeniden yapılanmak zorundadır. 

  3.Güvenlik Kültürü 

                Güvenlik kültürü, örgüt kültürü bütününün bir alt elemanıdır. Sharon 

Clark’ın benzer nitelendirmesine göre güvenlik kültürü,  özellikle sa�lık ve güvenlik 

sorunlarına ili�kin de�er ve inançların yansıtıldı�ı örgüt kültürünün bir alt 

olu�umudur110. 

                Güvenlik kültürü kavramının çe�itli tanımları yayınlanmı�tır. Fakat en 

genel tanımı; bireyin ve gurubun de�erleri tutumları, becerileri, güvenlik 

performansında davranı� �ekillerinin etkin bir ürünü olmasıdır. Basitçe güvenlik 

                                                 
110 Tunç Demirbilek, “�� Güvenli�i Kültürü”, Legal Yayınları, �stanbul, 2005, s. 81. 
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kültürü; geli�meye ihtiyaç duyulan güvenlik kültürlerini içeren “bizim burada bir 

�eyleri yaparken kullandı�ımız yol” olarak tanımlanabilir111. 

                Güvenlik kültürü kavramıyla kamuoyunun tanı�ması Çernobil kazasından 

sonra olmu�tur. Kazadan sonra hazırlanan raporda kurumun güvenlik kültürünün 

zayıflı�ından söz edilmi� ve bu kazanın nedenlerinden biri olarak gösterilmi�tir. Bu 

kavram ve önemi çe�itli �ekillerde uygulanmasına ra�men detaylı bir �ekilde 

tanımlanmamı� ve ölçülebirlili�i üzerine ara�tırmalar yapılmamı�tır. Ancak, Uluslar 

arası Atom Enerjisi Ajanı (IAEA Internatıonal Atomic Energy Agency)1991 yılında 

bu kavramı tanımlamı�tır. Güvenlik kültürü, kurumun sa�lık ve güvenlik 

programlarının yeterlili�ine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve 

gurupların de�er, tutum, yetkinlik ve davranı� örüntülerinin bir ürünüdür.               

                Güvenlik kültürü güvenli�i tehdit edebilecek davranı� veya uygulamalarla 

bunların yer aldı�ı ortak alanda bulunan canlıların ya da nesnelerin zararını en aza 

indirmeyi amaçlayan, güvenli�e öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, 

roller, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluklar bütünüdür112. 

Güvenlik kültürü, yalnız güvenli�e ili�kin taahhüt, ileti�im stili ve hataları rapor 

etmeye yönelik açık kurallarla de�il aynı zamanda çalı�anların motivasyonu, morali, 

hataları algılama biçimleri ve hataları etkileyen faktörlere kar�ı tutumlar ile de 

ilgilidir. Bu nedenle olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan kurumlarda, kar�ılıklı 

güvene dayanan ileti�im, güvenli�in önemi ve önleyici tedbirlerin yararlı olaca�ı 

yönündeki algılamalar ön plana çıkmaktadır113. Etkili bir güvenlik kültürü 

olu�turmak için kesin bir görü� birli�i olmamasına ra�men birçok bile�enin zorunlu 

oldu�u dü�ünülmektedir.  

 

                                                 
111 Zack Mansdorf, “Organizational Culture and Safety Performance”, Occupational Hazards, Vol. 
61, No: V, 1999, s. 109-112. 

112 Özkan, Lajuen,  a.g.e.,  s. 3-4. 

113 Tütüncü, Küçükusta, Ya�cı, a.g.e., s. 286-302. 
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                Güvenlik kültürü olu�turmada genelde kabul görmü� özellikler114; 

− Güvenlik için taahhüt, organizasyonun en yüksek düzeylerinde konulmu�; 

payla�ılan de�erler, inançlar ve davranı�sal normlar bütün düzeylere 

aktarılmı�tır, 

− Bu taahhüdün yerine getirilmesine fırsat vermek için, organizasyon 

tarafından gerekli kaynaklar, te�vikler ve ödüller sa�lanmı�tır, 

− Güvenlik “Üretim” veya “Verimlilik” pahasına da olsa; ilk öncelik olarak 

de�erlendirilmi�; personel yanlı� yapmı� olsa dahi güvenlik ile ilgili hataları 

bildirmesi için ödüllendirilmi�tir, 

− Çalı�anların birbirleri ve organizasyondaki düzeyler arasındaki ileti�imi 

sık ve içtendir, 

− Yüksek düzeylerde üretim olmamasına ra�men, güvenli olmayan 

uygulamalar nadirdir, 

− Hatalar ve problemler konusunda bir açıklık vardır; onlar meydana geldi�i 

zaman raporlanır, 

− Organizasyonel ö�renme de�erlidir; probleme yanıt bireysel 

sorumluluktan ziyade sistem performansını geli�tirmeye odaklanır. 

                Olumlu güvenlik kültürünün olu�ması için; yönetimin güvenlik için 

kararlılı�ı ve yetkinli�i, güvenlik politikaları, kalite kural ve düzenlemelerin 

güncellenmesi, sürekli iyile�tirme, güvenli�e yönelik olumlu de�erler, tutumlar ve 

bunlara ba�lılık, otorite ile olan i� ili�kileri, zorunluluk ve sorumlulukların açık 

tanımı, çalı�anlar arasında kar�ılıklı güven, düzenli ekipman bakımı, beklenmedik 

olayların ve kazaların rapor edilmesi ve iyile�tirme, farklı kurumsal seviye ve 

görevlerden sa�lıklı bilgi akı�ı ve yeterli kaynak gerekmektedir115. 

                                                 
114 Sara Jonathan Singer, David M. Gaba, Jeffrey J. Geppert v.d., “The Culture of Safety: Result of  
An Organization- Wide Survey in is California Hospitals”, Qual Saf Health Care, Vol. XII, No: II, s. 
112-118. 
115 Özkan, Lajuen, a.g.e., s. 3-4. 
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                ��letmelerde güvenlik kültürüne ili�kin yapılan ara�tırmalar, güçlü güvenlik 

kültürünün i� güvenli�ine ili�kin performansı olumlu yönde etkiledi�ini 

göstermektedir. Buna göre tepe yönetimin liderli�i ve deste�i ile ilk kademe 

yönetiminin taahhüdü ve çalı�anların i� güvenli�ine katılımından olu�an iki boyutlu 

bir güvenlik kültürü kavramından bahsedebiliriz. Birinci boyut, i�letme yönetiminin 

sa�lık ve güvenlik misyonu, ikinci boyut ise çalı�anların sa�lık ve güvenli�e olan 

duyarlılı�ıdır. Bu yakla�ıma göre dört güvenlik kültürü tipolojisinden söz etmek 

gerekir. 

                Bunlar: zarar/ hasar kültürü, bürokratik güvenlik kültürü, ki�ilerin kendileri 

için güvenli buldukları yola göre farklı yakla�ımlar gösterebildikleri ki�isel 

yakla�ımlar kültürü ve bütünle�tirilmi� güvenlik kültürüdür. 

  

�ekil 2-2: Güvenlik Kültürü Tipolojileri 

                                      
 
Kaynak: Elif Sungur, Ulus Kür�at �erifo�lu, “��letmelerde Sa�lık Ve Güvenlik Kültürünün 
Olu�turulması; Tepe Yönetimin Rolü ve Kurum �çi �leti�im Olanaklarının Kullanılması”, �stanbul 
Üniversitesi ��letme Fakültesi ��letme �ktisat Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 18, Sayı 58, Ekim 
2007, s. 43. 
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de�i�iminde önem ta�ıyan unsurlarındandır116. Özendirici hareketler rol model 

liderlik olarak kabul görmü� bir e�itim yakla�ımı olarak tüm yönetim kademeleri 

tarafından titizlikle uygulanmalıdır. 

                Güvenlik kültürünü etkileyen faktörlerden biride i�letmelerin içinde 

bulundu�u toplumsal kültürdür. Çalı�anların güvenli�e ve sa�lı�a olan ilgisi ve bu 

konudaki hassasiyetleri, mensubu oldukları hâkim kültürün özelliklerinden 

etkilenecektir117. 

                Çalı�anlarda etkili ileti�im (davranı� odaklı programlar, i� güvenli�inin her 

kademede yo�un ve ciddi bir �ekilde i�lenmesi, çalı�malarda i� güvenli�inin gerçek 

anlamda birinci planda tutulması v.b.) kurularak sa�lanacak kalıcı davranı� 

de�i�iklikleri zaman içinde olu�abilecek sonuçlardır. Kısa vadede güvenlik iklimi 

olarak adlandırılan olumlu ortak ko�ullarının yaratılmasına katkı sa�lanabilir.Ancak, 

çalı�anlara sadece e�itim verilerek istenilen davranı� de�i�ikli�ini elde edilmesi 

mümkün olsaydı i� kazalarının son derece az olması gerekirdi.Çalı�anlar üzerinde 

emniyetli çalı�arak i� yapma konusunda istenilen seviyeye getirip, onları bu konuya 

inandırıp, emniyet bir refleks haline getirildi�inde, çalı�an çevresi ile de ba�lantı 

kurmaya ba�layacak, kendi i�ini bilinçli ve emniyetli yapmaya ba�lamasının yanında 

çevresindeki çalı�maları da  inceleyecektir. Böylece çalı�malarının ve çevresinde 

olan bitenin farkında olan ekipler i� yapmaya ba�layacaktır118. 

                E�itim, sa�lıklı ve güvenli bir i�yeri açısından vazgeçilmez olup yıllardır 

sa�lık ve güvenlik yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak de�erlendirilmi�tir. �� 

sa�lı�ı ve güvenli�i alanında e�itim tek ba�ına, bir konu olarak ele alınmamalı, genel 

i� e�itiminin ayrılmaz bir bile�eni olarak görülmeli ve gündelik i� süreçlerine dâhil 

                                                 
116 James E. Roughton, Davıd Crowley, “Zero �ncidents: Achieving a New Safety Culture”, Safety 
Management, Vol. 53, No: VII,1999,  s. 101. 

117 Sungur, �erifo�lu, a.g.e., s. 43.  

118 Ulus Kür�at �erifo�lu, Elif Sungur, ”Kazaların Habercileri: Kaza Habercisi Olayların Yönetimi ve 
Sa�lık & Güvenlik Kültürü �li�kisi”, IV. �� Sa�lı�ı ve Güvenli�i Kongresi Bildiri Kitabı, 20-
21.Nisan.2007, Adana, s. 302. 
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edilmelidir. Yönetim, üretim sürecinde rolü olan herkesin, i�leri için gerekli teknik 

beceriler konusunda e�itilmesini sa�lamalıdır119. 

                �nsanlar, ya�am boyu birçok riskle kar�ı kar�ıya kalabilmektedir. Yolda 

yürümek, araba kullanmak, yüzmek, yemek gibi günlük eylemler dahi birçok riski 

ta�ıyabilmektedir. Ancak riskler fark edilebilir, ö�renilebilir, ölçülebilir, analiz 

edilebilir, de�erlendirilebilir, azaltılabilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir. Riskin 

var oldu�u durumlarda ise profesyonel e�itimlerle ula�ılan yapısal geli�im ile erken 

tanı, de�erlendirme, müdahale etme imkânlarını artırmak, sorunun büyümesini 

önlemek, zarar-azaltma stratejileri geli�tirmek, problem çözme, mücadele etme 

becerilerini geli�tirmek amaçlanmaktadır. Böylece etkilinim azaltılabilmekte ve 

kontrol edilebilir olmaktadır. Bu faaliyet “ikincil koruma” olarak tanımlanmaktadır. 

                Mesleki tehlikeler i�yerinde ortaya çıktı�ından, çalı�ma ortamlarının 

sa�lıklı ve güvenli olmasını sa�lama sorumlulu�u i�verenlere aittir. Bu da, 

i�verenlerin mesleki riskleri önlemeleri, çalı�anlarını bu tehlike ve risklerden 

korumaları gerekti�i anlamına gelir. ��verenlerin mesleki tehlikeleri bilmeleri, 

yönetim süreçlerinin i�yerinde sa�lı�ı ve güvenli�i geli�tirecek nitelikte olmasını 

sa�lamaları gerekir120. 

  4. Hasta Güvenli�i Kültürü Olu�turulması 

                Sa�lık bakım sistemlerini ve orada çalı�anlarını ilgilendiren bir konu olan 

hasta güvenli�i kültürü insan hayatını içermesi açısından önemli bir konudur. Gerçek 

veya olası hatalar insan do�asının gere�idir ve de�i�tirilemez. Ancak sa�lık bakım 

sisteminde çalı�an insanların çalı�tı�ı ko�ullar de�i�tirilebilir. Sa�lık sektöründe 

güçlü güvenlik kültürleri, insan hayatına mal olabilecek hataları önleyebilir. Sa�lık 

hizmetini sunarken en önemli öncelik hastaya zarar vermemek oldu�una göre, sa�lık 

hizmetini sunanların ya�anan olayları görmezden gelmemesi kayda geçirilmesi 

                                                 
119Rana Güven, ”Güvenlik Kültürü”, IV. �� Sa�lı�ı ve Güvenli�i Kongresi Bildiri Kitabı, 20-
21.Nisan.2007, Adana, s. 147. 

120 Rana Güven, a.g.e., s. 143-147. 
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ölçmesi ve analiz etmesi gerekmektedir121 122. Sa�lıkla ilgilenen bir kurulu�un 

hastaların güvenli�ini sa�lamak, en önemli görevi oldu�undan dolayı, sa�lık sektörü 

yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri hasta güvenli�ini arttırmak için çalı�ma 

yapmak olmalıdır. 

                Aynı zamanda çalı�anların motivasyonu, morali, hataları algılama biçimleri 

yönetime ve hataları etkileyen faktörlere kar�ı tutumları (yorgunluk, risk alma, 

süreçlerin ihlali gibi) ile ilgili durumları inceleyip önlemlerini almakta liderlerin 

yapacakları i�ler arasındadır. 

                �nstitute of Medicine tarafından tıbbi hataların önlenmesi için yapılan 

önerilerin ba�ında 123; 

− Ulusal hasta güvenli�i merkezinin kurulması,bu merkezin konu ile 

ilgili yapılacak çalı�maların amaçlarını belirlenmesi , liderlik ve 

ara�tırma planlamasında rol alması, 

− Tüm sa�lık kurulu�larında iste�e ba�lı veya zorunlu tıbbi hata 

bildirim sistemlerinin kurulması, 

− Sa�lık hizmetlerini ödeyen kurulu�ların hasta güvenli�i konusunda 

iyile�tirme yapan kurumlara öncelik tanıması, 

− Sa�lık hizmeti veren organizasyonlarda “Hasta güvenli�i kültürü” 

nün yaratılması gerekmektedir. 

                Sa�lık bakım sistemlerinde olu�turulması dü�ünülen hasta güvenli�i 

kültürü ile hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili sorunların açıkça ve cezalandırma 

korkusu olmadan tartı�ılabildi�i bir ortam olu�turulacak, hasta güvenli�i ile 

çalı�maların ba�arılı ve sürekli olmasını sa�layacak ve böylelikle, tanı ve tedavi 

süreçleri ile sa�lık çıktıları önemli ölçüde iyile�ecektir. 

                                                 
121 Tütüncü, Küçükusta, Ya�cı, a.g.e., s. 286-302. 

122 Kohn, Corrigan, Donaldson, a.g.e. 

123 “Crossing the Quality Chasm:A New Health System For the 21st Century”, a.g.e. 
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                Hasta güvenli�i kültürünün bir kurumda yayılabilmesi için liderlerin rolü 

oldukça önemlidir124. Bu nedenle yöneticiler;  

− Hasta güvenli�i konusunu sahiplenmeli, 

− Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerekti�i ilan edilmeli, 

− Yöneticiler, çalı�anlar ve hastaneler arasında açık ileti�imi sa�lamalı ve 

bunun süreklili�ini korumalı, 

− Hasta güvenli�ini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için 

sorumlulukları devretmeli, 

− Kaynak ayırmalı,  

− E�itimlerin süreklili�ini sa�lamalıdır. 

                Sa�lık hizmet sunumunun karma�ık bir yapıya sahip olması hastaların 

hizmet alması sırasında zarar görebilmelerine neden olmakla birlikte kültür 

olu�umunu da olumsuz etkileyebilmektedir. Çalı�anların e�itimli ve nitelikli olması 

ve Türkiye’de kalite bilincinin yayılmaya ba�laması, kültürün yayılmasını 

kolayla�tırabilecek faktörlerden sayılabilir. Aynı zamanda uluslar arası hastane 

standartlarını kullanan hasta ve sayısının gittikçe artıyor olması, hem rekabeti 

arttırmakta hem de hastaneleri standardize edilmi� süreçleri kullanmaya 

itmektedir125. 

                Sa�lık hizmetleri çe�itli nedenlerle güvenlik kültürünü de�erlendirmek 

isteyebilir. Sa�lık kurumlarında hasta güvenli�i kültürünü ölçmenin faydaları ise126; 

iyile�tirme yapılacak alanları belirlemek, hasta güvenli�i hakkındaki farkındalı�ı 

arttırmak için güvenlik kültürünü te�his etmek, hasta güvenli�i müdahalelerini ya da 

programlarını de�erlendirmek ve zaman içindeki de�i�imi izlemek, içsel ve dı�sal 

                                                 
124 H. Erdal Akalın,“Hasta Güvenli�i Kültürü: Nasıl Geli�tirebiliriz?”, ANKEM Dergisi, Sayı 18, 
�stanbul, 2004, s. 12-13.  

125 Medine Budak, “Hasta Güvenli�i Kültürü”, Sa�lık Dü�üncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı VII, 
2008, s. 54-57. 

126 V. F. Nieva, J. Sora, “Safety Culture Assessment: A Tool For �mproving Patient Safety �n 
Healthcare Organizations”, Quality & Safety in Health Care, Vol. XII, No: XI, 2003, s. 117- 123. 
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kıyaslama ( benchmarking ) yapmak, istekleri ya da düzenleme ile ilgili gereklilikleri 

yerine getirmek olarak sayılabilir. 

                Geli�mi� güvenlik kültürünü ba�armak için ba�lama noktası, güvenli hasta 

bakımını sa�lamada kültürün nasıl bir etkisi oldu�unun belirlenmesi ve güncel 

kültürün de�erlendirilmesinin yapılmasıdır. De�erlendirme yöntemi, çalı�anların ve 

idarenin var olan görü�melerinden hazırlanmı� isimsiz inceleme anketleri olabilir. 

Güvenlik kültürü incelemeleri çalı�anların önceden tanımlanmı� bir ölçe�i kullanarak 

yanıt vermeleri için sorulan ifadeleri kapsar. Örne�in; “Kesinlikle katılıyorum, 

katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum”, A�a�ıda bu tür ifadelerden örnekler 

bulunmaktadır127 128. 

