HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

EDİTÖR
PROF. DR. AYTOLAN YILDIRIM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
EDİTÖR
PROF. DR. AYTOLAN YILDIRIM

YAZARLAR
PROF. DR. AYTOLAN YILDIRIM (1-2-10. Bölümler)
PROF. DR. ÜLKÜ BAYKAL (8-12-13. Bölümler)
DOÇ. DR. ARZU KADER HARMANCI SEREN (6-7. Bölümler)
DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL SÖNMEZ (5-14. Bölümler)
ÖĞ. GÖR. DR. NİHAL ÜNALDI BAYDIN (4-11. Bölümler)
ARAŞ. GÖR. DR. FERİDE EŞKİN BACAKSIZ (3-9. Bölümler)

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yönetim en genel anlamda, kişilerin ortak çabası ile belirlenen amaçlara ulaşma süreci
olarak tanımlanır. Organizasyonlarda mevcut insan kaynakları ve maddi kaynakların en etkin
ve verimli bir şekilde amaca yöneltilmesinde gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi yöneticilerin
sorumluluğunda gerçekleşir.
Hastane ve sağlık kuruluşlarının yönetiminde, hemşirelik hizmetleri sahip olduğu insan
gücü sayısı, rol ve sorumlulukları bağlamında önemli bir yer işgal eder. İyi yönetildiğinde, hasta
bakım sonuçları ile birlikte hemşirelerin performansı, motivasyonu ve kuruma bağlılıkları
önemli ölçüde etkilenir. Bu başarıda hemşirelik hizmetleri yönetiminden sorumlu hemşire
yöneticilerin eğitimi, deneyimi, yönetim tarzları ile mesleği algılama biçimlerinin katkısı
önemlidir. Hemşirelik hizmetleri yöneticileri, hemşirelik bakımının yönetimine ilişkin, mesleki
vizyonlarını uygulamaya yansıtmada, yönetim biliminin bilgilerinden yararlanmak
durumundadırlar. Çalışanların nöbet listesini yapmak ya da servislerin temizlik ve düzenini
sağlamakla sınırlı geleneksel yöneticilik işlevleri günümüzde yerini, hemşirelik bakımı,
bakımdan sorumlu insan gücü, bakım kaynakları ve bakım ortamını çağdaş yönetim
tekniklerinikullanarakyönetmeye bırakmıştır. Kaldı ki 2007 yılında güncellenen Hemşirelik
Kanunu’nda başhemşirelere bütçe yapma, stratejik plan oluşturma, sağlık politikaları ile ilgili
karar mekanizmalarda yer alma gibi önemli sorumluluklar tanımlanmıştır. Bu profesyonel
nitelikli yönetsel sorumlulukların yerine getirilmesi, yönetim biliminin ilke ve kuramlarından
yararlanmayı zorunlu kılar. Hemşire yöneticiler, en iyi ve en uygun yönetim kuramlarından
kendilerine özgü yönetim tarzı ve performansı geliştirmek durumundadır. Sahip oldukları ve
güncelledikleri yönetim bilgisini, yönetsel sorunların çözümünde kullanabilmeleri, etkili
liderlik becerileri ile olasıdır.
Yöneticileri, başkaları aracılığı ile iş gören ve başarıları başkalarının performanslarına
bağlı kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bu doğrultuda yöneticilerin başarıları doğrudan kendi
performansları ile ölçülemez ve başarılarının belirleyicisi önemli ölçüde yönettiği kişilerin
ortaya koyduğu performanslarıdır. Bu durum yöneticilerin çalışanları amaca yöneltmede
yüksek düzeyde etkileme ve ikna etmebecerilerini kullanmalarını gerektirir.
Hastane ortamında hemşire yöneticiler, öncelikle hastaların gereksinimlerini en üst
düzeyde karşılayacak nitelikte hemşirelik bakımını sağlamakla sorumludur. Bakımda mümkün
olabilecek en yüksek kaliteyi sağlayabilmeleri için yeterli düzeyde mesleki bilginin yanı sıra
kaynak yönetimi, kendi ekibini seçme, yönlendirme ve yetiştirme konusunda çalıştıkları
ortamda mesleki serbestliğe sahip olmaları gerekir. Diğer yandan, sorumluluklarında yürütülen
hemşirelik hizmetlerini izleme, kontrol etme ve değerlendirme yetisinin yanı sıra, özellikle üst
kademe hemşire yöneticilerin sağlık politikalarını belirleme, planlama ve hizmetlerin
organizasyonu ile ilgili faaliyetlerde görev almaları beklenir. Sağlık sistemi içinde her düzeyde
görevli hemşire yöneticiler, hemşirelik bakım alanında üstlendiği liderlik işlevlerine ek olarak
mesleki konularda danışmanlık ve bakımla ilgili sözcülük görevini de üstlenirler. Çalıştıkları
kurumların yönetsel sorunlarının analizini yapma, uygun çözüm önerilerini belirleme ve karar
süreçleri vb. faaliyetleri etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri hemşire yöneticilerin
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sorumlulukları arasındadır. Çalışan hemşirelere verecekleri yönetsel desteğin motivasyonu ve
iş başarısını arttıracağını bilen yöneticiler, belirlenen yetkinlik hedeflerine ulaşıldıkça daha ileri
hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri çalışanları ile paylaşarak onlarla amaç birliği sağlamak
zorundadır. Yönetim işi bilimsel öğretiye dayalı olarak gerçekleştirilir. Yönetim bilimi,
yönetim faaliyetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğinin ilke ve
kuramlarını araştırmalarla ortaya koymuştur.
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi kitabı, bu anlayıştan yola çıkarak, her kademede
görevli hemşire yöneticilerin yararlanabileceği içerikte oluşturulmuştur. Bu içerikte, yönetim
ve organizasyon kuram ve ilkeleri, yönetim fonksiyonları, insan kaynakları yönetimi gibi temel
konular yanı sıra iletişim, çatışma yönetimi, değişim yönetimi, liderlik, motivasyon vb. örgütsel
davranış konularına yer verilmiştir. Ayrıca, kalite yönetimi, sorun çözme ve karar verme, risk
yönetimi ve takım çalışması başlıkları altında konular da ele alınmıştır.
Kitabın, hemşire yönetici ve adaylarına yol gösterici ve yararlı olması dileğiyle
bölüm yazarları olarak katkı sağlayan emeği geçen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ülkü
Baykal, Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Yard. Doç. Dr. Betül Sönmez, Öğr. Gör. Dr.
Nihal Ünaldı Baydın ve Arş. Gör. Dr. Feride Eşkin Bacaksız’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
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1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKE VE TEORİLERİ

* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetim ve Organizasyonla İlgili Kavramlar
1.1.1. Yönetim ve Yönetici Kavramı
1.1.2. Organizasyon Kavramı
1.1.3. Organizasyon Yapı Türleri
1.2. Yönetim ve Organizasyon Teorileri
1.2.1. Klasik (Geleneksel) Organizasyon Teorileri
1.2.1.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
1.2.1.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
1.2.1.3. Bürokrasi Yaklaşımı
1.2.1.4. Klasik Organizasyon Teorilerinin Ortak Özellikleri
1.2.2. Neo-Klasik (Davranışsal) Organizasyon Teorileri
1.2.2.1. Douglas McGregor’un X-Y Teorisi
1.2.2.2. Rensis Likert’in Sistem Dört Modeli
1.2.2.3. Chris Argyris’in Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli
1.2.3. Modern Organizasyon Teorisi
1.2.3.1. Sistem Yaklaşımı Kuramı
1.3. Organizasyon İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yönetimin tanımı nedir?
Organizasyonun tanımı ve özellikleri nelerdir?
Organizasyon yapı türleri nelerdir?
Organizasyon teorileri nasıl bir gelişim süreci geçirmiştir?
Klasik organizasyon teorilerinin ortak özellikleri nelerdir?
Davranışsal teorilerin klasik organizasyondan ayırt eden özellikleri nelerdir?
Sistem yaklaşımı nedir? Özellikleri nelerdir?
Sistem yaklaşımının yönetici açısından önemi nedir?
Organizasyon ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim ve
Organizasyon
Kavramlarının Tanımı