− Burada hasta olarak tedavi edilirken kendimi güvende hissederim, 

− Burada anla�ılmayan bir �ey oldu�unda çalı�anların soru sorması kolaydır, 

− Hasta güvenli�i ile ilgili yapabilece�im herhangi bir �eyi raporlamak için 

meslekta�larım tarafından te�vik ediliyorum, 

− Daha fazla i� çıkarmak için asla hasta güvenli�inden feragat edilmez, 

− Biz olay raporuna göre yapılan de�i�iklikler hakkında geribildirimde 

bulunuruz, 

− Hastane yönetimi, hasta güvenli�ini destekleyen bir çalı�ma ortamı sa�lar. 

                Güvenlik kültürünü de�erlendirirken akılda tutulması gereken önemli 

nokta; neyin do�ru oldu�u, neyin gerçekten önemli oldu�u konusundaki algılamalar, 

davranı�lar ve fikirlerdir. Yani liderlerin, idarecilerin ve çalı�anların çalı�ma 

ortamında ve ki�iler arası ili�kilerinde do�ru olmayı nasıl algıladıkları en önemli 

konudur. Organizasyonla ilgili de�i�im uzmanları, organizasyonları sürdürecek resmi 

politikaların olmadı�ını, fakat onun yerine “Yazılı olmayan kurallar” oldu�unu öne 

sürer129. Örne�in bir hem�ire, preoperatif bir hastanın kimli�ini do�rulama gibi 

                                                 
127 “Hospital Survey on Patient Safety Culture”, (Çevirimiçi),  
http://www.ahrq.gov/qual/hospculture/index.html, 26 A�ustos 2009. 

128 “The University of Texas  Center For Excellence  For Patient Safety.Safety Climate Survey”, 
(Çevirimiçi), http://www.uthouston.edu/, 26. A�ustos.2009. 

129 Mansdorf, a.g.e., s. 6. 
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önemli bir adımı atlar, ameliyat listesinin programını bozmamak ve ameliyata 

hazırlanmak için zaman baskısı nedeniyle ba�ka bir hastaya niyet ederek yanlı� ilaç 

uygular. Resmi politika, hem�irenin, bir ilaç tedavisi uygulamadan önce hastanın 

kimli�ini kontrol etmesidir. Yazılmamı� kural ise programı geciktirmemek için kısa 

yollara izin verilmesidir. Bu senaryoda, üretimin ve verimlili�in, güvenlik 

prosedürüne itaatten daha çok de�er biçildi�i hem�irenin algısı yüzünden hasta 

güvenli�i tehlikeye atılmı�tır. 

C. Hem�irelerin Çalı�ma Ortamı ve Hasta Güvenli�ine Etkisi 

                Hastanelerde sa�lık bakımı veren, denetleyen, koordine eden ve günde 24 

saat aralıksız bakım sa�layan hem�ireler, hasta güvenli�i sa�lama çalı�maları için 

ideal meslek üyeleridir. Kanadalı Hem�ireler Birli�i (CNA: Canada Nurses 

Assocıatıon) hataları azaltmada ve hasta güvenli�ini geli�tirme çabalarında devlet, 

i�verenler, di�er meslek üyeleri ve hem�irelerin i�birlikçi yakla�ım içinde 

bulunmalarını tavsiye etmektedir. CNA hasta güvenli�i sa�lanması ve en iyi 

hem�irelik uygulamalarının ara�tırılması için bilgi toplamanın kritik derecede önemli 

oldu�una inanmaktadır130. Hem�irelerin hasta güvenli�ini koruyarak ve yükselterek 

önemli bir katkı sa�ladıklarını savunmaktadır. 

Sa�lık çalı�anları içinde bulundukları özel çevrelerden ve çalı�ma materyalinin insan 

olmasından kaynaklanan çok yönlü sa�lık risklerine maruz kalmaktadırlar. 

Hem�irelerin i�i di�er insanlara bakım vermek oldu�una göre bu i�ini yerine 

getirirken yo�un i� yükü, vardiya sistemi ile çalı�ma, sürekli ayakta kalma, 

yorgunluk, teknolojiye ayak uydurma çabaları, araç gereç eksikli�i, enfeksiyon riski, 

yetersiz personel, ki�iler arası olumsuz ili�kiler, hastalık, ölüm gibi kriz durumları ile 

kar�ıla�maktadırlar131. 

                Verilen hizmetin normal mesai saatlerinin üzerinde tutulması, vardiyalı, 

nöbetli çalı�ma, gece gündüz de�i�en saatlerde çalı�ma,  çalı�anların yorgunluk ve 

bezginli�ine yol açan nöbet saatleri hizmetin kalitesini dü�ürdü�ü gibi hasta bakımını 

                                                 
130 “ 2003 Yılı Kanadalı Hem�ireler Derne�i Raporu”, (Çevirimiçi), www.cna.aiic.ca, 23.11.2009. 

131 Sezgin, a.g.e., s. 15. 
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ve güvenli�ini de büyük ölçüde etkiler132. Hem�irelerin çalı�maları yo�un hizmet ve 

dikkat gerektirdi�inden a�ırı yorgunluk, zihinsel karı�ıklık, hem hastaya hem de 

kendisine zarar verebilmektedir. Bu nedenle hem�irelerin çalı�ma saatleri hasta ve 

çalı�an güvenli�i açısından,  

                 Uluslararası Çalı�ma Örgütü (ILO: International Labaur 

Organization)’nün de öngördü�ü günde 8 saat olmalıdır133. �� doyumu, duygusal bir 

tepki ve davranı�sal bir dı�a vurum olup, bireyin yaptı�ı i�i çalı�ma ortamını ve 

çalı�ma ya�amını de�erlendirmesi ile olu�maktadır. Yetersiz araç-gereç ile 

çalı�manın çalı�ma ko�ullarını zorla�tırdı�ını ve hasta bakımını aksatarak, verilen 

hizmetin kalitesini ve i� doyumunu azalttı�ına ili�kin çalı�malar mevcuttur. 

Hem�irelerin sayısal yetersizli�inin i� yükünü ciddi biçimde arttırdı�ı ve hem�ire 

ba�ına dü�en hasta sayısındaki oranın yüksek olması da fiziksel yorgunlu�a neden 

oldu�u hastalardan alınan olumsuz geri bildirimle alınmaktadır134. Ayrıca yeterli 

personele sahip olma hem�irelerin etkin çalı�masını etkilemektedir. 

North Carolina Hem�ireler Birli�i (NCNA: North Carolina Nurses Association 2005) 

tarafından yapılan açıklamaya göre;  

                Hasta bakımında, hem�irelerin çalı�ma ya�amlarında ve çalı�tıkları 

kurumlarda elde edilen sonuçlarda kalitenin korunması, sa�lıklı istihdamın 

göstergesidir. Sa�lıklı istihdam uygulamaları, hem�irelik etkinlikleri ve bu 

etkinliklerin yo�unluklarıyla; de�i�ik düzeylerde hem�ire hazırlık, yeterlilik ve 

deneyimiyle; sa�lık bakım personelinin geli�imiyle; i�letme ve yürütme düzeylerinde 

hem�irelik yönetimi deste�i; ilgili kurumun genel ortamı ve kullanılan teknoloji; 

mevcut destek hizmetleri ile kurumsal denetim ve kamuoyu bilgilendirme 

mekanizmaları ile bir bütün te�kil etmektedir. Hasta dü�meleri, yatak yaraları, ilaç 

hataları, hastane enfeksiyonları ve hastalı�ın tekrarı gibi hastanede kalı� sürelerini 

                                                 
132 Rachel Leproult, Egıdıo F. Colecchıa, Anna Marıa Berardı v.d., “Individual Differences in 
Subjective and Objective Alertness During Sleep Deprivation Are Stable and Unrelated”, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol, Vol. 284, 2003, s. 280–282. 

133 International Labour Organization, “What is Workplace Stress?”, (Çevirimiçi), http://www.ilo.org/, 
23.11.2009. 

134 Sezgin, a.g.e., s. 15-17. 
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uzatan ve hastanede ölüm oranlarında artı�a neden olan olumsuz etkilerde artı� ile 

kurumlardaki istihdam düzeylerinin yetersiz olması arasında ba�lantı oldu�una dair 

kanıtlar her geçen gün artmaktadır. Mevcut personelin yeterli ölçüde motive 

edilmemesi veya teknik becerilerinin yetersizli�i nedeniyle istenen performansı 

gösterememesi de hasta güvenli�i açısından önemli belirleyici unsurlardır135. 

                Güvenli, nitelikli ve verimli sa�lık hizmetlerinin sunulması sa�lık 

çalı�anlarının kapasitesine ve performansta mükemmelli�i destekleyen bir çalı�ma 

ortamına ba�lı oldu�u yapılan birçok ara�tırma ile desteklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 “Sa�lıklı �stihdam Hayat Kurtarır Bilgi ve Eylem Klavuzu, (Çevirimiçi), http://syo.kocaeli.edu.tr, 
16.08.2009. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

B�R ÜNVERS�TE HASTANES�NDE HEM��RELER�N HASTAGÜVENL��� 
�LE �LG�L� ALGILARINI ETK�LEYEN FAKTÖRLER�N 

DE�ERLEND�R�LMES�NE YÖNEL�K B�R ÇALI�MA 

                �lk iki bölümde hasta güvenli�inin gerçekle�ti�i sa�lık bakım hizmetleri 

tanıtılmı� ve bu konunun içinde olan hasta ve hem�ireden söz edilmi�tir. Toplam 

kalite yönetimine de de�inildikten sonra hasta güvenli�i, hasta güvenli�i kültürü ve 

hasta güvenli�i kültürünün olu�masını etkileyen faktörler üzerinde durulmu�tur. 

Hasta güvenli�inin ba�rol oyuncusu hem�irelerin çalı�ma ortamı üzerine etkisinden 

söz edilmi�tir. Bu bölümde ise, hem�irelerin hasta güvenli�i kültürüne ili�kin 

algılarının belirlenmesine yönelik ara�tırmamıza yer verilecektir. 

A. Ara�tırmanın Amacı 

 Bu ara�tırmanın öncelikli amacı bir üniversite hastanesinde görev yapan 

hem�irelerin hasta güvenli�i kültürüne ili�kin algılarının belirlenerek hem�irelerin 

sosyodemografik ve çalı�ma ya�amına ili�kin özelliklerinin bu algılarla 

kar�ıla�tırılmasıdır. Bu amaca ba�lı olarak hasta güvenli�i kültüründe rol oynayan 

faktörlerin önem düzeylerinin belirlenip, hastane yönetimlerinin hem�irelerin 

güvenlik kültürü politikalarını belirlemelerinde dikkat edecekleri hususları 

saptamaktır. Bu noktada; ara�tırmanın ana sorusu: Hem�irelerin sosyodemografik ve 

çalı�ma ya�amına ili�kin özellikleri hasta güvenli�i kültürüne ili�kin algılarını etkiler 

mi? �eklinde olacaktır. Bu ana sorunun yanında ara�tırmamızda a�a�ıdaki sorulara 

yanıtlar aranmı�tır; 

− Hem�irelerin hasta güvenli�i kültürüne yönelik algıları sosyodemografik 

özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 

− Hem�irelerin hasta güvenli�i kültürüne yönelik algıları çalı�ma ya�amına 

ili�kin özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 
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B. Ara�tırmanın Türü 

Ara�tırma tanımlayıcı nitelikte bir ara�tırmadır. Tanımlayıcı ara�tırma, durum 

saptanmasına yöneliktir. Tanımlayıcı ara�tırmada gerçe�i yansıtan durum 

saptamalarına dayanarak sorunlara çözüm getirici nitelikte ili�kilerin ara�tırılmasına 

yönelebilinir. Bu anlamda durum saptama birinci a�amayı, olaylar arasında ili�ki 

aramak da ikinci a�amayı olu�turur136. Yaptı�ımız ara�tırma tanımlayıcı nitelikte 

ara�tırmanın içeri�i ile uyu�maktadır. 

C. Ara�tırmanın Evren Ve Örneklemi 

                Cerrahpa�a Tıp Fakültesi 1968 yılında �stanbul Tıp Fakültesinden ayrılıp 

�u andaki yerinde yapılanmı�tır. Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Hem�irelik Hizmetleri 

Müdürlü�ü 12.Mayıs.1984 yılında resmi olarak kurulmu�, o tarihten bu yana 

çalı�malarını sürdürmektedir. Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Hem�irelik Hizmetleri 

Müdürlü�ü 2003 yılında ISO 9001–2000 standartları do�rultusunda kalite güvencesi 

belgesi almı�tır. Her sene yapılan denetimlerden geçmi� ve �u anda hastaneden 

ba�ımsız olarak kalite çalı�malarını sürdürmektedir. Cerrahpa�a Tıp Fakültesi 

Hastanesi Toplam Kalite Yönetimi alt yapı çalı�malarına yeni ba�lamı�tır.                   

                Ara�tırma �stanbul ilinde bir üniversite hastanesinde Haziran 2009-Ocak 

2010 tarihleri arasında yapılmı�tır. Veri toplama a�aması Haziran-Temmuz 2009 

aylarında tamamlanmı�tır. 

 Ara�tırma evrenini kurumda görevli tüm hem�ireler (802 hem�ire) 

olu�turmu�tur.  

                Örneklem büyüklü�ünü % 50 prevalans ve % 10 hata payı ile kurumda 

görev yapan 802 hem�ireden % 95 güven aralı�ında 260 hem�irenin olu�turması 

planlanmı�ken evreni daha iyi temsil etmesi açısından 525 hem�ire örneklem 

kapsamına alınmı�tır. 750 anket da�ıtılmı� olup 550 anket geri dönmü�tür. 25 anket 

düzgün doldurulmadı�ı için çalı�ma dı�ında bırakılmı�tır. 

                                                 
136 Birsen Gökçe, “Toplumsal Bilimlerde Ara�tırma”, Sava� Yayınları, 1992, s.65. 
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D. Veri Toplama Araçları 

                Ara�tırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmı�tır. Anket 

formunda hem�irelerin hasta güvenli�i kültürüne yönelik algılarını ölçen “Hasta 

Güvenli�i Kültürü Ölçe�i” ile ara�tırmaya katılan hem�irelerin sosyodemografik ve 

çalı�ma ya�amına ili�kin özelliklerini ölçmeye yönelik sorulara yer verilmi�tir. Anket 

formu sosyodemografik ve çalı�ma ya�amına ili�kin özellikleri de içeren formla 

birlikte toplam 55 sorudan olu�maktadır.  

Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i: Hasta güvenli�i kültürünün ölçülmesine yönelik 

birçok teknik geli�tirilmi� olmakla birlikte ara�tırmamızda geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri yapılmı� olan Sa�lık Hizmetlerinde Ara�tırma ve Kalite Ajansı (Agency 

for Healthcare Research and Quality - AHRQ) tarafından hazırlanan “Hasta 

Güvenli�i Kültür Ölçe�i” kullanılmı�tır. Bu ara�tırma aracı bir hastanenin güvenlik 

kültürünü bir bütün olarak de�erlendirmede kullanılabilece�i gibi laboratuarlar gibi 

daha küçük birimlerdeki güvenlik kültürünü de�erlendirmede veya hasta güvenli�i 

konusunda zaman içinde ya�anan de�i�imleri tespit etmek ve hasta güvenli�i 

konusundaki müdahalelerin etkisini ölçmek üzere de kullanılabilmektedir. 

                Bu araç, genel olarak tüm hastanenin ya da hastane bünyesindeki herhangi 

bir birimin güvenlik kültürünün denetlenmesinde kullanılmaktadır.  Güvenlik kültürü 

ile ilgili olan bu ölçme aracı, Likert ölçe�inin kullanıldı�ı ve “Hasta güvenli�i daha 

çok i� yapabilme u�runa feda edilemez” gibi ifadeleri içeren bir ankettir. AHRQ 

tarafından olu�turulan bu anketin ABD’de geçerlili�i ve güvenilirli�i kanıtlanmı�tır. 

                Ölçe�in ülkemizdeki geçerlik ve güvenirlik çalı�ması 2008 yılında Çakır 

tarafından ‘Hasta Güvenli�i Kültürü �le Kalite Yönetim Sistemi Arasında �li�kinin 

Analizi’ çalı�masında yapılmı�tır. Çakır’ın çalı�masında ölçe�in içerik geçerlili�i, 

daha önceden kullanılan ve kabul görmü� bir ölçek oldu�undan sa�lanmı�tır. Ancak, 

yapı geçerlili�i faktör analizi ile sınanmı�tır. Verilere öncelikle geçerlilik analizi 

uygulanmı�, ardından güvenirlik testi yapılmı�tır. Test sonucunda, ölçe�in genel 

Cronbach alpha de�eri 0,93 bulunmu�tur. Bu nedenle ölçek yüksek derecede 

güvenilir bir ölçektir. 
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                Çalı�mada, Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin genel Cronbach alpha 

katsayısı 0,89 bulunmu�tur. Bu sonuç, çalı�manın güvenirli�inin yeterli düzeyde 

oldu�unu göstermektedir. 

Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i 10 alt boyuttan olu�mu�tur.  

1. Genel Güvenlik: 4 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; 

hastanemizde daha çok i�i yapabilmek u�runa hasta güvenli�inden asla 

vazgeçilmez; hastanemizde daha ciddi hataların olmaması tamamıyla �ans 

eseridir; hastanemizde hasta güvenli�i ile ilgili sorunlarımız vardır; hataların 

olu�masına engel olacak prosedürlerimiz ve sistemimiz mevcuttur ifadeleri 

olup ‘Genel Güvenlik’ ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü 

Ölçe�i’nin 1, 2, 3 ve 4. sorularında yer almaktadır. 

2. Örgütsel Ö�renme: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; hasta 

güvenli�ini geli�tirmek amacıyla aktif olarak çalı�malar yapmaktayız; 

hatalarımızdan ders alırız; hasta güvenli�ini arttırmak için bir de�i�iklik 

yaptı�ımızda, de�i�ikli�in etkinli�ini de�erlendiririz ifadeleri olup “Örgütsel 

Ö�renme” ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin 5, 

6 ve 7. sorularında yer almaktadır. 

3. Takım Çalı�ması: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; 

hastanemizde, insanlar birbirini desteklemektedir; i� yükü a�ırla�tı�ında, 

i�leri tamamlayabilmek için bir takım gibi çalı�ırız; hastanemizde, herkes 

birbirine saygı göstermektedir ifadeleri olup “Takım Çalı�ması” ba�lı�ı 

altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin 8, 9 ve 10. 

sorularında yer almaktadır. 

4. Hataların De�erlendirilmesi: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu 

de�i�kenler; Personel yaptı�ı hataların, kendi aleyhine kullanıldı�ını dü�ünür; 

herhangi bir olay rapor edildi�inde, olayın kendisi de�il, hataya yol açan 

ki�ilerin rapor edilece�i dü�ünülür; çalı�anlar yaptı�ı hataların siciline 

i�lenece�inden endi�e duyar ifadeleri olup “Hataların De�erlendirilmesi” 
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ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin11, 12 ve 13. 

sorularında yer almaktadır. 

5. �stihdam: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; i� yükünü 

payla�acak yeterli hem�ire ve personelimiz vardır; hasta bakımı için fuzuli 

olarak, gere�inden fazla hem�ire ve personel takviyesi alırız; daha çok i�i 

hızlı yapabilmek için, sürekli a�ırı yo�un bir tempoda çalı�maktayız ifadeleri 

olup “�stihdam”  ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü 

Ölçe�i’nin 14, 15 ve 16. sorularında yer almaktadır. 

6. Hastane Yönetiminin Deste�i: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu 

de�i�kenler; hastane yönetimi hasta güvenli�i ile ilgili çalı�ma ortamını 

sa�lamaktadır; hastane yönetimi için, hasta güvenli�i en öncelikli konudur; 

hastane yönetimi, sadece ters bir olay oldu�unda hasta güvenli�i ile 

ilgileniyor izlenimi vermektedir ifadeleri olup “Hastane Yönetiminin 

Deste�i” ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin 17, 

18 ve 19. sorularında yer almaktadır. 

7. Birimler Arası �li�kiler: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; 

birlikte çalı�ması gereken birimler arasında, iyi düzeyde i� birli�i 

bulunmaktadır; hastane birimleri en iyi düzeyde hasta bakımı sa�lamak için, 

birlikte uyum içinde çalı�maktadır; hastane birimleri birbiriyle e� 

güdümlü/koordinasyonlu çalı�mamaktadır ifadeleri olup “Birimler Arası 

�li�kiler” ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin 20, 

21 ve 22. sorularında yer almaktadır. 

8. Görev de�i�imi: 2 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; önemli 

hasta bakım bilgileri vardiya de�i�ikli�inde kaybolmaktadır; hastanede 

sorunlar genellikle birimler arası bilgi alı�veri�i sırasında, ortaya çıkmaktadır 

ifadeleri olup “Görev De�i�imi” ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i 

Kültürü Ölçe�i’nin 23 ve 24. sorularında yer almaktadır. 

9. Hata Raporlama: 3 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; bir hata 

gerçekle�ti�inde, fakat hastayı etkilemeden önce fark edilip düzeltildi�inde, 
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bu durum hangi sıklıkla raporlanmaktadır; bir hata gerçekle�ti�inde, ancak 

bunun hasta açısından olası tehlikesi yoksa bu durum hangi sıklıkla 

raporlanmaktadır;  bir hata gerçekle�ti�inde, hastaya zarar verebilecek 

düzeyde olmasına ra�men, zarar vermeden atlatılmı�sa, bu durum hangi 

sıklıkta raporlanmaktadır; ifadeleri olup “Hata Raporlama” ba�lı�ı altında 

toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nin 25, 26 ve 27. sorularında 

yer almaktadır. 

10. Kurumsal �leti�im: 6 de�i�kenle ifade edilmektedir. Bu de�i�kenler; hasta 

güvenli�ini olumsuz etkileyecek bir olay oldu�unda, personel özgürce 

fikirlerini iletir;  hastanemizde olu�an hatalarla ilgili bilgilendirilmekteyiz; 

personelin alınan karar ve uygulamaları sorgulama özgürlü�ü vardır; 

hastanemizde tekrarlanmaması için hataları önleme yollarını tartı�ırız; hasta 

güvenli�ine yönelik bir i� yapıldı�ında, amirim takdir eder; amirim hasta 

güvenli�i ile ilgili personel önerilerini ciddiyetle ele alır ifadeleri olup 

“Kurumsal �leti�im” ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Hasta Güvenli�i Kültürü 

Ölçe�i’nin 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. sorularında yer almaktadır. 

                Ölçek yanıtlanırken hem�irelerden “Hata Raporlama” ve “Kurumsal 

�leti�im” alt boyutlarının her bir maddesi için “asla”, “nadiren”, “ara sıra”, “ço�u 

zaman”, “her zaman”  seçeneklerinden kendilerine uyan bir seçene�i i�aretlemesi 

istenmi�tir. Ölçe�in di�er alt boyutlarının her bir maddesi için ise “tamamen 

katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, “tamamen 

katılmıyorum” seçeneklerinden kendilerine uyan bir seçene�i i�aretlemesi 

istenmi�tir. 

                Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i’nde seçeneklere, 1’den 5’e kadar puan 

verilmektedir. “tamamen katılıyorum” seçene�ini i�aretleyen 5 puan, “katılıyorum” 

seçene�ini seçenler 4 puan, “kararsızım” diyenler 3 puan, “katılmıyorum” diyenler 2 

puan ve “tamamen katılmıyorum”  �eklinde cevap verenlerde 1 puan almaktadırlar. 

                Ölçekte bazı maddeler olumlu bazıları olumsuz yönde hazırlanmı� 

oldu�undan ölçe�in puanlamasında, hesaplamada kolaylık sa�lamak için seçenekler 

ters çevrilmi�tir. Bu seçenekler; hastanemizde daha ciddi hataların olmaması 
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tamamıyla �ans eseridir, hasta bakımı için fuzuli olarak gere�inden fazla hem�ire ve 

personel takviyesi alırız, daha çok i�i daha hızlı yapabilmek için sürekli a�ırı yo�un 

bir tempoda çalı�ırız, hastane yönetimi sadece ters bir olay oldu�unda hasta 

güvenli�i ile ilgileniyor izlenimi vermektedir, hastanede birimler birbirleriyle 

e�güdümlü çalı�mamaktadır. Her bir boyuttan alınan toplam puan, o boyuttaki soru 

sayısına bölünerek puan ortalaması elde edilmi�tir. En yüksek puan 5.00, en dü�ük 

puan 1.00 olarak kabul edilmi�tir.  

Sosyodemografik Özellikler: Ara�tırmada kullandı�ımız anketin ilk bölümünde 

katılımcıların sosyodemografik özellikleri 4 kapalı uçlu soru ile saptanmaya 

çalı�ılmı�tır. Sosyodemografik özellikler ile hasta güvenli�i kültür algısı arasındaki 

ili�ki de ara�tırılmı�tır. Ara�tırmada sorgulanan sosyodemografik özellikler arasında; 

ya�, cinsiyet, e�itim ve medeni durum gelmektedir. 

Hem�irelerin Çalı�ma Ya�amına �li�kin Özellikler: Ara�tırmada kullandı�ımız 

anketin ilk bölümünde katılımcıların çalı�ma ya�amına ili�kin özellikleri 5 açık uçlu, 

13 kapalı uçlu soru ile saptanmaya çalı�ılmı�tır. Çalı�ma ya�amına ili�kin özellikler 

ile hasta güvenli�i kültür algısı arasındaki ili�ki de ara�tırılmı�tır. Ara�tırmada 

sorgulanan çalı�ma ya�amına ili�kin özellikler arasında; görev, kadro durumu, 

çalı�ılan klinik adı, yüksek lisans doktora yapma durumu, bulunulan pozisyondaki 

çalı�ma yılı, kurumda toplam çalı�ma yılı, meslekte toplam çalı�ma yılı, i�e 

ba�larken oryantasyon e�itimi alma durumu, çalı�ma �ekli, haftalık çalı�ma 

saatlerinin olması gerekeni a�ma durumu, hasta güvenli�i ile ilgili daha önceden 

e�itim alma durumu, hasta güvenli�i ile ilgili bir komitede çalı�ma durumu, kurumda 

hasta güvenli�i komitesi varlı�ı, kurumda hasta güvenli�ine yönelik çalı�maların 

varlı�ı, kurumda yürütülen kalite çalı�malarında yer alma durumu, mesle�i isteyerek 

seçme durumu, yapılan i�ten memnuniyet durumu ve hasta güvenli�i ile ilgili 

komitelerde etkin rol alma iste�i gelmektedir.  

E. Veri Toplama Yöntemi 

                Veri toplama a�aması, �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi’nin 

tüm Anabilim Dalları’nda anket tekni�iyle gerçekle�tirildi. Anabilim Dalı Hem�irelik 

Hizmetleri Sorumlularına anketler gönderilerek çalı�maya katılmaya istekli 
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hem�irelerin doldurması istendi. Ancak ankete katılan hem�irelerin ankette 

anlayamadıkları ifade ve soruların olma ihtimaline kar�ı ara�tırıcının e-mail ve 

telefon numarası anket formunun ilk sayfasında verilmi�tir. 

F. Sınırlılıkları Ve Etik Boyutu 

                Çalı�ma evreninin yalnızca �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi 

olarak belirlenmesi ara�tırmanın sınırlı�ıdır. Kurum, özellikle büyük ve karma�ık bir 

yapıya sahip olması nedeniyle seçilmi� olup ara�tırmanın sonuçları ilgili kurumla 

sınırlıdır. 

 Ayrıca ara�tırmanın bireysel olarak yapılması gere�i nedeniyle, insan gücü 

açısından da bir sınırlılık söz konusudur. 

                Anket çalı�ması yapılmak üzere �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu’ndan ve hastanenin Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü’nden 

resmi yazı ile ara�tırma izni alınmı�tır. 

G. Ara�tırmanın De�i�kenleri 

                Her de�i�kenin içeri�inde var olan “Hasta güvenli�i kültürü” ifadesi 

ba�ımlı de�i�ken, “ya�, cinsiyet, e�itim, medeni durum, görev, kadro durumu, 

çalı�ılan klinik adı, yüksek lisans doktora yapma durumu, bulunulan pozisyondaki 

çalı�ma yılı, kurumda toplam çalı�ma yılı, meslekte toplam çalı�ma yılı, i�e 

ba�larken oryantasyon e�itimi alma durumu, çalıma �ekli, haftalık çalı�ma saatlerinin 

olması gerekeni a�ma durumu, hasta güvenli�i ile ilgili daha önceden e�itim alma 

durumu, hasta güvenli�i ile ilgili bir komitede çalı�ma durumu, kurumda hasta 

güvenli�i komitesi varlı�ı, kurumda hasta güvenli�ine yönelik çalı�maların varlı�ı, 

kurumda yürütülen kalite çalı�malarında yer alma durumu, mesle�i isteyerek seçme 

durumu, yapılan i�ten memnuniyet durumu, hasta güvenli�i ile ilgili komitelerde 

etkin rol alma iste�i” ifadeleri ise ba�ımsız de�i�kenler olarak belirlenmi�tir. 
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H. Verilerin Analizi 

                Çalı�mada elde edilen bulgular de�erlendirilirken, istatistiksel analizler 

için SPSS   (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı 

kullanıldı. Ara�tırmada ölçe�e ili�kin de�erler ortalama ve standart sapma de�erleri 

ile; demografik ve çalı�ma ya�amına ait de�i�kenlere ili�kin veriler ise frekans 

da�ılımları aracılı�ıyla sunulmu�tur. Kar�ıla�tırmalarda Students t Testi, ANOVA ve 

Tukey HSD testleri kullanıldı. Ölçümle belirtilen sürekli bir de�i�ken yönünden 

ba�ımsız iki grup arasında fark olup olmadı�ını test etmek için Students’t testi 

kullanıldı. Ölçümle belirtilen bir de�i�ken yönünden ikiden çok ba�ımsız grup 

arasında fark olup olmadı�ını test etmek için ANOVA testi kullanıldı. Varyans 

analizinde gruplar arası farklılık bulundu�unda hangi grubun ya da grupların farklı 

oldu�unu ara�tırmak için Tukey HSD testi kullanıldı137. Sonuçlar %95’lik güven 

aralı�ında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde de�erlendirildi. 

I. Bulgular Ve Tartı�ma  

                Ara�tırmanın bulguları ve de�erlendirme ba�lı�ı altında, sosyodemografik 

özelliklerin frekans da�ılımlarına, hem�irelerin çalı�ma ya�amına ili�kin 

özelliklerinin frekans da�ılımlarına, sosyodemografik özelliklere göre hasta 

güvenli�i kültüründe farklılık olup olmadı�ına, hem�irelerin çalı�ma ya�amına ili�kin 

özelliklerine göre hasta güvenli�i kültüründe farklılık olup olmadı�ına yer 

verilmi�tir. 

1. Sosyodemografik Veriler 

                Ara�tırmada sosyodemografik özellikler olarak ya�, cinsiyet, e�itim 

durumu ve medeni durumu ele alınmı�tır. Sosyodemografik özelliklerin da�ılımında 

incelenen özelliklerin frekansları belirtilmi�tir. 

 

 

                                                 
137 Kadir Sümbülo�lu, Vildan Sümbülo�lu, “Biyoistatistik”, Hatipo�lu Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, 
1998, 59-128. 
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a. Hem�irelerin Ya�a Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin ya�a göre da�ılımları incelendi�inde 

(Tablo 3.1) % 40,2’sinin 30 ya� altında, % 30,1’inin 30 ile 39 ya�ları arasında ve     

% 29,7’sinin 40 ya� ve üzerinde oldu�u görülmü�tür. Görüldü�ü gibi kurumun % 70 

oranını 40 ya� altı hem�ireler olu�turmaktadır. Ara�tırmanın yapıldı�ı dönemden 

önce emekli olan hem�ire sayısının çok olmasının ya� sınırını a�a�ıya çekti�i 

dü�ünülmektedir.  

Tablo 3.1: Hem�irelerin Ya�lara Göre Da�ılımı 

Ya� Frekans Yüzde 

30 ve altı 211 40,2 

30-39 158 30,1 

40 ve üstü 156 29,7 

Toplam 525 100 

 

b. Hem�irelerin Cinsiyete Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin cinsiyete göre da�ılımları incelendi�inde 

(Tablo 3.2) %97,7’sinin bayan, % 2,3’ünün erkek oldu�u görülmü�tür. ABD’de 1997 

yılında hem�irelerin %8’ini, Kanada’daki hem�irelerin %9,5’ini, �ngiltere’deki 

hem�irelerin %10’unu erkek hem�ireler olu�turmaktadır. Ülkemizde ise bazı 

hem�irelik programlarına devam ederek mezun olmu�, �u an alanlarda çalı�an ve 

halen üniversitelerde ö�renim görmekte olan sayıları çok az olan erkek adaylar 

e�itilmektedir. Bu dü�ük orandaki katılım, hem�ireli�in cinsiyete ba�lı bir rol olarak 

görülmesinin vazgeçilmesi için iyi bir ba�langıçtır138. Ara�tırmamızın verileri bu 

sonuçları destekler niteliktedir. 

 
 

                                                 
138 Kerime Derya Ta�çı, “Kadın Do�um Servislerinde Yatan Hastaların Erkek Hem�ireler Hakkındaki 
Dü�ünceleri”, Atatürk Üniversitesi Hem�irelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt X, Sayı II, 2007, s. 13. 
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Tablo 3.2: Hem�irelerin Cinsiyete Göre Da�ılımı 
 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Bayan 513 97,7 

Erkek 12 2,3 

Toplam 525 100 

 

c. Hem�irelerin E�itim Durumuna Göre Da�ılımı 

 Ara�tırmaya katılan hem�irelerin e�itim durumlarına göre da�ılımlarına 

bakıldı�ında (Tablo 3.3) %44,4`ü Önlisans, %35,8`i Lisans, %12,8`i Yüksek Lisans 

veya Doktora ve %7’si Sa�lık Meslek Lisesi mezunudur. 1992 yılında sa�lık meslek 

lisesi mezunu hem�irelerin açık ö�retim yoluyla önlisans tamamlamı� olması 

nedeniyle ara�tırmamızda önlisans mezunu hem�ire sayısı yüksek orandadır. Yüksek 

Lisans-Doktora yapanların oranı % 12,8’dir. Bu dü�ük oranın nedeni, Yüksek 

Lisans-Doktora yapan hem�irelerin özlük haklarında di�er gruba göre herhangi bir 

farklılı�ın olmaması ve çalı�ma �artları içinde ikinci bir okul okumanın zorlu�u 

olarak dü�ünülmektedir. 

  

Tablo 3.3: Hem�irelerin E�itim Durumlarına Göre Da�ılımı 
 

 E�itim Durumu Frekans Yüzde 

Ön lisans 233 44,4 

Lisans 188 35,8 

Yüksek Lisans-Doktora 67 12,8 

Sa�lık Meslek Lisesi 37 7,0 

Toplam 525 100 
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d. Hem�irelerin Medeni Duruma Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin medeni durumlarına göre da�ılımlarına 

bakıldı�ında (Tablo 3.4) % 48,6`sı evli, %51,4`ü bekârdır. Evlenenler genelde ya 

ba�ka alanlara kaymakta ya da mesle�i bırakmaktadırlar. Ara�tırmanın yapıldı�ı sene 

emekli olan hem�ire sayısının fazla olması nedeniyle yeni mezun olmu� sözle�meli 

hem�irelerin kurumda göreve ba�lamı� olması da bekâr olan hem�ire sayısını 

arttırmı� olabilir. 

Tablo 3.4: Hem�irelerin Medeni Durumlarına Göre Da�ılımı 
 

Medeni Durum Frekans Yüzde 

Evli 255 48,6 

Bekar 270 51,4 

Toplam 525 100 

 

2.  Hem�irelerin Çalı�ma Ya�amına �li�kin Veriler 

                Ara�tırmada çalı�ma ya�amına ili�kin özellikler olarak görev, kadro 

durumu, çalı�ılan klinik adı, yüksek lisans doktora yapma durumu, bulunulan 

pozisyondaki çalı�ma yılı, kurumda toplam çalı�ma yılı, meslekte toplam çalı�ma 

yılı, i�e ba�larken oryantasyon e�itimi alma durumu, çalı�ma �ekli, haftalık çalı�ma 

saatlerinin olması gerekeni a�ma durumu, hasta güvenli�i ile ilgili daha önceden 

e�itim alma durumu, hasta güvenli�i ile ilgili bir komitede çalı�ma durumu, kurumda 

hasta güvenli�i komitesi varlı�ı, kurumda hasta güvenli�ine yönelik çalı�maların 

varlı�ı, kurumda yürütülen kalite çalı�malarında yer alma durumu, mesle�i isteyerek 

seçme durumu, yapılan i�ten memnuniyet durumu ve hasta güvenli�i ile ilgili 

komitelerde etkin rol alma iste�i ele alınmı�tır. Çalı�ma ya�amına ili�kin özelliklerin 

da�ılımlarında, incelenen özelliklerin frekansları belirtilmi�tir. 
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a. Hem�irelerin Görevlerine Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin görevlerine göre da�ılımlarına 

bakıldı�ında, büyük ço�unlu�unun (%83,8) hem�ire oldu�u görülmektedir. (Tablo 

3.5) Ara�tırmaya katılan Sorumlu Hem�ire oranı %11,6, Hem�irelik Hizmetleri 

Sorumlusu oranı % 3,2, Süpervisör hem�ire oranı % 1 ve Hem�irelik Hizmetleri 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının oranı % 0,4’tür.  