Yönetim ve organizasyon
kavramlarını anlamak ve
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Yönetim ve
Organizasyon Teorileri

Yönetim ve organizasyon teorilerinin Okuyarak/Araştırarak
temel ve ayırt edici özelliklerini
açıklayabilmek

Klasik Organizasyon
Teorileri

Klasik organizasyon teorileri ve
ortak özelliklerini anlamak
tanımlamak
Neoklasik teorilerinin çıkış noktasını
ve çalışan ve yöneticilere ilişkin
sonuçlarını anlamak
Sistem yaklaşımının özellikleri ve
yöneticiye sağladığı yararları
anlayabilmek
Organizasyon ilkelerini ve ayırt edici
özelliklerini açıklayabilmek

Neoklasik Organizasyon
Teorileri
Modern Organizasyon
Teorileri
Organizasyon İlkeleri

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Yönetim
 Yönetici
 Organizasyon
 Organizasyon Türleri
 Organizasyon Teorileri
 Organizasyon İlkeleri
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Giriş
Genel olarak insanları belirli bir amaca yöneltme iş ve çabalarının toplamı olarak
tanımlanan yönetim, uygulama açısından insanlık tarihine uzanan bir geçmişe sahip olmasına
karşın, ekonomik faaliyetlerde 18. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel açıdan geliştiği kabul
edilmektedir. Yönetme ihtiyacı, insanların tek başlarına başaramayacakları amaçlarını, bir
grubun ortak çabası ile gerçekleştirme gerekliliğinden doğmuştur.
Geçmişten günümüze her yerde, her zaman diliminde ve her tür iş ve faaliyette kendini
gösteren yönetim olgusu bugün bir meslek, bir bilim ve bir sanat olarak kabul edilmekte ve
incelenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel işletme organizasyonlarının toplum
yaşamındaki öneminin artması, söz konusu organizasyonların yapı süreç ve işleyişlerinde
profesyonel yönetim ve yöneticilerin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Profesyonel yöneticiler
yönetim işini kendine meslek edinen, işletmenin sahibi haline gelmeden girişimcinin yaptığı
her işi yapan ve karşılığında belirli bir ücret alan kişilerdir. 1900‘lü yıllardan günümüze kadar
organizasyonların etkin ve verimli bir şekilde amaçlarını gerçekleştirmelerine ilişkin bilimsel
araştırmalarla organizasyon teorileri oluşturulmuş ve yönetimin bir bilim ve sanat olarak
gelişim sürecinde önemli katkılar sağlanmıştır.
Bu ünitede yönetim ve organizasyon kavramları özellikleri ile Klasik organizasyon,
Neoklasik organizasyon ve Modern organizasyon teorilerine ilişkin görüşlerin özellikleri ve
organizasyon ilkelerinin açıklamalarına yer verilecektir.
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1.1. Yönetim ve Organizasyonla İlgili Kavramlar
1.1.1. Yönetim ve Yönetici Kavramı
Yönetim kavramının sosyoloji, hukuk, psikoloji, ekonomi gibi birçok bilim dalında
yapılan farklı tanımlarında belirli bir amaç ve insan çabasını gerektirmesi, ortak nokta olarak
vurgulanmaktadır. İnsanlar amaçlarına ulaşmak ve gereksinimlerini karşılamak için çaba ve
faaliyette bulunurlar. Bu çaba ve faaliyetler “kişinin yaptığı işler ve başkalarına yaptırdığı işler
olarak iki gruba ayrılır. Yönetim biliminde bu iki olguya ek olarak, mevcut tüm kaynakların
amaca yönlendirilmesinde doğru araç ve gereçleri kullanılmasına yer verilmiştir. Bu durumda
yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için insansal ve maddi kaynakların ve zamanın
birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı
olarak tanımlanabilir. Ancak yönetim kavramında insan faktörünün yeri diğerleri ile
kıyaslanmayacak kadar önemlidir. Sonuçta tüm diğer kaynakların amaca yöneltilmesi insan
kararı ve çabaları ile gerçekleştirilecektir.
Bu anlayış doğrultusunda yönetim, “başkalarına iş gördürme süreci” yönetici ise
“başkaları aracılığı ile iş gören ya da başkalarına iş gördüren kişi olarak” tanımlanabilir.
İnsan ilişkilerine temellenen yönetimin özellikleri şu şekilde belirtilmektedir:
 Yönetim, bir ya da birden fazla amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.
 Yönetimden söz edebilmek için, bir yöneten ve en az bir yönetilen bireyin olması
gerekir.