Tablo 3.5: Hem�irelerin Görevlerine Göre Da�ılımı 
 

Görev Frekans Yüzde 

Hem�ire 440 83,8 

Sorumlu Hem�ire 61 11,6 

Hem�irelik Hizmetleri Sorumlusu/Ba�hem�ire 17 3,2 

Süpervisör Hem�ire 5 1,0 

Hem�irelik Hizmetleri Müdür-Müdür Yardımcıları 2 0,4 

Toplam 525 100 

 

b. Hem�irelerin Kadro Durumlarına Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin kadro durumlarına göre da�ılımlarına 

bakıldı�ında (Tablo 3.6) %71,4’ü 657 Devlet memurları kadrosunda ve % 28,6’sı 

ta�eron firmadan sözle�meli çalı�maktadır. 

Tablo 3.6: Hem�irelerin Kadro Durumlarına Göre Da�ılımı 
 

Kadro Durumu Frekans Yüzde 

657 375 71,4 

Sözle�meli 150 28,6 

Toplam 525 100 
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c. Hem�irelerin Çalı�tı�ı Bölümlere Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin çalı�tıkları bölümlere göre da�ılımları 

incelendi�inde, (Tablo 3.7) hem�irelerin yarıya yakınının (%47,8) Cerrahi 

Hastalıkları bölümlerinde çalı�tı�ı görülmektedir. Bunu sırasıyla Dâhili Bölümler 

(%34,1) ve Yo�un Bakım-Acil bölümlerinde (%16,8) çalı�anlar izlemektedir.                           

Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ünde çalı�anların oranı % 1,3’tür.  

Tablo 3.7: Hem�irelerin Çalı�tıkları Bölümlere Göre Da�ılımı 
 

Çalı�ılan Bölüm Frekans Yüzde 

Cerrahi Bölümler 251 47,8 

Dahili Bölümler 179 34,1 

Yo�un Bakım-Acil 88 16,8 

Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü  7 1,3 

Toplam 525 100 

 

d. Hem�irelerin Bulundu�u Pozisyonda Çalı�ma Süresine Göre Da�ılımı 

 Hem�irelerin bulundu�u pozisyondaki çalı�ma sürelerine göre da�ılımları 

incelendi�inde (Tablo 3.8) 1 yıl ve daha kısa süre çalı�anların % 28,2 oranında 

oldu�u görülmü�tür. Bunu sırasıyla 2 ile 5 yıl arasında çalı�anlar (% 25), 16 yıl ve 

daha uzun süre çalı�anlar (% 21), 11 ile 15 yıl arasında çalı�anlar (% 13,3) ve 6 ile 10 

yıl arasında çalı�anlar (% 12,6)   izlemi�tir.  
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Tablo 3.8: Hem�irelerin Bulundu�u Pozisyonda Çalı�ma Süresine Göre        
Da�ılımı  

 

Bulunulan Pozisyonda Çalı�ma Süresi Frekans Yüzde 

1 yıl ve altı 148 28,2 

2-5 yıl 131 25,0 

6-10 yıl 66 12,6 

11-15 yıl 70 13,3 

16 yıl ve üstü 110 21,0 

Toplam 525 100 

 

e. Hem�irelerin Kurumda Toplam Çalı�ma Süresine Göre Da�ılımı 

 Hem�irelerin bulundukları kurumdaki çalı�ma sürelerine göre da�ılımları 

incelendi�inde (Tablo 3.9) 16 yıl ve daha uzun süre kurumda çalı�anların % 31,2 

oranında oldu�u görülmü�tür. Bunu sırasıyla 1 yıl ve daha kısa süre çalı�anlar        

(% 23,8), 2 ile 5 yıl arasında çalı�anlar (% 21), 6 ile 10 yıl arasında çalı�anlar (% 13) 

ve 11 ile 15 yıl arasında çalı�anlar (% 11) izlemi�tir.  

Tablo 3.9: Hem�irelerin Kurumda Toplam Çalı�ma Süresine Göre Da�ılımı 
 

Kurumda Toplam Çalı�ma Süresi Frekans Yüzde 

1 yıl ve altı 125 23,8 

2-5 yıl 110 21,0 

6-10 yıl 68 13,0 

11-15 yıl 58 11,0 

16 yıl ve üstü 164 31,2 

Toplam 525 100 
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f. Hem�irelerin Toplam Mesleki Deneyime Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin toplam mesleki deneyimlere göre 

da�ılımları incelendi�inde (Tablo 3.10), 16 yıl ve daha uzun süre mesleki deneyime 

sahip olanların ço�unlukta (% 35,6) oldu�u bunu sırasıyla 2 ile 5 yıl arasında olanlar 

(% 17,5), 1 yıl ve daha kısa sürede olanlar (% 17,3), 11 ile 15 yıl arasında olanlar    

(% 14,9) ve 6 ile 10 yıl arasında olanların (% 14,7) izledi�i görülmü�tür. 

Tablo 3.10: Hem�irelerin Toplam Mesleki Deneyime Göre Da�ılımı 
 

Toplam Mesleki Deneyim Frekans Yüzde 

1 yıl ve altı 91 17,3 

2-5 yıl 92 17,5 

6-10 yıl 77 14,7 

11-15 yıl 78 14,9 

16 yıl ve üstü 187 35,6 

Toplam 525 100 

 

g. Hem�irelerin ��e Ba�larken Oryantasyon E�itimi Alma Durumuna Göre 
Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin i�e ba�larken oryantasyon e�itimi alma 

durumuna göre da�ılımlarına bakıldı�ında(Tablo 3.11) % 67,8’inin oryantasyon 

e�itimi aldı�ı ve % 32,2’sinin oryantasyon e�itimi almadı�ı görülmü�tür  

                Kö�gero�lu ve Yıldırım’ın (1998) yaptı�ı çalı�mada hem�irelerin 

%59.0'unun göreve ilk ba�ladıklarında oryantasyona yönelik hizmet içi e�itim 

programlarına katılmadıkları saptanmı�tır. Yine Kele�'in (1998) çalı�masında 

hem�irelerin %63.1'i çalı�tıkları kurumlarda oryantasyon programının 

uygulanmadı�ını belirtmi�lerdir139. Ara�tırmamızda hem�irelerin büyük ço�unlu�unun  

                                                 
139 Zehra Göçmen “Ameliyathane Hem�irelerinin Ameliyathane Hem�ireli�i Oryantasyon Programı 
�çeri�ine �li�kin Görü�leri”, Cumhuriyet Üniversitesi Hem�irelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt VIII,  
Sayı I,  2004, s. 12-13.  
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(% 67,8) oryantasyon e�itimi almı� olmasının nedeni kurumun Hem�irelik Hizmetleri 

Müdürlü�ü tarafından 2003 yılında yapılandırılan kalite sisteminin i�leyi�i içerisinde 

oryantasyon e�itiminin yer alıyor olmasıdır.  

Tablo 3.11: Hem�irelerin ��e Ba�larken Oryantasyon E�itimi Ama Durumuna 
Göre Da�ılımı 

 

Oryantasyon E�itimi Alma Frekans Yüzde 

Evet 356 67,8 

Hayır 169 32,2 

Toplam 525 100 

 

h. Hem�irelerin Çalı�ma �ekline Göre Da�ılımı 

                Hem�irelerin çalı�ma �ekillerine göre da�ılımları incelendi�inde (Tablo 

3.12) hem�irelerin büyük bir kısmının (%58,3) gündüz ve gece vardiyasında karı�ık 

çalı�tı�ı görülmektedir Sürekli gündüz vardiyasında çalı�anların oranı %36, sürekli 

gece vardiyasında çalı�anların oranı %5,7`dir. 

Tablo 3.12: Hem�irelerin Çalı�ma �ekline Göre Da�ılımı 
 

Çalı�ma �ekli Frekans Yüzde 

Gündüz ve gece vardiya 306 58,3 

Sürekli gündüz 189 36,0 

Sürekli gece vardiya 30 5,7 

Toplam 525 100 

 

i. Hem�irelerin Haftalık Çalı�ma Saatlerinin Olması Gerekeni A�ma 
Durumuna Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin haftalık çalı�ma saatlerinin olması 

gerekeni a�ma durumlarına göre da�ılımlarına bakıldı�ında (Tablo 3.13),                 
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% 66,3’ünün çalı�ma saatlerini ara sıra a�tı�ı, % 28,4’ünün çalı�ma saatlerini hiç 

a�madı�ı ve % 5,3’ünün çalı�ma saatlerini sürekli a�tı�ı görülmü�tür. 

Tablo 3.13: Hem�irelerin Haftalık Çalı�ma Saatlerinin Olması Gerekeni A�ma 
Durumuna Göre Da�ılımı 
 

Çalı�ma Saatlerini A�ma Durumu Frekans Yüzde 

Ara sıra a�ar 348 66,3 

Hiç a�maz 149 28,4 

Sürekli a�ar 28 5,3 

Toplam 525 100 

 

j. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili E�itim Alma Durumuna Göre 
Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin hasta güvenli�i ile ilgili e�itim alma 

durumuna göre da�ılımlarına bakıldı�ında (Tablo 3.14) % 64,4’ünün e�itim almadı�ı 

ve % 35,6’sının e�itim aldı�ı görülmü�tür. E�itim alan % 35,6’lık oranın kendi 

istekleriyle kurum dı�ından e�itim alan hem�irelerin olu�turdu�u dü�ünülmektedir.               

Kurumda bu konuda henüz yeterli e�itim verilmedi�i için % 64,4’lük oran hasta 

güvenli�i ile ilgili e�itim almamı� olarak çıktı�ı dü�ünülmektedir. 

Tablo 3.14: Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili E�itim Alma Durumuna 
Göre Da�ılımı 

 

Hasta Güvenli�i �le �lgili E�itim Alma Durumu Frekans Yüzde 

E�itim almayan 338 64,4 

E�itim alan 187 35,6 

Toplam 525 100 
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k. Hem�irelere Göre Kurumda Hasta Güvenli�i Komitesi Varlı�ının 
Da�ılımı 

 Ara�tırmaya katılan hem�irelere göre kurumda hasta güvenli�i komitesi 

yok diyenlerin oranı % 54,5 iken hasta güvenli�i komitesi var diyenlerin oranı         

% 45,5’tir (Tablo 3.15). Yok diyenlerin oranının yüksekli�i kurumda Hem�irelik 

Hizmetleri Müdürlü�ünün Hasta ve Çalı�an Güvenli�i Komitesi’ni yeni kurmu� 

olmasından ve kurumun tamamını kapsayan bir komite olmamasından kaynaklandı�ı 

dü�ünülmektedir. 

Tablo 3.15: Hem�irelere Göre Kurumda Hasta Güvenli�i Komitesi Varlı�ının 
Da�ılımı 
 

Kurumda Hasta Güvenli�i Komitesi Varlı�ı Frekans Yüzde 

Yok 286 54,5 

Var 239 45,5 

Toplam 525 100 

 

l. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitede Çalı�ma Durumlarına 
Göre Da�ılımı 

 Ara�tırmaya katılan hem�irelerin hasta güvenli�i ile ilgili komitede çalı�ma 

durumlarına bakıldı�ında (Tablo 3.16) büyük ço�unlu�un (%95,8) komitede görev 

almadı�ı yalnızca % 4,2’sinin komitede görev aldı�ı görülmektedir. Kurumda 

Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü tarafından kurulan Hasta ve Çalı�an Güvenli�i 

Komitesi, ara�tırma anketleri da�ıtılmadan kısa bir süre önce ilk toplantısını 

yapmı�tır. Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü kurdu�u Hasta ve Çalı�an Güvenli�i 

Komitesi’nin alt yapı çalı�malarını tamamladıktan sonra kurumdaki tüm hem�irelerin 

katılımıyla uygulamaya geçmeyi planlamaktadır. Bu nedenle bu a�amada komitede 

görev almayan hem�ire sayısının daha fazla çıktı�ı dü�ünülmektedir. 
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Tablo 3.16: Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitede Çalı�ma 
Durumlarına Göre Da�ılımı 
 

  Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitede Çalı�ma Durumu Frekans Yüzde 

Hayır 503 95,8 

Evet 22 4,2 

Toplam 525 100 

 

m. Hem�irelere Göre Kurumda Hasta Güvenli�ine Yönelik Çalı�maların 
Varlı�ının Da�ılımı  

                Ara�tırmaya katılan hem�irelere göre kurumda hasta güvenli�ine yönelik 

çalı�malar var diyenlerin oranı  % 56 iken, hasta güvenli�ine yönelik çalı�malar yok 

diyenlerin oranı % 44’ tür (Tablo 3.17). 

 Feray Gökdo�an ve arkada�ları tarafından �zzet Baysal Bolu Devlet 

Hastanesi’nde çalı�an hem�irelerle yapılan “Sa�lık Hizmetleri ve Hem�ireler” isimli 

ara�tırmaya göre hasta güvenli�ine yönelik çalı�maların varlı�ı % 70’in 

üzerindedir140.  

                Ara�tırmamızın yapıldı�ı kurumdaki %56’lık oranın, Hasta Güvenli�i ve 

Çalı�an Güvenli�i Komitesinin yeni kurulmu� olup çalı�malarına aktif olarak 

ba�lamamı� olmasından kaynaklandı�ı dü�ünülmektedir.  

3.17: Hem�irelere Göre Kurumda Hasta Güvenli�ine Yönelik Çalı�maların 

Varlı�ının Da�ılımı 

Kurumda Hasta Güvenli�ine Yönelik Çalı�maların Varlı�ı Frekans Yüzde 

Var 294 56,0 

Yok 231 44,0 

Toplam 525 100 

                                                 
140 http://www.medimagazin.com.tr/04.01.2010 
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n. Hem�irelerin Kurumda Yürütülen Kalite Çalı�malarında Yer Alma 
Durumuna Göre Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin kurumda yürütülen kalite çalı�malarında 

yer alma durumunun da�ılımına bakıldı�ında (Tablo 3.18) hem�irelerin % 47,8’i 

kalite çalı�malarında yer almadıklarını ifade etmi�lerdir. Bunu sırasıyla % 32,2 

oranla kalite çalı�malarında kısmen yer alıyorum ve % 20 oranla da kalite 

çalı�malarında yer alıyorum ifadeleri izlemi�tir. Kalite çalı�malarında yer almadı�ını 

ifade eden % 47,8’lik oranın yüksekli�inin nedeni, hem�irelerin kalite çalı�malarını 

e�itimde, bilimsel çalı�malarda ve kalite komitesinde yer almak olarak 

gördüklerinden dolayı yaptıkları kaliteye ait uygulamaları göz ardı ederek bu soruya 

cevap vermeleri oldu�u dü�ünülmektedir. 

Tablo 3.18: Hem�irelerin Kurumda Yürütülen Kalite Çalı�malarında Yer Alma 
Durumuna Göre Da�ılımı 

 

Kurumda Yürütülen Kalite Çalı�malarında Yer Alma Frekans Yüzde 

Hayır 251 47,8 

Kısmen 169 32,2 

Evet 105 20,0 

Toplam 525 100 

 

o. Hem�irelerin Mesle�i �steyerek Seçme Durumunun Da�ılımı 

              Ara�tırmaya katılan hem�irelerin mesle�i isteyerek seçme durumuna göre 

da�ılımlarına bakıldı�ında hem�irelerin büyük bir kısmının (% 62,3) mesle�i 

isteyerek seçtikleri görülmektedir. (Tablo 3.19) Mesle�i kısmen isteyerek seçenlerin 

oranı %23,4 ve mesle�i isteyerek seçmeyenlerin oranı % 14,3’tür.  
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Tablo 3.19: Hem�irelerin Mesle�i �steyerek Seçme Durumuna Göre Da�ılımı 
 

Mesle�i �steyerek Seçme Durumu Frekans Yüzde 

Evet 327 62,3 

Kısmen 123 23,4 

Hayır 75 14,3 

Toplam 525 100 

 

p. Hem�irelerin Yaptıkları ��ten Memnuniyet Durumunun Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin yaptıkları i�ten memnuniyet durumunun 

da�ılımlarına bakıldı�ında (Tablo 3.20) büyük ço�unlu�unun (% 68,8) yaptıkları 

i�ten memnun oldukları görülmektedir. Bu oranı sırasıyla % 28,4 oranla yaptıkları 

i�ten kısmen memnun olan hem�ireler ve % 2,9 oranla yaptıkları i�ten memnun 

olmayan hem�ireler izlemi�tir. 

Tablo 3.20: Hem�irelerin Yaptıkları ��ten Memnuniyet Durumuna Göre 
Da�ılımı 
 

Yapılan ��ten Memnuniyet Durumu Frekans Yüzde 

Evet 361 68,8 

Kısmen 149 28,4 

Hayır 15 2,9 

Toplam 525 100 

   

q. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitelerde Etkin Rol Alma 
�ste�inin Da�ılımı 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin hasta güvenli�i ile ilgili komitelerde etkin 

rol alma iste�inin da�ılımlarına bakıldı�ında % 50,7’sinin komitelerde etkin rol 

almak istemedi�i ve % 49,3’ünün hasta güvenli�i ile ilgili komitelerde etkin rol 

almak istedi�i görülmü�tür (Tablo 3.21).  
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                Hasta güvenli�i ile ilgili komitelerde etkin rol almak istemeyen % 50,7’lik 

oran hem�irelerin yo�un i� temposunda komitede görev alma gibi rollerini 

gönüllülükle yerine getirmelerinden ve bu görevler için izin, ücretlendirme gibi 

haklara sahip olmamalarından kaynaklanabilir.   

Tablo 3.21: Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitelerde Etkin Rol Alma 
�ste�inin Da�ılımı 
 

Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitelerde Etkin Rol Alma �ste�i Frekans Yüzde 

Hayır 266 50,7 

Evet 259 49,3 

Toplam 525 100 

 

3. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i Kültürüne Yönelik Algıları  

                Bu bölümde, hem�irelerin hasta güvenli�i kültürü ölçe�i puan ortalamaları 

ile hem�irelere ait sosyodemografik de�i�kenler ve çalı�ma ya�amına ili�kin 

özelliklerin kar�ıla�tırılması sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmi�tir. 

a. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i Kültürü Alt Boyut Puan Ortalamaları  

Tablo 3.22’de hem�irelerin hasta güvenli�i kültürü ölçe�inden aldıkları puan 

ortalamaları ve standart sapma de�erleri görülmektedir. 
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Tablo 3.22. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i Alt Boyut Puan 
Ortalamaları (n=525) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tablo 3.22 incelendi�inde, hem�irelerin en dü�ük de�erlendirdikleri alt 

boyut hata de�erlendirmesidir. Bunu sırası ile hastane yönetimi deste�i, hata 

raporlama, birimler arası ili�ki, genel güvenlik, görev de�i�imi, istihdam, kurumsal 

ileti�im, takım çalı�ması ve örgütsel ö�renme izlemi�tir.  

b. Hem�irelerin Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut 

Puanlarının Sosyodemografik De�i�kenlerle Kar�ıla�tırılması 

                Bu bölümde,  hasta güvenli�i kültürü ölçe�i puan ortalamalarının 

hem�irelere ait sosyodemografik de�i�kenlerle kar�ıla�tırılmasına yer verilmi�tir. 

 

 

 

Alt Boyut Ortalama ± S Minimum Maksimum 

Genel Güvenlik 3,30 ± 0,68 1,00 5,00 

Örgütsel Ö�renme 3,69 ± 0,64 1,00 5,00 

Takım Çalı�ması 3,55 ± 0,84 1,00 5,00 

Hata De�erlendirmesi 2,65 ± 0,67 1,00 5,00 

�stihdam 3,43 ± 0,51 1,00 5,00 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,04 ± 0,73 1,00 5,00 

Birimlerarası �li�ki 3,09 ± 0,74 1,00 5,00 

Görev De�i�imi 3,34 ± 0,77 1,00 5,00 

Hata Raporlama 3,06  ± 1,09 1,00 5,00 

Kurumsal �leti�im 3,43 ± 0,83 1,00 5,00 
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Tablo 3.23: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Ya�a 
Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Hem�irelerin Ya�ı 

30 Ya� ve Altı 30-39 Ya� 40 Ya�  ve Üstü  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,45 ,648 3,22 ,682 3,16 ,679 9,678 ,000*** 

Örgütsel Ö�renme 3,72 ,614 3,68 ,603 3,66 ,707 ,446 ,641 

Takım Çalı�ması 3,66 ,836 3,49 ,857 3,45 ,815 3,355 ,036* 

Hata De�erlendirmesi 2,71 ,650 2,62 ,631 2,59 ,735 1,569 ,209 

�stihdam 3,43 ,566 3,47 ,526 3,40 ,419 ,705 ,495 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,11 ,722 2,97 ,722 3,00 ,754 1,886 ,153 

Birimlerarası �li�ki 3,17 ,767 3,01 ,731 3,08 ,708 2,168 ,115 

Görev De�i�imi 3,36 ,768 3,31 ,790 3,37 ,773 ,262 ,770 

Hata Raporlama 3,20 1,038 2,91 1,086 3,03 1,131 3,373 ,035* 

Kurumsal �leti�im 3,55 ,806 3,37 ,813 3,32 ,866 4,063 ,018* 

Toplam 3,36 ,461 3,22 ,467 3,21 ,481 6,021 ,003** 

 

                 30 ya� altı hem�irelerin genel güvenlik, takım çalı�ması, hata raporlama, 

kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları 30-39 ya� ve 40 ya� ve 

üstü deneklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Ya� grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel ö�renme, hata 

de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve görev 

de�i�imi puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0.05).  

 Sezgin’in 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada, çalı�ma ortamı ile ya� gruplarını 

kar�ıla�tırdı�ında 30-39 ya� grubunda olan çalı�anların kalite yönetimi puan 
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ortalamaları 20-29, 40-49 ve 50 ve üstü ya� grubunda olanlara göre anlamlı olarak 

yüksek bulunmu�tur141.  

 Ara�tırmamızda 30 ya� altı hem�irelerin kültür puanlarındaki anlamlılık, 

30 ya� altı hem�irelerde mesle�e devam etme ve emeklilik süresi henüz erken 

oldu�undan hasta güvenli�ine yönelik yapılan de�i�ikliklere uyum sa�lamada daha 

özenli davrandıkları olarak yorumlanabilir.  

Tablo 3.24: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının E�itime 
Göre Kar�ıla�tırılması (n= 525) 

Hem�irelerin E�itim Düzeyi 

Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü/ 

Doktora 

 HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS F P 

Genel Güvenlik 3,27 ,744 3,23 ,649 3,42 ,659 3,07 ,723 5,51 ,001*** 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,71 ,762 3,69 ,629 3,69 ,617 3,65 ,681 ,110 ,954 

Takım Çalı�ması 3,59 1,06 3,45 ,814 3,64 ,799 3,46 ,889 2,12 ,096 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,61 ,743 2,60 ,658 2,69 ,665 2,67 ,699 ,568 ,636 

�stihdam 3,41 ,512 3,45 ,448 3,44 ,519 3,37 ,658 ,426 ,734 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,07 ,886 3,04 ,727 3,07 ,695 2,89 ,786 1,12 ,339 

Birimlerarası 
�li�ki 

2,95 ,855 3,05 ,671 3,17 ,757 3,02 ,792 1,69 ,168 

Görev De�i�imi 3,15 ,781 3,35 ,745 3,36 ,763 3,39 ,891 ,880 ,451 

Hata Raporlama 3,14 1,28 3,08 1,11 3,06 1,03 3,00 1,06 ,175 ,914 

Kurumsal �leti�im 3,41 ,803 3,39 ,886 3,47 ,798 3,40 ,816 ,367 ,777 

Toplam 3,25 ,564 3,25 ,467 3,32 ,456 3,20 ,490 1,46 ,224 

 

                                                 
141 Sezgin, a.g.e., s.101. 
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Lisans mezunu hem�irelerin genel güvenlik puanları lise, ön lisans, 

Lisansüstü/Doktora mezunu deneklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

fazladır (p<0.05). 

                E�itim grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel ö�renme, takım 

çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası 

ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik 

kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 Gökta�’ın 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada olay risk dereceleri hem�irelerin 

mezun oldukları okullara göre istatistiksel olarak farklı bulunmamı�tır142.  

                Yaptı�ımız çalı�mada ise lisans mezunu hem�irelerin genel güvenlik kültür 

puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede fazladır. 

Yüksek Lisans- Doktora yapan hem�irelerin lisans mezunu hem�irelere göre 

hasta güvenli�i kültürü puanlarının anlamlı olmaması Yüksek Lisans-Doktora yapan 

hem�irelerin uzmanla�tıkları alana yönelmelerinden kaynaklanabilir. Lisans mezunu 

hem�irelerin teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerinin yeterlili�i nedeniyle sonuç 

beklenir bir sonuçtur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Gökta�, a.g.e., s.77. 
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Tablo 3.25: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete 
Göre Kar�ıla�tırılması (n= 525) 
 

Cinsiyet 

Bayan Erkek  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,28 ,667 3,94 ,880 -3,341 ,001*** 

Örgütsel Ö�renme 3,68 ,633 3,94 ,851 -1,416 ,157 

Takım Çalı�ması 3,53 ,834 4,14 ,937 -2,486 ,013* 

Hata De�erlendirmesi 2,64 ,668 3,22 ,574 -3,011 ,003** 

�stihdam 3,43 ,513 3,47 ,577 -,254 ,799 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,02 ,724 3,89 ,625 -4,122 ,000*** 

Birimlerarası �li�ki 3,09 ,740 3,47 ,731 -1,790 ,074 

Görev De�i�imi 3,33 ,775 3,96 ,450 -2,797 ,005** 

Hata Raporlama 3,06 1,084 3,36 1,159 -,956 ,339 

Kurumsal �leti�im 3,41 ,824 4,15 ,848 -3,087 ,002** 

Toplam 3,26 ,464 3,79 ,565 -3,891 ,000*** 

 

                Erkek hem�irelerin genel güvenlik, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, 

hastane yönetimi deste�i, görev de�i�imi, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik 

kültür puanları, kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır 

(p<0.05). 

              Cinsiyet grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel ö�renme, 

istihdam, birimler arası ili�ki ve hata raporlama puanları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

              Kültürel olarak erkek çalı�anlara göre çalı�an kadının evinde üstlendi�i 

sorumluluklar daha fazladır. Çalı�an kadının aklı çocuklarında ve evinde yerine 
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getirmesi beklenen rollerindedir. Dolayısıyla erkek hem�irelerin hasta güvenli�i 

kültür puanlarının yüksekli�i beklenilir bir sonuç olarak dü�ünülmektedir.   

Tablo 3.26: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Medeni 
Duruma Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Medeni Durum 

Evli Bekâr  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,27 ,669 3,32 ,688 -,791 ,429 

Örgütsel Ö�renme 3,69 ,639 3,68 ,640 ,134 ,894 

Takım Çalı�ması 3,49 ,820 3,60 ,856 -1,552 ,121 

Hata De�erlendirmesi 2,58 ,686 2,72 ,651 -2,477 ,014* 

�stihdam 3,46 ,465 3,41 ,555 1,263 ,207 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,02 ,744 3,05 ,724 -,481 ,631 

Birimlerarası �li�ki 3,09 ,739 3,10 ,744 -,132 ,895 

Görev De�i�imi 3,38 ,718 3,31 ,825 1,051 ,294 

Hata Raporlama 3,00 1,084 3,13 1,085 -1,410 ,159 

Kurumsal �leti�im 3,36 ,865 3,49 ,795 -1,795 ,073 

Toplam 3,24 ,474 3,30 ,471 -1,415 ,158 

 

                Bekâr hem�irelerin hata de�erlendirme puanları, evlilere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Medeni durum grupları arasında di�er ölçek puanları olan genel güvenlik, 

örgütsel ö�renme, takım çalı�ması, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası 

ili�ki, görev de�i�imi,   hata raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik 

kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                Bu durum 30 ya� altı hem�irelerin günümüzde ço�unlukla bekâr oldu�u ve 

teorik bilgilerinin di�er ya� gruplarına göre daha yeni olmasına ba�lanabilir. 
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c. Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Hem�irelerin  

Çalı�ma Ya�amına �li�kin Özellikleriyle Kar�ıla�tırılması 

                Bu bölümde,  hasta güvenli�i kültürü ölçe�i puan ortalamalarının 

hem�irelerin çalı�ma ya�amına ili�kin özellikleriyle kar�ıla�tırılmasına yer 

verilmi�tir. 

Tablo 3.27: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Göreve 
Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Hem�irelerin Görevleri 

Hem�ire 
Sorumlu 
Hem�ire 

Hem�irelik 
Hizmetleri 
Müdürü-
Müdür 
Yardımcıları 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,37 ,662 3,05 ,651 2,65 ,571 18,393 ,000*** 

Örgütsel Ö�renme 3,71 ,616 3,58 ,762 3,47 ,680 2,597 ,075 

Takım Çalı�ması 3,59 ,858 3,50 ,696 2,93 ,564 7,221 ,001*** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,66 ,650 2,70 ,811 2,39 ,650 2,009 ,135 

�stihdam 3,45 ,519 3,40 ,510 3,24 ,387 2,102 ,123 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,09 ,712 2,95 ,779 2,35 ,641 12,709 ,000*** 

Birimlerarası �li�ki 3,14 ,731 2,97 ,781 2,64 ,651 6,291 ,002** 

Görev De�i�imi 3,35 ,762 3,36 ,909 3,19 ,656 ,516 ,597 

Hata Raporlama 3,07 1,099 3,07 1,029 2,89 ,996 ,329 ,720 

Kurumsal �leti�im 3,45 ,834 3,33 ,802 3,15 ,811 2,039 ,131 

Toplam 3,30 ,467 3,19 ,488 2,90 ,375 9,707 ,000*** 

 

                Hem�ire ve sorumlu hem�ire pozisyonunda çalı�anların genel güvenlik, 

takım çalı�ması, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve toplam hasta 
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güvenlik kültür puanları müdür, müdür yardımcısı pozisyonunda çalı�anlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Hem�irelerin görev grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel 

ö�renme, hata de�erlendirmesi, istihdam, görev de�i�imi,   hata raporlama ve 

kurumsal ileti�im hasta güvenlik kültür puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 Hem�irelik Hizmetleri Müdür ve Müdür Yardımcıları yönetim i�leriyle 

çok fazla ilgilendi�inden dolayı di�er hem�irelere göre hastaya daha uzaktır. Hasta 

güvenli�i kültürü geli�mesinde önderlik yapan yönetici hem�irelerin puan 

ortalamalarının daha dü�ük olmasının bu nedenden kaynaklandı�ı dü�ünülmü�tür. 

Tablo 3.28: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Kadro 

Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Kadro Durumu 

657 Sözle�meli  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,22 ,681 3,50 ,632 -4,380 ,000*** 

Örgütsel Ö�renme 3,67 ,651 3,72 ,609 -,712 ,477 

Takım Çalı�ması 3,47 ,836 3,72 ,826 -3,103 ,002** 

Hata De�erlendirmesi 2,63 ,680 2,70 ,650 -,993 ,321 

�stihdam 3,44 ,492 3,43 ,566 ,233 ,816 

Hastane Yönetimi Deste�i 2,99 ,743 3,17 ,693 -2,574 ,010* 

Birimlerarası �li�ki 3,05 ,736 3,22 ,741 -2,376 ,018* 

Görev De�i�imi 3,33 ,769 3,37 ,791 -,427 ,669 

Hata Raporlama 3,05 1,112 3,11 1,019 -,648 ,517 

Kurumsal �leti�im 3,39 ,849 3,51 ,781 -1,538 ,125 

Toplam 3,24 ,477 3,36 ,451 -2,823 ,005** 
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                Sözle�meli statüsünde çalı�an hem�irelerin genel güvenlik, takım 

çalı�ması, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve toplam hasta güvenlik 

kültür puanları, 657’li Devlet Memurlu�u kadrosunda çalı�anlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Kadro grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel ö�renme, hata 

de�erlendirmesi, istihdam, görev de�i�imi,   hata raporlama ve kurumsal ileti�im 

puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                Sözle�meli hem�irelerin hasta güvenlik kültür puanlarının yüksek 

olmasının i� güvencelerinin olmamasından ve i�ten atılma kaygılarından 

kaynaklandı�ı dü�ünülmektedir. Sözle�meli hem�ireler daha kolay i�ten 

çıkarılabilmeleri nedeni ile i�ten çıkarılma korkusu ya�amaktadırlar. Bu nedenle daha 

uygun bir i� bulduklarında geçi� yapmaktadırlar. Kurumda sözle�meli hem�ireler 

kadrolu hem�irelere göre daha sık de�i�mektedirler. Her de�i�en hem�irenin yerine 

gelen hem�ireye oryantasyon programı uygulandı�ından dolayı sözle�meli 

hem�irelerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastane yönetimi deste�i ve 

takım çalı�ması di�erlerine göre anlamlıdır. Kurumda uzun süredir görev yapan 

devlet memuru kadrosunda olan hem�ireler hasta güvenli�i kavramının tek ba�ına ele 

alınmasından rahatsızlık duymaktadır. Çalı�anlar hasta güvenli�inin yanında çalı�an 

güvenli�ine de önem verilmesini istemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 

Tablo 3.29: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Çalı�ılan 

Birime Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Çalı�ılan Bölüm 

Cerrahi 
Hastalıklar 

Dahili 
Hastalıklar 

Yo�un Bakım-
Acil 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,28 ,72 3,40 ,62 3,13 ,65 4,744 ,009** 

Örgütsel Ö�renme 3,72 ,64 3,73 ,58 3,51 ,74 4,212 ,015* 

Takım Çalı�ması 3,55 ,85 3,67 ,78 3,30 ,90 5,833 ,003** 

Hata De�erlendirmesi 2,68 ,65 2,57 ,68 2,76 ,69 2,620 ,074 

�stihdam 3,46 ,49 3,42 ,48 3,36 ,63 1,305 ,272 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,05 ,76 3,10 ,66 2,91 ,81 2,019 ,134 

Birimlerarası �li�ki 3,04 ,76 3,23 ,65 2,98 ,84 4,827 ,008** 

Görev De�i�imi 3,39 ,69 3,38 ,87 3,18 ,78 2,634 ,073 

Hata Raporlama 3,01 1,11 3,09 1,06 3,17 1,09 ,835 ,434 

Kurumsal �leti�im 3,49 ,81 3,49 ,79 3,12 ,90 7,524 ,001 

Toplam 3,28 ,47 3,32 ,44 3,14 ,53 4,752 ,009 

 

              Cerrahi ve Dâhili Hastalıklar bölümlerinde çalı�an hem�irelerin genel 

güvenlik, örgütsel ö�renme ve takım çalı�ması puanları, yo�un bakım-acilde çalı�an 

hem�irelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Dâhili Hastalıklar bölümlerinde çalı�an hem�irelerin birimler arası ili�ki 

puanları cerrahi hastalıklar ve yo�un bakım-acil bölümlerinde çalı�an hem�irelere 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Çalı�ılan bölüm grupları arasında di�er ölçek puanları olan hata 

de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, görev de�i�imi, hata raporlama, 
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kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 Yo�un bakım genelde kapalı bir alandır. Yo�un bakımların di�er 

birimlerle ileti�imi telefonla olup takım çalı�maları kendi içlerinde ya�anmaktadır.  

 Kurumun acil biriminde oldukça fazla sirkülasyon ya�anmaktadır. Acil 

birimin kendine ait hekimleri olmayıp hem�ireler di�er birimlerden gelen ve sürekli 

de�i�en hekim gruplarıyla çalı�maktadır. Bu nedenle tam bir takım olu�turmak zor 

olmaktadır. Yo�un bakım ve Acil ünitelerinde tedavi ve bakım alan hastalar daha 

komplikedir ve hem�irelerin i� yükü daha fazladır. Kurumda sonuçların bu �ekilde 

çıkmasına bunların neden oldu�u dü�ünülmektedir. 

 Barutçu ve Serinkan’ın 2008 yılında yaptıkları ara�tırmaya göre yo�un 

bakım-acil birimlerde çalı�anlar daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızla�ma 

ya�amaktadırlar. Bunun sonucunda da i�i önemsememe, i� doyumunda azalma ve 

verilen hizmetin niteli�inde bozulmalar görülebilmektedir143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Esin Barutçu, Celalettin Serinkan, “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmi�lik 
Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Ara�tırma”, Ege Akademik Bakı� Dergisi, Cilt VIII, Sayı II, 
Denizli 2008, s.541-542. 
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Tablo 3.30: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının 
Bulunulan Pozisyonda Toplam Çalı�ma Yılına Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Bulunulan Pozisyonda Toplam Çalı�ma Yılı 

0-1 yıl 2-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 yıl ve 
üstü 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,47 ,70 3,29 ,62 3,23 ,71 3,18 ,65 3,19 ,68 3,941 ,004** 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,73 ,60 3,72 ,64 3,61 ,62 3,63 ,68 3,67 ,68 ,635 ,638 

Takım 
Çalı�ması 

3,73 ,81 3,41 ,86 3,58 ,88 3,45 ,73 3,49 ,86 2,964 ,019* 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,71 ,63 2,65 ,67 2,71 ,72 2,52 ,67 2,62 ,70 1,140 ,337 

�stihdam 3,42 ,55 3,38 ,56 3,51 ,52 3,50 ,47 3,43 ,42 1,089 ,361 

Hastane 
Yönetimi 
Deste�i 

3,12 ,71 3,02 ,74 2,85 ,76 2,99 ,81 3,11 ,67 1,861 ,116 

Birimlerarası 
�li�ki 

3,19 ,70 3,07 ,76 3,06 ,87 2,95 ,76 3,11 ,68 1,339 ,254 

Görev De�i�imi 3,36 ,74 3,32 ,82 3,46 ,75 3,26 ,75 3,34 ,80 ,646 ,630 

Hata Raporlama 3,10 1,05 3,06 1,11 3,00 1,10 3,06 1,14 3,07 1,09 ,104 ,981 

Kurumsal 
�leti�im 

3,54 ,81 3,41 ,75 3,43 ,78 3,29 ,88 3,37 ,93 1,210 ,306 

Toplam 3,36 ,49 3,25 ,42 3,25 ,48 3,19 ,50 3,25 ,49 1,929 ,104 

  

                 Ara�tırmamızda 1 yıl ve altında çalı�an hem�irelerin genel güvenlik ve 

takım çalı�ması hasta güvenlik kültür puanları 2-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve 

üstünde çalı�an hem�irelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır 

(p<0.05). 
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                Bulunulan pozisyonda toplam çalı�ma yılı grupları arasında di�er ölçek 

puanları olan örgütsel ö�renme, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi 

deste�i, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve 

toplam hasta güvenlik kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur (p>0.05). 