Yönetim, insansal ve maddi kaynaklar arasında optimum bir uyum ve işbirliğini
gerektirir.



Yönetim, yöneticinin astlarına düşüncelerini ve kararlarını uygulatacak bir otorite
kurmasını zorunlu kılar.
Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenkli bir uyum ve haberleşmeyi gerektirir.
Yönetim, zamanın en iyi ve en ekonomik ve dikkatli kullanılmasını zorunlu kılar.
Yönetim, grup ekonomisinden en üst düzeyde yararlanmayı ve diğer bir deyimle her
bireyin bilgi, yetenek ve deneyimleri doğrultusunda en iyi yapmasını sağlamayı
gerektirir.
Yönetim, eldeki kaynakları ve olanakları olabildiğince ekonomik kullanarak en fazla
faydayı sağlamaya yönelik bir araçtır.







Yönetim işini bir meslek olarak uygulayan kişiler profesyonel yöneticilerdir. Yönetici,
bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran ya da
başka bir anlatımla, başkaları vasıtasıyla işgören ve başarıya ulaşan kişidir. Yönetimin
tanımında yer alan faaliyetleri gerçekleştiren, insansal ve maddi faktörleri uyumlu bir şekilde
amaca yöneltilmesini sağlayan kişidir. Organizasyon içinde farklı bilgi, kültür, deneyim,
anlayış ve tutum içinde olan bireyleri ortak bir amaca yöneltmek yöneticinin etkileme ikna
etme, uyumlaştırma, motive etme, etkili iletişim gibi özel bilgi ve beceriye sahip olmasını
gerektirir. Yine çalışanları tanıma, onların yeteneklerini, becerilerini anlama ve uygun iş ve
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faaliyetlere yönlendirme gibi işi başarabilmek için, çalışanlarının güvenini kazanabilecek bir
yapıda, saygı gören, değişimlere açık, değişimi destekleyen ve liderlik vasıflarına sahip olması
gerekir. Yöneticinin düşünen, yorumlayan, akıl yürüten, karar veren, plan yapan bir kişi olarak
belirli özelliklere sahip olması beklenir. Yönetici kurumsal amaçlara hangi kaynaklardan
ulaşılabileceğini belirleyebilen bu kaynakları sağlayan, çalışanları amaca yönelten, yapılacak
işlerle önlem alınmasına öncülük yapan kişidir. Yöneticiler çalışmalarından sorumlu olduğu
kişiler yani astları ve kendisinin sorumlu olduğu üstleri sürekli iletişim içinde çalışırlar.
Yöneticiler, kendilerinden beklenen işlerin yapılması için gerekli kararları alır ve bu kararların
sorumluluğunu da üstlenmekten kaçınmaz. Yöneticinin başarısı, büyük ölçüde başkalarına
bağlıdır. Astları, üstleri, meslektaşları, ekonomik, politik, hukuksal, teknolojik çevre koşulları
vb. organizasyon içi ve dışındaki faktörler yöneticinin işletme amaçlarını gerçekleştirmesini
etkileyen önemli unsurlardır.
Günümüzde işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri çevredeki değişiklikler, özellikle
iletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler, yönetici kavramının lider kavramına dönüşmesine
yol açmıştır. Liderlik konusu bir sonraki ünitede ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Yöneticilerin sahip olması beklenen kişisel özellikler Tablo 1.1.’de belirtilmiştir.