 Gökta�’ın 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada olay risk dereceleri hem�irelerin 

servislerindeki deneyimlerine göre istatistiksel olarak farklı bulunmamı�tır144. 

 Bulunulan pozisyonda 1 ve 1 yılın altında çalı�an hem�ireler bulundukları 

pozisyonlara adaptasyonları tamamlanmamı� oldu�undan yöneticileri ve çalı�ma 

arkada�ları tarafından desteklenmektedirler. Dolayısıyla takım çalı�ması hasta 

güvenlik kültür puanlarının di�er gruplara göre anlamlı olması beklenilir bir sonuç 

olarak dü�ünülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 Gökta�, a.g.e., s.66. 
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Tablo 3.31: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Kurumda 
Toplam Çalı�ma Yılına Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Kurumda Toplam Çalı�ma Yılı 

0-1 yıl 2-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 yıl ve 
üstü 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,54 ,67 3,42 ,63 3,19 ,69 3,09 ,69 3,14 ,64 9,652 ,000*** 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,79 ,55 3,71 ,65 3,58 ,55 3,60 ,76 3,67 ,68 1,547 ,187 

Takım 
Çalı�ması 3,84 ,78 3,47 ,90 3,44 ,90 3,37 ,85 3,48 ,77 5,496 ,000*** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,71 ,64 2,69 ,62 2,71 ,72 2,50 ,70 2,60 ,70 1,526 ,193 

�stihdam 3,46 ,55 3,42 ,52 3,41 ,60 3,50 ,48 3,42 ,45 ,399 ,809 

Hastane 
Yönetimi 
Deste�i 

3,19 ,71 3,15 ,72 2,90 ,74 2,87 ,75 2,96 ,73 3,955 ,004** 

Birimlerarası 
�li�ki 

3,23 ,74 3,10 ,78 3,03 ,79 2,95 ,71 3,06 ,69 1,894 ,110 

Görev De�i�imi 3,38 ,79 3,35 ,78 3,38 ,71 3,28 ,77 3,32 ,80 ,196 ,940 

Hata Raporlama 3,18 1,00 3,27 1,07 2,87 1,09 3,06 1,19 2,92 1,09 2,699 ,030* 

Kurumsal 
�leti�im 3,60 ,81 3,52 ,77 3,37 ,73 3,23 ,88 3,33 ,88 3,214 ,013* 

Toplam 3,42 ,47 3,33 ,42 3,20 ,47 3,15 ,55 3,20 ,46 6,030 ,000*** 

                 

 1 yıl ve altında çalı�an hem�irelerle 2-5 yıl arasında çalı�an hem�irelerin 

genel güvenlik, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür 

puanları 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üstünde çalı�an hem�irelere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                1 yıl ve altında çalı�an hem�irelerin takım çalı�ması, hastane yönetimi 

deste�i puanları 2-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üstünde çalı�an hem�irelere 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 
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                Kurumda toplam çalı�ma yılı grupları arasında örgütsel ö�renme, hata 

de�erlendirmesi, istihdam, birimler arası ili�ki ve görev de�i�imi puanları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 Gökta�’ın 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada olay risk dereceleri hem�irelerin 

kurumda çalı�ma yıllarına göre istatistiksel olarak farklı bulunmamı�tır145.  

Tablo 3.32: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının 
Hem�irelerin Toplam Mesleki Deneyimine Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Toplam Mesleki Deneyim Yılı 

0-1 yıl 2-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 yıl ve 
üstü 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,52 ,61 3,44 ,67 3,30 ,70 3,19 ,66 3,16 ,67 6,209 ,000*** 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,72 ,53 3,71 ,70 3,64 ,52 3,73 ,62 3,66 ,71 ,357 ,839 

Takım Çalı�ması 3,83 ,72 3,54 ,91 3,48 ,87 3,38 ,87 3,51 ,81 3,644 ,006** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,70 ,59 2,69 ,71 2,75 ,66 2,54 ,62 2,61 ,71 1,321 ,261 

�stihdam 3,40 ,55 3,47 ,56 3,42 ,63 3,50 ,44 3,42 ,44 ,586 ,673 

Hastane 
Yönetimi 
Deste�i 

3,12 ,65 3,12 ,77 3,08 ,71 2,94 ,80 2,99 ,73 1,194 ,313 

Birimlerarası 
�li�ki 

3,25 ,67 3,08 ,88 3,16 ,72 2,93 ,73 3,07 ,70 2,165 ,072 

Görev De�i�imi 3,31 ,73 3,42 ,85 3,42 ,77 3,29 ,71 3,31 ,78 ,619 ,649 

Hata Raporlama 3,16 ,99 3,24 1,08 3,00 1,01 3,06 1,13 2,96 1,14 1,282 ,276 

Kurumsal 
�leti�im 

3,58 ,79 3,50 ,78 3,50 ,75 3,25 ,84 3,36 ,89 2,302 ,058 

Toplam 3,39 ,43 3,34 ,48 3,29 ,44 3,18 ,49 3,21 ,48 3,259 ,012* 

 

                 1 yıl ve altında çalı�an hem�irelerle 2-5 yıl arasında çalı�an hem�irelerin 

genel güvenlik kültür puanları 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üstünde çalı�an 

hem�irelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                                                 
145 Gökta�, a.g.e., s.65. 
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                1 yıl ve altında çalı�an hem�irelerin takım çalı�ması hasta güvenli�i kültür 

puanları 2-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üstünde çalı�an hem�irelere göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                1 yıl ve altında çalı�an hem�ireler, 2-5 yıl arasında çalı�an hem�ireler ve   

6-10 yıl arasında çalı�an hem�irelerin toplam hasta güvenlik kültür puanları 6-10 yıl, 

11-15 yıl, 16 yıl ve üstünde çalı�an hem�irelere göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Toplam mesleki deneyim yılı grupları arasında örgütsel ö�renme, hata 

de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, görev 

de�i�imi, hata raporlama ve kurumsal ileti�im kültür puanları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 Gökta�’ın 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada olay risk dereceleri hem�irelerin 

mesleki deneyim yıllarına göre istatistiksel olarak farklı bulunmamı�tır146. 

 Meslekte 1 ve 1 yıl altında çalı�an hem�irelerin oryantasyon e�itimleri 

tamamlanmamı� oldu�undan ve çalı�tıkları kurum, birimleri yeteri kadar 

tanımamalarından dolayı di�er çalı�anlar tarafından desteklenmeleri nedeniyle takım 

çalı�ması hasta güvenlik kültür puanlarının anlamlı olması beklenilir bir sonuçtur.   

0-1 yıl ve 2-5 yıllık mesleki deneyime sahip olan hem�irelerin teorik bilgilerinin 

daha yeni olması nedeniyle genel güvenlik, toplam hasta güvenlik kültürü puan 

otalamalarının daha yüksek olabilece�i dü�ünülebilinir.   

 

 

 

 

 

                                                 
146 Gökta�, a.g.e., s.64. 
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Tablo 3.33: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının 
Hem�irelerin Oryantasyon E�itimi Alma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması 
(n=525) 
 

��e Ba�larken Oryantasyon E�itimi Alma Durumu 

Evet Hayır  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t P 

Genel Güvenlik 3,38 ,670 3,12 ,666 4,142 ,000*** 

Örgütsel Ö�renme 3,70 ,621 3,66 ,677 ,583 ,560 

Takım Çalı�ması 3,59 ,831 3,45 ,852 1,814 ,070 

Hata De�erlendirmesi 2,69 ,649 2,56 ,712 2,060 ,040* 

�stihdam 3,44 ,526 3,42 ,488 ,576 ,565 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,09 ,732 2,93 ,725 2,387 ,017* 

Birimlerarası �li�ki 3,10 ,748 3,07 ,727 ,460 ,645 

Görev De�i�imi 3,38 ,757 3,27 ,807 1,582 ,114 

Hata Raporlama 3,13 1,093 2,92 1,059 2,124 ,034* 

Kurumsal �leti�im 3,47 ,823 3,34 ,844 1,732 ,084 

Toplam 3,31 ,469 3,18 ,472 2,969 ,003** 

 

                Oryantasyon e�itimi alan hem�irelerin genel güvenlik, hata de�erlendirme, 

hastane yönetimi deste�i, hata raporlama ve toplam hasta güvenlik kültür puanları 

e�itim almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Oryantasyon e�itimi alma grupları arasında örgütsel ö�renme, takım 

çalı�ması, istihdam, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi ve kurumsal ileti�im hasta 

güvenli�i kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0.05). 
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 Gökta�’ın 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada hem�irelerin servise yabancı 

olması ve olmaması durumunda kar�ıla�ılan olay sayıları istatistiksel olarak farklı 

bulunmamı�tır147. Ara�tırmamızda ise oryantasyon e�itimi alan hem�irelerin hasta 

güvenlik kültür puanları e�itim almayan hem�irelere göre istatistiksel olarak farklı 

bulunmu�tur. 

Kullanılan araç ve gerecin, teknik, süreç ve i�leyi�lerin karma�ık oldu�u ve 

bu nedenle özel bilgi ve beceri gerektiren hastane gibi kurumlarda oryantasyon 

e�itimi çalı�anların i�e uyumunu sa�lamada ve hasta güvenli�ini tehlikeye sokacak 

hataları önlemede çok önem ta�ımaktadır. Kurumda hem�irelerin içinde bulundukları 

Kalite Yönetim Sisteminde var olan oryantasyon e�itiminden bütün yeni ba�layan 

hem�ireler geçmektedir. Bu nedenle % 67,8’lik oranın oryantasyon e�itimi aldı�ı bu 

kurumda hem�irelerin hasta güvenli�i kültür puanlarının yüksek olması beklenilir bir 

sonuç olarak dü�ünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Gökta�, a.g.e., s.64. 
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Tablo 3.34: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Çalı�ma 
�ekline Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Çalı�ma �ekli 

Sürekli gündüz Sürekli gece 
vardiya 

Gündüz ve 
gece vardiya 

 
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,16 ,693 3,43 ,793 3,37 ,645 6,351 ,002** 

Örgütsel Ö�renme 3,65 ,688 3,71 ,559 3,71 ,616 ,503 ,605 

Takım Çalı�ması 3,43 ,824 3,66 1,052 3,61 ,821 3,129 ,045* 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,66 ,721 2,64 ,711 2,65 ,638 ,014 ,986 

�stihdam 3,42 ,455 3,44 ,583 3,44 ,542 ,100 ,905 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

2,98 ,759 3,03 ,818 3,08 ,708 1,056 ,349 

Birimlerarası �li�ki 3,05 ,700 3,20 1,031 3,11 ,733 ,741 ,477 

Görev De�i�imi 3,28 ,767 3,52 ,804 3,37 ,775 1,581 ,207 

Hata Raporlama 3,00 1,112 3,07 1,311 3,10 1,047 ,483 ,617 

Kurumsal �leti�im 3,32 ,846 3,50 ,883 3,48 ,814 2,232 ,108 

Toplam 3,20 ,481 3,33 ,594 3,31 ,451 3,248 ,040* 

  

                Sürekli gece vardiyasında ve gündüz-gece vardiyasında karı�ık çalı�an 

hem�irelerin genel güvenlik, takım çalı�ması ve toplam hasta güvenlik kültür 

puanları sürekli gündüz çalı�anlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

fazladır (p<0.05). 

                Çalı�ma �ekli grupları arasında di�er ölçek puanları olan örgütsel ö�renme, 

hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, görev 

de�i�imi, hata raporlama ve kurumsal ileti�im hasta güvenli�i kültür puanları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 
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Literatürlerde i�yerinde uykusuzluk ve yorgunlu�un konsantrasyon 

bozuklu�una, kazalara, hatalara, yaralanmalara hatta ölümlere yol açtı�ı 

görülmektedir. Vardiyalı ve nöbetli çalı�manın di�er bir de�i�le biyolojik ritimleri, 

içsel fizyolojik saati ve dengeleri bozdu�u, yorgun, uykusuz bir hem�irenin 

çalı�masının hasta bakımını ve güvenli�ini de etkiledi�i dü�ünülmektedir148. 

  

 Sezgin’in 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada gündüz vardiyasında çalı�an 

hem�irelerin i� doyumu puan ortalamaları gece vardiyasında çalı�anlara göre daha 

yüksek bulunmu�tur149. Ara�tırmamız bu sonuçları desteklememektedir. 

                Sürekli gündüz çalı�an hem�ireler çalı�tıkları süre içerisinde kar�ıla�tıkları 

problemlerde yönetici hem�irelerinden destek alıyor olup sürekli gece vardiyasında 

çalı�an hem�irelerin bu �ansları yoktur. Ayrıca sürekli gündüz çalı�an hem�irelerin 

büyük ço�unlu�unu yönetici hem�ireler olu�turmakta ve yönetici hem�ireler bire bir 

hasta bakımından uzak çalı�maktadırlar. Bu nedenlerden dolayı sürekli gece 

vardiyasında ve gündüz-gece vardiyasında çalı�an hem�irelerin genel güvenlik, takım 

çalı�ması ve toplam hasta güvenlik kültür puanlarının yüksek çıktı�ı 

dü�ünülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
148 �hsan Yüksel, “Çalı�ma Ya�amı Kalitesinin Tipik ve Atipik �stihdam Açısından �ncelenmesi”, 
Do�u� Üniversitesi Dergisi, Cilt V, Sayı I, 2004, s.47-58. 
 
149 Sezgin, a.g.e., s.102. 
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Tablo 3.35: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Çalı�ma 
Saatlerinin Olması Gerekeni A�ma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Çalı�ma Saatlerinin Durumu 

Sürekli a�ar Ara sıra a�ar Hiç a�maz  

 

HGK 

Alt Boyut 
ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,13 ,734 3,30 ,657 3,32 ,717 ,899 ,407 

Örgütsel Ö�renme 3,61 ,514 3,69 ,631 3,70 ,681 ,249 ,779 

Takım Çalı�ması 3,07 ,813 3,55 ,798 3,64 ,912 5,446 ,005** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,71 ,752 2,64 ,662 2,65 ,683 ,143 ,867 

�stihdam 3,55 ,408 3,41 ,520 3,47 ,516 1,398 ,248 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,06 ,812 3,05 ,706 3,02 ,784 ,061 ,941 

Birimlerarası �li�ki 3,00 ,759 3,11 ,717 3,06 ,793 ,478 ,620 

Görev De�i�imi 3,54 ,693 3,34 ,776 3,33 ,786 ,917 ,401 

Hata Raporlama 3,00 1,073 3,07 1,060 3,07 1,152 ,052 ,949 

Kurumsal �leti�im 3,29 ,823 3,38 ,833 3,57 ,814 3,404 ,034* 

Toplam 3,19 ,386 3,26 ,470 3,31 ,494 ,943 ,390 

 

 Çalı�ma saatlerim hiç a�maz diyen hem�irelerin takım çalı�ması ve 

kurumsal ileti�im puanları sürekli a�ar ve ara sıra a�ar diyenlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Çalı�ma saatlerinin a�ıldı�ı gruplar arasında di�er ölçek puanları olan genel 

güvenlik, örgütsel ö�renme, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi 

deste�i, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama ve toplam hasta 

güvenli�i kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur  

(p>0.05). 
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 Hem�irelerin çalı�ma saatlerinin olması gerekeni a�ması durumun da 

uykusuzluk ve yorgunlu�a ba�lı olarak dikkatlerinde azalma olacaktır. Bu durumda 

hata yapma olasılıkları artaca�ı gibi mevcut ya da olası istenmeyen olaylar da 

fazlala�acaktır. Uluslararası Çalı�ma Örgütü’nün (ILO) öngördü�ü gibi çalı�ma 

saatleri en fazla 12 saat olarak belirlenmelidir150. 

 
Tablo 3.36: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Hasta 
Güvenli�i E�itimi Alma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Hasta Güvenli�i �le �lgili E�itim Alma Durumu 

Evet Hayır  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,36 ,736 3,26 ,643 1,651 ,099 

Örgütsel Ö�renme 3,77 ,599 3,64 ,657 2,240 ,026* 

Takım Çalı�ması 3,55 ,887 3,54 ,814 ,169 ,866 

Hata De�erlendirmesi 2,74 ,664 2,60 ,671 2,345 ,019* 

�stihdam 3,49 ,481 3,41 ,530 1,778 ,076 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,18 ,783 2,96 ,693 3,258 ,001*** 

Birimlerarası �li�ki 3,14 ,761 3,07 ,729 1,145 ,253 

Görev De�i�imi 3,40 ,763 3,31 ,781 1,260 ,208 

Hata Raporlama 3,14 1,071 3,03 1,093 1,110 ,267 

Kurumsal �leti�im 3,54 ,850 3,36 ,815 2,379 ,018* 

Toplam 3,35 ,505 3,23 ,450 2,814 ,005** 

 

                                                 
150 (International Labour Organization, “What is Workplace Stress?”, (Çevirimiçi), 
http://www.ilo.org/, 23.11.2009. 
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                Hasta güvenli�i e�itimi alan hem�irelerin örgütsel ö�renme, hata 

de�erlendirme, hastane yönetimi deste�i ve toplam hasta güvenlik kültür puanları 

e�itim almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Hasta güvenli�i e�itimi alma grupları arasında di�er ölçek puanları olan 

genel güvenlik, takım çalı�ması, istihdam, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi ve 

hata raporlama hasta güvenli�i kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                Kurumda direkt hasta güvenli�i ba�lı�ı altında bir e�itim verilmemi� olup 

hasta güvenli�ini etkileyen enfeksiyon, atıkların kontrolü, ilaç uygulamaları vb. gibi 

e�itimler verilmi�tir. E�itim alan hem�irelerin hasta güvenli�i kültür puanlarının 

yüksekli�i beklenilir bir sonuç olarak dü�ünülmektedir.  

Tablo 3.37: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Hasta 
Güvenli�i �le �lgili Komitede Çalı�ma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması 
(n=525)  
 

Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitede Çalı�ma Durumu 

Evet Hayır  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,05 ,739 3,31 ,675 -1,777 ,076 

Örgütsel Ö�renme 3,80 ,754 3,68 ,634 ,874 ,382 

Takım Çalı�ması 3,73 ,871 3,54 ,839 1,034 ,302 

Hata De�erlendirmesi 2,62 ,677 2,65 ,672 -,202 ,840 

�stihdam 3,45 ,663 3,43 ,507 ,183 ,855 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,11 ,994 3,04 ,721 ,436 ,663 

Birimlerarası �li�ki 3,12 ,814 3,09 ,738 ,172 ,864 

Görev De�i�imi 3,32 ,983 3,34 ,766 -,158 ,874 

Hata Raporlama 3,15 1,288 3,06 1,077 ,383 ,702 

Kurumsal �leti�im 3,60 ,955 3,42 ,826 ,992 ,322 

Toplam 3,31 ,591 3,27 ,468 ,425 ,671 
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 Komitede çalı�ma durumu grupları arasında ölçek puanları olan genel 

güvenlik, örgütsel ö�renme, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane 

yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama, kurumsal 

ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                �statistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına ra�men, hasta 

güvenli�i komitesinde çalı�anların örgütsel ö�renme, takım çalı�ması, istihdam, 

hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve 

toplam hasta güvenlik kültürü puan ortalamaları komitede çalı�mayan hem�irelere 

göre daha yüksektir. Kurumda Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü tarafından kurulan 

Hasta ve Çalı�an Güvenli�i Komitesinin çok yeni olmasından dolayı komitede az 

sayıda çalı�an hem�ire olmakla birlikte henüz komitenin alt yapısını 

olu�turmaktadırlar. Bu nedenle genel güvenlik ve hata de�erlendirmesi puan 

ortalamaları komitede çalı�mayanlardan daha dü�üktür.    
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Tablo 3.38: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Hasta 

Güvenli�i Komitesinin Varlı�ına Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Kurumda Hasta Güvenli�i Komitesi Varlı�ı 

Evet Hayır  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,28 ,678 3,31 ,680 -,665 ,506 

Örgütsel Ö�renme 3,82 ,604 3,57 ,646 4,605 ,000*** 

Takım Çalı�ması 3,61 ,806 3,49 ,865 1,585 ,114 

Hata De�erlendirmesi 2,64 ,689 2,65 ,658 -,161 ,872 

�stihdam 3,44 ,462 3,43 ,554 ,350 ,726 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,08 ,780 3,00 ,691 1,267 ,206 

Birimlerarası �li�ki 3,15 ,702 3,05 ,770 1,546 ,123 

Görev De�i�imi 3,36 ,762 3,33 ,787 ,376 ,707 

Hata Raporlama 3,20 1,032 2,95 1,119 2,612 ,009** 

Kurumsal �leti�im 3,53 ,797 3,34 ,850 2,733 ,006** 

Toplam 3,33 ,468 3,22 ,473 2,568 ,011* 

                 

                Hasta güvenli�i komitesi var diyen hem�irelerin örgütsel ö�renme, hata 

raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları yok diyenlere 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Hasta güvenli�i komitesi varlı�ı grupları arasında di�er ölçek puanları olan 

genel güvenlik, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi 

deste�i, birimler arası ili�ki ve görev de�i�imi hasta güvenlik kültür puanları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 
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 Kurumda hasta güvenli�i komitesi vardır diyenlerin genel güvenlik, hata 

raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanlarının yüksek 

olması komitenin varlı�ından haberdar olanlar komitenin i�levlerini ve yararlarını 

biliyordur diye yorumlanabilir. �statistiksel bir anlamlılık olmamasına kar�ın takım 

çalı�ması, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve görev de�i�imi 

hasta güvenli�i kültür puanları hasta güvenli�i komitesi yoktur diyenlerden daha 

yüksektir.  

Tablo 3.39: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Hasta 

Güvenli�ine Yönelik Çalı�maların Varlı�ına Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Kurumda Hasta Güvenli�ine Yönelik Çalı�maların Varlı�ı 

Evet Hayır  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,32 ,677 3,27 ,681 ,716 ,474 

Örgütsel Ö�renme 3,82 ,611 3,52 ,636 5,494 ,000*** 

Takım Çalı�ması 3,59 ,847 3,49 ,829 1,236 ,217 

Hata De�erlendirmesi 2,67 ,723 2,62 ,600 ,878 ,381 

�stihdam 3,44 ,500 3,43 ,533 ,251 ,802 

Hastane Yönetimi Deste�i 3,08 ,761 2,99 ,695 1,291 ,197 

Birimlerarası �li�ki 3,15 ,749 3,02 ,725 2,006 ,045* 

Görev De�i�imi 3,35 ,789 3,33 ,759 ,274 ,784 

Hata Raporlama 3,16 1,077 2,94 1,086 2,383 ,018* 

Kurumsal �leti�im 3,53 ,818 3,29 ,829 3,399 ,001*** 

Toplam 3,33 ,489 3,20 ,442 3,211 ,001*** 

 

                Hasta güvenli�ine yönelik çalı�malar var diyen hem�irelerin örgütsel 

ö�renme, birimler arası ili�ki, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta 
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güvenlik kültür puanları hasta güvenli�ine yönelik çalı�ma yok diyenlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Hasta güvenli�ine yönelik çalı�ma varlı�ı grupları arasında di�er ölçek 

puanları olan genel güvenlik, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, 

hastane yönetimi deste�i ve görev de�i�imi hasta güvenli�i kültür puanları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                Hasta güvenli�i ile ilgili çalı�maların varlı�ından haberdar olan 

hem�irelerin çalı�maların neyi kapsadı�ını bildiklerini ve bu konuda çalı�maların 

içinde yer alan konuları benimsedikleri olarak yorumlanabilir. �statistiksel olarak 

anlamlı olmamasına ra�men genel güvenlik, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, 

istihdam, hastane yönetimi deste�i ve görev de�i�imi puanları çalı�malar yoktur 

diyenlere oranla daha yüksektir. 
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Tablo 3.40: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Kalite 
Çalı�malarında Yer Alma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Kalite Çalı�malarında Yer Alma Durumu 

Evet Hayır Kısmen  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,15 ,737 3,35 ,638 3,31 ,692 3,01 ,051 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,71 ,691 3,67 ,617 3,70 ,642 ,178 ,837 

Takım Çalı�ması 3,57 ,837 3,53 ,871 3,56 ,798 ,105 ,900 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,71 ,762 2,63 ,646 2,64 ,651 ,610 ,544 

�stihdam 3,46 ,536 3,41 ,543 3,47 ,452 ,821 ,441 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

2,96 ,827 3,10 ,695 3,00 ,724 1,670 ,189 

Birimlerarası 
�li�ki 

3,08 ,768 3,10 ,751 3,10 ,712 ,018 ,983 

Görev De�i�imi 3,38 ,837 3,33 ,768 3,35 ,748 ,140 ,870 

Hata Raporlama 3,12 1,068 3,05 1,100 3,04 1,080 ,199 ,820 

Kurumsal �leti�im 3,49 ,865 3,46 ,859 3,34 ,764 1,411 ,245 

Toplam 3,28 ,521 3,28 ,470 3,26 ,448 ,133 ,875 

 

                Kalite çalı�malarında yer alma grupları arasında ölçek puanları olan genel 

güvenlik, örgütsel ö�renme, takım çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane 

yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama, kurumsal 

ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 
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 Çakır 2007 yılında yaptı�ı çalı�mada kalite yönetim sistemi standartlarının 

sürekli iyile�tirme, önleyici faaliyetler, e�itim, yönetimin sorumlulu�u gibi maddeleri 

içermesinin hasta güvenli�i kültürünün olu�masını pozitif yönde etkiledi�i sonucuna 

varmı�tır. Ara�tırmamız bu sonucu desteklememektedir. 

Ara�tırmanın yapıldı�ı kurumda Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ü 2003 

yılında Kalite Yönetim Sistemi içine girmi� ve belgelendirilmi�tir. Kurumun 

tamamını kapsayan Toplam Kalite Yönetim Sistemi veya Akreditasyon yoktur. 

Ara�tırmamızda hem�irelerin Kalite çalı�malarında yer alma durumuna göre Hasta 

Güvenlik Kültür algılarının farklılık göstermemesinin nedeni hem�irelerin Hasta 

Güvenli�inde kurumun genelini de�erlendirdikleri halde kurumda Toplam Kalitenin 

olamamasından dolayı Kalite ile Hasta Güvenli�ini ba�da�tıramamı� olmaları olarak 

dü�ünülmektedir.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
151 Çakır, a.g.e., s.184. 
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Tablo 3.41: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Mesle�i 

�steyerek Seçme Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Hem�irelerin Mesle�i �steyerek Seçme Durumu 

Evet Hayır Kısmen  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,35 ,697 3,09 ,627 3,27 ,636 4,852 ,008** 

Örgütsel Ö�renme 3,73 ,642 3,49 ,670 3,69 ,595 4,265 ,015* 

Takım Çalı�ması 3,61 ,843 3,28 ,844 3,53 ,803 4,880 ,008** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,70 ,701 2,67 ,640 2,50 ,589 4,012 ,019* 

�stihdam 3,42 ,547 3,45 ,477 3,45 ,444 ,193 ,824 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,12 ,737 2,93 ,744 2,91 ,694 4,728 ,009** 

Birimlerarası �li�ki 3,15 ,744 2,89 ,750 3,06 ,708 4,104 ,017* 

Görev De�i�imi 3,34 ,813 3,27 ,728 3,40 ,698 ,678 ,508 

Hata Raporlama 3,12 1,100 3,04 1,036 2,92 1,072 1,622 ,198 

Kurumsal �leti�im 3,48 ,860 3,25 ,864 3,39 ,713 2,663 ,071 

Toplam 3,32 ,489 3,14 ,442 3,22 ,428 5,352 ,005** 

 

                Mesle�i kısmen veya isteyerek seçen hem�irelerin genel güvenlik, örgütsel 

ö�renme ve takım çalı�ması puanları isteyerek seçmeyenlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Mesle�i isteyerek seçen hem�irelerin hata de�erlendirmesi, hastane 

yönetimi deste�i ve toplam hasta güvenlik kültür puanları di�erlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

                Mesle�i isteyerek seçme grupları arasında di�er ölçek puanları olan 

istihdam, birimler arası ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama ve kurumsal ileti�im 



 
 

127 

hasta güvenli�i kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0.05). 

 Karamano�lu, Özer ve Tu�cu’nun 2007 yılında yaptıkları çalı�mada 

mesle�ini isteyerek seçen hem�irelerin daha profesyonel çalı�tıkları sonucuna 

varmı�lardır. Ara�tırmamız bu bulguyu desteklemektedir152.  

             Mesle�i severek yapmak ba�arıyı olumlu etkilemekte hasta bakım 

kalitesini yükseltmekte ve bireylerin i� doyumlarını arttırmaktadır. 

 Mesle�i isteyerek ve kısmen isteyerek seçen hem�irelerin genel güvenlik, 

örgütsel ö�renme ve takım çalı�ması hasta güvenlik kültür puanları beklenilir 

düzeyde yüksektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Ayla Yavuz Kahramano�lu, Fadime Gök Özer, Ay�e Tu�cu, “Denizli �lindeki Hastanelerin Cerrahi 
Kliniklerinde Çalı�an Hem�irelerin Mesleki Profesyonelliklerinin De�erlendirilmesi”, Fırat Tıp 
Dergisi, Cilt XIV, Sayı I, 2009, s.12-17. 
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Tablo 3.42: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının Yapılan 

��ten Memnun Olma Durumuna Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 

Yapılan ��ten Memnun Olma Durumu 

Evet Hayır Kısmen  
HGK 

Alt Boyut 

ORT SS ORT SS ORT SS F p 

Genel Güvenlik 3,37 ,712 2,77 ,697 3,18 ,546 8,786 ,000*** 

Örgütsel 
Ö�renme 

3,76 ,639 3,33 ,826 3,54 ,585 9,018 ,000*** 

Takım Çalı�ması 3,71 ,813 2,96 ,700 3,22 ,799 23,588 ,000*** 

Hata 
De�erlendirmesi 

2,69 ,693 2,56 ,663 2,55 ,611 2,485 ,084 

�stihdam 3,44 ,523 3,69 ,427 3,40 ,495 2,292 ,102 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,15 ,735 2,64 ,886 2,81 ,642 14,793 ,000*** 

Birimlerarası 
�li�ki 

3,17 ,738 2,42 ,868 2,99 ,691 9,693 ,000*** 

Görev De�i�imi 3,37 ,778 3,27 ,863 3,28 ,759 ,798 ,451 

Hata Raporlama 3,11 1,109 3,07 1,025 2,95 1,030 1,253 ,287 

Kurumsal �leti�im 3,55 ,821 2,87 ,772 3,19 ,793 13,680 ,000*** 

Toplam 3,35 ,475 2,93 ,475 3,11 ,412 18,259 ,000*** 

 

                Yaptıkları i�ten memnun olan hem�irelerin genel güvenlik, örgütsel 

ö�renme, takım çalı�ması, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki, kurumsal 

ileti�im, toplam hasta güvenlik kültür puanları yaptıkları i�ten kısmen memnun olan 

ve memnun olmayan hem�irelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

fazladır (p<0.05). 

                Yapılan i�ten memnun olma grupları arasında di�er ölçek puanları olan 

hata de�erlendirmesi, istihdam görev de�i�imi ve hata raporlama hasta güvenli�i 

kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 



 
 

129 

 Karamano�lu, Özer ve Tu�cu’nun 2007 yılında yaptıkları çalı�mada 

mesle�inden memnun olan hem�irelerin daha profesyonel çalı�tıkları sonucuna 

varmı�lardır. Ara�tırmamız bu bulguyu desteklemektedir153.  

Yaptıkları i�ten memnun olan hem�irelerin toplam hasta güvenlik kültür 

puanları beklenilir düzeyde yüksek çıkmı�tır. �� tatmininin bu sonuçta etkin oldu�u 

dü�ünülmü�tür. Hem�irelerin yaptıkları i�ten memnun oldukları oranda ba�arı 

sa�layacakları ve bu oranın hasta bakım kalitesine dolayısıyla hasta güvenli�ine 

yansıyaca�ı dü�ünülmektedir. 

Tablo 3.43: Hasta Güvenli�i Kültürü Ölçe�i ve Alt Boyut Puanlarının 
Hem�irelerin Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitelerde Etkin Rol Alma �ste�ine 
Göre Kar�ıla�tırılması (n=525) 
 

Hasta Güvenli�i �le �lgili Komitelerde Etkin Rol Alma �ste�i 

Evet Hayır  

HGK 

Alt Boyut 

 ORT SS ORT SS t p 

Genel Güvenlik 3,26 ,707 3,34 ,649 -1,331 ,184 

Örgütsel Ö�renme 3,68 ,649 3,69 ,630 -,059 ,953 

Takım Çalı�ması 3,58 ,801 3,51 ,876 ,961 ,337 

Hata De�erlendirmesi 2,63 ,685 2,67 ,659 -,549 ,583 

�stihdam 3,40 ,538 3,47 ,488 -1,413 ,158 

Hastane Yönetimi 
Deste�i 

3,03 ,735 3,05 ,732 -,420 ,675 

Birimlerarası �li�ki 3,09 ,724 3,10 ,758 -,020 ,984 

Görev De�i�imi 3,31 ,792 3,38 ,758 -,963 ,336 

Hata Raporlama 3,07 1,057 3,06 1,115 ,018 ,985 

Kurumsal �leti�im 3,44 ,820 3,41 ,844 ,323 ,747 

Toplam 3,26 ,476 3,28 ,471 -,344 ,731 

 

                                                 
153 Yavuz Kahramano�lu , Gök Özer, Tu�cu, a.g.e., s.12-17. 
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                Hem�irelerin hasta güvenli�i ile ilgili komitelerde etkin rol alma iste�i 

grupları arasında ölçek puanları olan genel güvenlik, örgütsel ö�renme, takım 

çalı�ması, hata de�erlendirmesi, istihdam, hastane yönetimi deste�i, birimler arası 

ili�ki, görev de�i�imi, hata raporlama, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik 

kültür puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

                �statistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına ra�men hasta güvenli�i 

ile ilgili komitelerde etkin rol almak isteyen hem�irelerin hasta güvenlik kültür 

puanları komitede rol almak istemeyenlere oranla daha dü�üktür. Bunun nedeni 

komitede rol almak isteyen hem�irelerin hasta güvenli�i ile ilgili eksikliklerinin 

farkında olması ve bu konuda yapılan çalı�maların içine girmek istemesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNER�LER 

 20 Haziran–20 Temmuz 2009 tarihleri arasında, çalı�an hem�ireler 

üzerinde yapılan ara�tırmada elde edilen verilerin analizi ve de�erlendirilmesi 

sonucunda a�a�ıdaki sonuçlara varılmı�tır. Bu sonuçlar do�rultusunda çe�itli öneriler 

geli�tirilmi�tir. 

                Ara�tırma kapsamındaki hem�irelerin % 70 oranı gibi büyük ço�unlu�unu 

40 ya� altı hem�ireler olu�turmaktadır.  Hem�irelerin %97,7’sini bayan hem�ireler 

olu�turmaktadır. 5 yıl ve 5 yılın altında çalı�an hem�ire sayısı fazla çıkmı�tır. 40 ya� 

altı hem�irelerin takım çalı�ması, kurumsal ileti�im, genel güvenlik ve hata 

raporlama hasta güvenlik kültür puanları 40 ya� üzerine göre yüksek çıkmı�tır.  

                Çalı�anların hasta güvenli�ini benimsemeleri için en kolay yol e�itim 

çalı�malarıdır. Yönetim tarafından planlanan hizmet içi e�itim programlarına, hasta 

güvenli�i de dâhil edilmelidir. Hem�irelerin teorik bilgilerinin pratik bilgileriyle 

peki�tirilmesinin sa�lanması ve hizmet içi e�itimlerle tekrar edilmesi sa�lıklı bir 

hasta güvenli�i kültürü olu�turulmasına katkıda bulunacaktır.  

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin % 44.4’ ü ön lisans, %35.8’ i lisans 

mezunu olup yüksek lisans, doktora yapanların oranı %12,8’lik dilimi 

kapsamaktadır. Ara�tırmamızda lisans düzeyindeki hem�irelerin hasta güvenlik 

kültürü toplam puanları di�erlerine göre yüksek çıkmı�tır. 