Tablo 1.1: Yöneticilerde Bulunması Gereken Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel kültürü
Analiz yeteneği
Sentez yeteneği
Hayal gücü
Yargı gücü
Düşüncelerini açıkça ifade edebilme
yeteneği
Akıl ve duygu arasında denge kurabilme
Değişken koşul, ortam ve değişik
kişilikte insanlara uyum sağlama
Girişken olma
Hafıza gücü

•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamik olma
Azim ve sebatkârlık
Dikkatli ve ihtiyatlı olma
Düzen ve tertiplilik
Yöntem kullanma
Süratlilik
Ciddilik
Dış görünüşü, giyim kuşamı ile
bulunduğu ortamda kabul görme
• Hitap özelliklerine sahip olma
• Grup yapılarını ortak amaç değer
ve duyguları anlayabilme
• İş disiplini sağlayabilme

Diğer yandan, anlayışsızlık, taraf tutmak, çabuk etkilenmek, kararsız olmak,
sağduyusuz olmak ve korkaklık gibi özellikleri bir yöneticide bulunmaması gerekli
özelliklerdir.

1.1.2. Organizasyon Kavramı
Organizasyon kavramı başlangıçta, bir “düzen”, “düzenleme”, “düzene sokma”
kavramlarını çağrıştırır. Bu anlamda organizasyon, önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan
bir yapıyı, iskeleti, şemayı ifade eder. Organizasyon bir diğer anlamda, kurum örgüt ya da bir
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işletme kavramı olarak kullanıldığında, bir amaç doğrultusunda kurulan, kendine özgü
kaynakları ve özellikleri olan, toplumu oluşturan kurumlar içinde yer alan bir birimi, bir sosyal
varlığı ifade eder.
Sağlık organizasyonları olarak hastaneler ya da eğitim organizasyonları olarak okullar
sosyal varlık anlamında organizasyonlara örnek olabilir. Organizasyon, en genel anlatımla iki
ya da daha fazla bireyin ortak bir amaç için bir araya gelmeleri ve çalışmaları halinde
aralarındaki ilişkilerden oluşan bir bağ olarak tanımlanır. Yönetim alanında ise bir işletmenin
faaliyetlerinde gerekli araçların tümünün en az maliyet ve en fazla tatmin sağlayacak şekilde
ahenkli olarak düzenlenerek, mevcut gücün en etkin, sistemli ve koordineli biçimde
kullanılabilmesi için; bireylerin ve grupların görevlerini en iyi şekilde yapmak üzere
düzenlenmiş ve gereken araçlarla donatılmasıdır.
Yönetim ve organizasyon kavramlarının genellikle birlikte ele alınması, yöneticilerin
belirli bir organizasyon yapısı içinde işlevlerini gerçekleştirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Organizasyon bir anlamda yöneticinin bilgi yetenek ve becerilerini amaca yönelik faaliyetlere
yöneltmesine olanak sağlayan bir ortamdır. Organizasyon hem yöneticinin kullanacağı bir araç
hem de içinde faaliyette bulunacağı bir yapıdır. Bir düzen ve düzenleme anlamında
organizasyon ise, faaliyetleri anlamlı bir şekilde gruplamak, bu grupları örgüt kademe ve
mevkileri haline getirmek ve bu mevkilere iş görenlerin atanmasını ifade eder.
Özet olarak ifade edilirse organizasyonun;
 İş ile iş (organizasyonu amacına ulaştıracak işlerin belirlenmesi)
 İş ile insan (işlerin gerektirdiği bilgi, yetenek ve beceriye sahip olan kimselerin
seçilmesi)
 İnsan ile insan (işletmenin sosyal yönüne işaret eder) ilişkilerinin düzenlenmesi olduğu
söylenebilir.
Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak organizasyonun tanımı aşağıdaki şekillerde ele
alınabilir.
 Organizasyon belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin amaçlarını birleştirdikleri
yapılandırılmış bir süreçtir.
 Organizasyon bir yönetim sürecidir.
 Organizasyon insan iş ve teknoloji unsurlarını birleştiren bir sistemdir.
 Organizasyon sosyal bir varlık sosyal bir sistemdir.
 Organizasyon kişilerin tek başına gerçekleştiremeyeceği amaçlarını başkaları ile bir
araya gelerek gerçekleştirmelerini sağlayan iş bölümü ve koordinasyon sistemidir.