                Okullarda hasta güvenli�i ile ilgili dersler müfredata alınmalıdır. Böylece 

hastalara bakım sa�layacak hem�irelerin, hastalarla ilk temasının oldu�u dönemlerde 

hasta güvenli�inin önemini kavramaları, güvenlik kültürünün olu�masını 

kolayla�tıracaktır. 

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin büyük ço�unlu�unun (%83,8) hem�ire 

olarak görev yaptı�ı, yönetici olarak görev yapan hem�irelerin % 16,2 oranında 

oldu�u görülmü�tür. Hem�ire ve sorumlu hem�ire olarak görev yapanların genel 

güvenlik, takım çalı�ması, hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve toplam 

hasta güvenlik kültür puanları yönetici hem�irelere göre daha yüksek bulunmu�tur. 
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                Ba�ta idari personel olmak üzere hastanelerde çalı�anların birço�u hasta 

güvenli�ini sadece asayi� tedbirleri olarak de�erlendirmektedir. Hasta güvenli�i 

e�itimleri, tüm personelin en az bir kez e�itime alınacak �ekilde planlanmalıdır. 

Gerekti�inde çalı�anların daha fazla e�itim alması sa�lanmalı, yönetim 

düzeyindekilerin de belirli dönemlerde hasta güvenli�i ile ilgili e�itim-kongre-

sempozyum gibi organizasyonlara katılmaları te�vik edilmeli ve gerekli kaynaklar 

sa�lanmalıdır.  

                Ara�tırmaya katılan hem�irelerin %71,4 gibi büyük bir oranını 657 devlet 

memurları kadrosunda olanlar, %28,6’sını ise ta�eron firmaya ait sözle�meli 

hem�ireler olu�turmaktadır. Sözle�meli hem�irelerin kadrolulara göre genel güvenlik, 

takım çalı�ması hastane yönetimi deste�i, birimler arası ili�ki ve toplam hasta 

güvenlik kültür puanları daha yüksek çıkmı�tır.  

 Çalı�anların güvenli�inin sa�lanmadı�ı çalı�ma iklimlerinde hasta 

güvenli�inin de ba�arılı olması mümkün de�ildir. Kurumdaki güvenlik kültürü 

herkesi kapsamalıdır. Çalı�anların güvenlik kaygılarının olması ve 

memnuniyetlerinin sa�lanamaması, hasta güvenli�i çalı�malarına aktif katılım 

oranını etkileyecektir. Bu nedenle güvenlik sistemi olu�turulurken, hasta güvenli�i ve 

çalı�an güvenli�i birlikte ele alınmalıdır. 

                Hem�irelerin çalı�tı�ı bölümlere göre da�ılımında cerrahi bölümlerde 

çalı�anlar (%47,8) ilk sırayı almı�, onu (%34,1) dâhili bölümler, yo�un bakım-acil 

(%16,8) ve yönetim kadrosu (%1,3) izlemi�tir. Cerrahi ve dâhili bilimlerin hasta 

güvenlik kültür puanları di�erlerine göre yüksek bulunmu�tur.  

                Sa�lıklı bir güvenlik kültürü olu�turabilmek için bu tür bölümlerde çalı�an 

hem�irelerin çalı�ma ko�ulları ile ilgili iyile�tirmeler yapılmalı, hem�irelerin 

motivasyonunu arttırıcı (maddi-manevi ödüllendirme, sosyal faaliyetler v.b. ) 

çalı�malara yer verilmelidir. Ayrıca bu görevlerde çalı�anları belli ararlıklarla 

de�i�tirmek uygun olacaktır.  

                Ara�tırmamızda kurumda bir yıl ve altında çalı�anların genel güvenlik 

kültür puanları, daha uzun çalı�anlardan daha yüksek çıkmı�tır. 
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                Kurumsal hasta güvenli�i kültürünün hastanelerde olu�turulması ve 

ya�atılması için amaca yönelik planlamanın, süreklili�in ve etkinli�in sa�lanmasında 

en önemli destek, yönetimin güvenli�e olan inancı ve taahhüdüdür. Üst yönetim 

olumlu güvenlik kültürünün olu�turulmasında sorumlulu�u üstlenmeli ve çalı�anların 

katılımları ile süreklili�ini sa�lamalıdır.  

                Hem�irelerin oryantasyon e�itimi alma durumuna göre, oryantasyon 

e�itimi alan %67,8’lik oranın genel güvenlik, hata de�erlendirme, hastane yönetimi 

deste�i, hata raporlama ve toplam hasta güvenlik kültür puanları e�itim almayan 

%32,2’lik orana göre daha fazladır.  

                Hastanede yeni göreve ba�layacak olan çalı�anlara verilecek oryantasyon 

e�itimlerinin içeri�inde hastanenin hasta güvenli�i hedefleri ve uygulamaları yer 

almalıdır.  

 Ara�tırmamızda sürekli gece vardiyasında çalı�an (%5,7) ve gündüz-gece 

karı�ık çalı�an (%58,3), sürekli gündüz çalı�an (%36) hem�irelere göre genel 

güvenlik, takım çalı�ması ve toplam hasta güvenlik kültür puanları daha yüksektir.                 

 Ara�tırmamızda gece-gündüz vardiyalarında karı�ık çalı�anların ve sürekli 

gece vardiyasında çalı�anların, sürekli gündüz çalı�an hem�irelere göre genel 

güvenlik kültür puanı, takım çalı�ması ve toplam hasta güvenlik puanları daha 

yüksek bulunmu�tur. 

                Hem�irenin mesle�ini ilgilendiren alanlarda çalı�abilmesini sa�lamak, 

hem�ire açı�ını minimize etmek, kurumdaki prosedürlerin netle�tirilmesi gündüz 

çalı�an hem�irenin i� yükünü azaltaca�ı gibi  hasta güvenli�ini de olumlu yönde 

etkileyecektir. Ulusal ve uluslar arası mevzuatta yer alan hem�irelik hizmetlerinin 

niteli�i ile ba�da�an hükümlerin hem�irenin çalı�ma hayatına yansıtılması; hasta 

güvenli�i ve çalı�an güvenli�i açısından genel olarak toplum sa�lı�ını da yükselterek 

sa�lık harcamalarının azaltılması gibi önemli kazanımlar sa�layacaktır.  

 Çalı�ma saatlerini hiç a�madı�ını ifade eden ( %28,4) hem�irelerin, sürekli 

a�tı�ını (%5,3) ve ara sıra a�tı�ını (%66,3) ifade eden hem�irelere göre takım 

çalı�ması, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları daha yüksektir.  
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 Hem�irelerin çalı�ma saatlerinin olması gerekeni a�ması durumun da 

uykusuzluk ve yorgunlu�a ba�lı olarak dikkatlerinde azalma olacaktır. Bu durumda 

hata yapma olasılıkları artaca�ı gibi mevcut ya da olası istenmeyen olaylar da 

fazlala�acaktır. Bu nedenle hastanelerde çalı�ma saatleri 12 saati a�mayacak �ekilde 

düzenlenmelidir.  

                Hasta güvenli�i ile ilgili e�itim alan ( %35,6)  hem�irelerin e�itim almayan 

(%64,4) hem�irelere göre örgütsel ö�renme, hata de�erlendirmesi, hastane yönetimi 

deste�i, kurumsal ileti�im ve toplam hasta güvenlik kültür puanları daha fazladır.  

 Çalı�anların hasta güvenli�ini benimsemeleri ve etkin hasta güvenli�i 

kültürü olu�turulması için en kolay yol e�itimdir. Hastanelerin hasta güvenli�i 

konusundaki e�itimlerini planlayarak süreklili�ini sa�lamaları ve etkinli�ini 

ölçmeleri gerekmektedir. 

 Ara�tırmaya katılan hem�irelere göre kurumda hasta güvenli�i komitesi 

yok diyenlerin oranı % 54,5, var diyenlerin oranı % 45,5’tir. Hem�irelerin % 95,8 

gibi büyük bir oranı hasta güvenli�i komitesinde çalı�madıklarını ifade etmi�lerdir. 

Komitede çalı�ma durumuna göre hasta güvenlik kültür puanlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamı�tır. Fakat hasta güvenli�i komitesi var diyen 

hem�irelerin güvenlik kültür puanları yok diyenlere göre anlamlı derecede fazladır. 

 Hasta güvenli�i kültürünün olu�turulabilmesi için mevcut sistemin 

güvenlik odaklı yapılandırılması gerekir. Öncelikle hasta ve çalı�an güvenli�i 

komiteleri kurulmalıdır. Yasal mevzuat çerçevesinde kurulan hasta hakları birimleri 

ve enfeksiyon kontrol komiteleri yanı sıra tesis güvenli�i ve afet organizasyonları ile 

ilgili ekiplerin çalı�maları bu komitenin gözetiminde yapılmalıdır. Komitede hasta 

güvenli�ini do�rudan etkileyen birimlerde görev yapanlardan mutlaka temsilciler 

bulunmalıdır.  

 Son dönemlerde hastanelerdeki bazı hizmetler (temizlik, güvenlik, yemek 

ve ev idaresi hizmetleri) maliyet hesapları nedeniyle dı�arıdan hizmet satın alınarak 

yürütülmektedir.  
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                Hasta güvenli�i ile ilgili sorunların bir kısmı da bu hizmetlerin sunumu 

a�amasındaki güvenlik ihlalleri ile olu�maktadır. Hem�ireler dı�ında çalı�an di�er 

hizmetlerin personellerinin hasta güvenli�i konusunda yeterli bilgiye sahip olmayıp 

bu tür çalı�malardan da haberdar olmadıkları dü�ünülmektedir. 

 Sa�lık kurumları farklı disiplinler ve meslek guruplarının ortakla�a hizmet 

verdikleri yerlerdir. Hasta güvenli�inin sa�lanmasında kusur/hata/eksik olmaması 

için sa�lık kurumlarındaki Hasta Güvenli�i Komitesi toplantı ve uygulama 

a�amalarına bu hizmetlerin yetkililerinin ve dolayısıyla tüm hizmet guruplarının 

dâhil edilmesi gerekmektedir. 

                Hasta güvenli�i ile ilgili çalı�maların var oldu�unu ifade eden (%56) 

hem�irelerin hasta güvenlik kültür puanları, çalı�maların yok oldu�unu ifade eden 

(%44,4) hem�irelere göre yüksek çıkmı�tır.  

                Hasta güvenlik kültürü kurum kültürünün bir parçası olarak 

de�erlendirilmelidir. Kurumsal bir güvenlik kültürünün olmaması özellikle kamu 

hastanelerinde hasta güvenli�inin ba�arısını olumsuz etkileyecektir. Mevcut siyasi 

yapılanmalar hastane yönetiminde sürekli görev de�i�ikliklerini beraberinde 

getirmektedir. E�er bu kurumlarda hasta güvenli�i uygulamaları kurum kültürünün 

bir parçası olmayıp ki�ilere ba�ımlı olarak yürütülürse, her de�i�im döneminde farklı 

uygulamalar ortaya çıkacaktır. Hasta güvenli�i kültürünün olu�turulması ve 

geli�tirilmesi için öncelikle her dönemde üst yönetimin hasta güvenli�ini 

benimsemesi ve deste�i gerekir. Bunun yanı sıra çalı�anlara yakın olan orta kademe 

yöneticilerinin de hasta güvenli�i konusunda yetki ve sorumluluklara sahip olması 

çalı�anlarca daha kolay benimsenmesini sa�layacaktır.  

 Ara�tırmamızda kalite çalı�malarında yer alan ve kısmen yer alan 

hem�irelerin (% 52,2) kalite çalı�malarında yer almayan hem�irelere (% 47,8) göre 

hasta güvenlik kültür algıları farklılık göstermemi�tir. 

                Kalite sisteminin hasta güvenli�i odaklı olarak sürekli iyile�tirilmesi 

gerekmektedir. Sürekli iyile�tirmede ula�ılması gereken en üst nokta “sıfır hatalı” 

hizmet olmalıdır.  
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                Bu do�rultuda olu�turulan kalite planlarına hasta güvenli�inin de dâhil 

edilmesi uygun olacaktır.  Hem�irelik Hizmetleri Müdürlü�ünün devam eden kalite 

çalı�malarının içine hasta güvenli�i prosedürünü de eklemeleri uygun olacaktır.  

                Ara�tırmada mesle�i isteyerek seçen hem�irelerin (%62,3) ve hem�irelik 

mesle�inden memnun olan (%68,8) hem�irelerin toplam hasta güvenlik kültür 

puanları di�erlerine göre daha yüksektir. 

                Hasta güvenli�ini sa�lamak, hasta güvenli�i kültürünün olu�turulmasını ve 

bununla birlikte hatalardan ö�renmeyi gerektirir. Hatalı uygulamaların ve istenmeyen 

olayların bildirimi için çalı�anlar cesaretlendirilmelidir. Bunun için rapor eden ki�iler 

korunmalı, hata yapan ki�ileri suçlamak ve cezalandırmak önlenmelidir. 

                Ara�tırmamızda hem�irelerin hasta güvenlik kültür algılarına göre en 

yüksek de�erlendirdikleri alt boyut örgütsel ö�renmedir. Bunu sırası ile takım 

çalı�ması, kurumsal ileti�im, istihdam, görev de�i�imi, genel güvenlik, birimler arası 

ili�ki, hata raporlama, hastane yönetimi deste�i ve hata de�erlendirilmesi izlemi�tir.  

                Bu çalı�ma hasta güvenli�i kültüründe rol oynayan faktörlerin önem 

düzeylerinin belirlenmesi ve hastane yönetimlerinin güvenlik kültürü politikalarını 

belirlemelerinde bir çerçeve olu�turmalarına katkıda bulunmak amacıyla yapılmı�tır.  

                Hasta güvenli�i kültüründe elde edilecek olumlu katkılar, maddi 

kazançlardan öte insan ya�amının uzamasına ve daha da önemlisi insan kayıplarına 

neden olabilecek hatalara engel olabilecektir. Bunlara ba�lı olarak maddi kazançlar 

iyi bir sa�lık hizmetinin verilmesine kanalize edilebilecek. 
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          HASTA GÜVENL��� KÜLTÜRÜ 
 
 
• “Hasta Güvenli�i”, tedavi ve/veya di�er hizmetlerden kaynaklanan hasta yaralanmaları ya da 
istenmeyen olaylardan 
kaçınma ya da korunma anlamına gelmektedir. 
• “Olay”, hastanın zarar görmesiyle sonuçlansın ya da sonuçlanmasın, herhangi bir hata türü, kaza ya 
da sapma olarak de�erlendirilmektedir. 
Genel olarak hasta güvenli�ini, hastaneniz açısından derecelendiriniz. 
 
 

T
am

am
en

 
K

at
ıl

ıy
or

u
m

 

K
at

ıl
ıy

or
u

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
m

ıy
or

u
m

 

T
am

am
en

 
k

at
ıl

m
ıy

or
u

m
 

1 Hastanemizde daha çok i�i yapabilmek u�runa hasta 
güvenli�inden asla vazgeçilmez. 

     

2 Hastanemizde daha ciddi hataların olmaması tamamıyla 
�ans eseridir. 

     

3 Hastanemizde hasta güvenli�i ile ilgili sorunlarımız vardır. 
 

     

4 Hataların olu�masına engel olacak prosedürlerimiz ve 
sistemimiz mevcuttur. 

     

5 Hasta güvenli�ini geli�tirmek amacıyla aktif olarak 
çalı�malar yapmaktayız. 

     

6 Hatalarımızdan ders alırız.      
7 Hasta güvenli�ini artırmak için bir de�i�iklik yaptı�ımızda, 

de�i�ikli�in etkinli�ini de�erlendiririz. 
     

8 Hastanemizde, insanlar birbirini desteklemektedir.      
9 �� yükü a�ırla�tı�ında, i�leri tamamlayabilmek için bir 

takım gibi çalı�ırız. 
     

10 Hastanemizde, herkes birbirine saygı göstermektedir. 
 

     

11 Personel yaptı�ı hataların, kendi aleyhine kullanıldı�ını 
dü�ünür. 
 

     

12 Herhangi bir olay rapor edildi�inde, olayın kendisi de�il, 
hataya yol açan ki�ilerin rapor edilece�i dü�ünülür. 
 

     

13 Çalı�anlar yaptı�ı hataların siciline i�lenece�inden endi�e 
duyar. 

     

14 �� yükünü payla�acak yeterli hem�ire ve personelimiz 
vardır. 

     

15 Hasta bakımı için fuzuli olarak, gere�inden fazla hem�ire 
ve personel takviyesi alırız. 
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16 Daha çok i�i daha hızlı yapabilmek için, sürekli a�ırı yo�un 
bir tempoda çalı�maktayız 

     

17 Hastane yönetimi hasta güvenli�i ile ilgili çalı�ma ortamını 
sa�lamaktadır 

     

18 Hastane yönetimi için, hasta güvenli�i en öncelikli 
konudur. 

     

19 Hastane yönetimi, sadece ters bir olay oldu�unda hasta 
güvenli�i ile ilgileniyor izlenimi vermektedir. 

     

20 Birlikte çalı�ması gereken birimler arasında, iyi düzeyde 
i�birli�i bulunmaktadır 

     

21 Hastane birimleri en iyi düzeyde hasta bakımı sa�lamak 
için, birlikte uyum içinde çalı�maktadır. 

     

22 Hastane birimleri birbirleriyle e�güdümlü (koordinasyonlu) 
çalı�mamaktadır 

     

23 Önemli hasta bakım bilgileri vardiya de�i�ikli�inde 
kaybolmaktadır 

     

24 Hastanede sorunlar genellikle birimler arası bilgi alı�veri�i 
sırasında, ortaya çıkmaktadır.      
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25 Bir hata gerçekle�ti�inde, fakat hastayı etkilemeden önce 
fark edilip düzeltildi�inde, bu durum hangi sıklıkta 
raporlanmaktadır? 

     

26 Bir hata gerçekle�ti�inde, ancak bunun hasta açısından 
olası bir tehlikesi yoksa, bu durum hangi sıklıkta 
raporlanmaktadır? 

     

27 Bir hata gerçekle�ti�inde, hastaya zarar verebilecek 
düzeyde olmasına ra�men, zarar vermeden atlatılmı�sa, bu 
durum hangi sıklıkta raporlanmaktadır? 

     

28 Hasta güvenli�ini olumsuz etkileyecek bir olay oldu�unda, 
personel özgürce fikirlerini iletir. 

     

29 Hastanemizde olu�an hatalarla ilgili bilgilendirilmekteyiz      
30 Personelin alınan karar ve uygulamaları sorgulama 

özgürlü�ü vardır. 
     

31 Hastanemizde tekrarlanmaması için hataları önleme 
yollarını tartı�ırız. 

     

32 Hasta güvenli�ine yönelik bir i� yapıldı�ında, amirim 
takdir eder. 

     

33 Amirim hasta güvenli�i ile ilgili personel önerilerini 
ciddiyetle ele alır. 

     

 
Zaman ayırdı�ınız için te�ekkür ederim 

 
 