1.1.3. Organizasyon Yapı Türleri
Toplumların ihtiyaçlarına göre çeşitli amaç ve kapasitede farklılaşan organizasyon yapı
türleri Henry Mintzberg’e göre sekiz farklı özellikte aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:



Girişimci Organizasyon
Makine Organizasyonu
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Profesyonel Organizasyon
Farklılaşmış Organizasyon
Yaratıcı Organizasyon
Politik Organizasyon
Görev Organizasyonu

Girişimci Organizasyon: Yeni kuruluş aşamasında ortaya çıkar. Kişilerin özel
amaçlarını kendi kontrolü altında bir organizasyon içinde gerçekleştirmeleridir. İşgücünün tek
başına birebir iletişimle yönetildiği küçük çaplı organizasyon türleridir. Örneğin, bir ev kadının
evinde kendi yetenekleri ile ortaya çıkardığı ürünleri (yemek, pasta, örgü, dantel vb.) küçük
çapta pazara sürmesi gibi.
Makine Organizasyonları: Çok sayıda standart ürünlerin üretildiği organizasyon
türleridir. (Ör: otomobil parçalarının üretim organizasyonları). Bu tür yapılarda işler belirli
kişiler tarafından hızlı ve hatasız uygulanacak şekilde dizaynedilmektedir. Yönetim
kademelerinin varlığı piramit organizasyon yapısını oluşturur. Klasik yönetim ilkelerinin ve
güçlü bir hiyerarşik ilişkilerin hakim olduğu yapılardır.
Profesyonel Organizasyonlar: Yapılacak işler özel alanlarda uzmanlaşmış kişilerin
varlığını gerektiren kurumlardır. Hastaneler ve üniversiteler bu yapılara için örnek kurumlardır.
Bu organizasyonlar makine organizasyonu anlayışı ile yönetilemezler. Birden çok profesyonel
meslek üyelerinin ortak çabası ile amaçların gerçekleştirilmesi söz konusu kurumların yönetimi
de ortak anlayış içinde yürütülür.
Farklılaşmış Organizasyonlar: Birbiri ile ilişkili olmayan birden çok şirketin aynı
holding altında toplanması anlamındadır. Bu yapılar makine ya da profesyonel organizasyonlar
olabilir. Bir otomobil üreten firmanın aynı zamanda sağlık ya da eğitim kurumuna sahip olması
farklı organizasyon yapısına uygulamasını gerektirecektir. Günümüzde bu tür organizasyon
örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Endüstri ile ilgilenen holdinglerin birçoğu eğitim ya da
sağlık alanında ya da her ikisine yönelik faaliyet göstermektedirler.
Görev Organizasyonları: Bu yapı daha çok ideolojik organizasyonlara uygundur. Katı
hiyerarşik yönetim yapısı söz konusudur. Görev yetki ve sorumluluklar kesin sınırlarla
belirlenir. Karizmatik nitelikte liderlere bağlılık esastır.
Yaratıcı Organizasyonlar: Daha çok üst düzeyde uzmanlaşmış insan kaynakları
gerektiren ve ayrıntılı görev tanımlarına gerek olmayan bir proje yapılarıdır. İnsan geni
projesini yürüten bilim adamlarının bir araya geldiği bu tür yapılarda kişilerin çalışacakları alan
özel olarak belirli değildir. Bu yapılarda hiyerarşi yoktur.
Politik Organizasyonlar: Genelde çabuk değişen belirli bir kalıba sokulamayan
özellikte yapılardır. Bu yapılarda yer alan kişilerin amaçları farklılık gösterdiğinden
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motivasyonları da aynı düzeyde sağlanamaz. Bu yapılarda işler, kişiler arası güç dengeleri
içinde yürütülür.

1.2. Yönetim ve Organizasyon Teorileri
Yönetimin bilimselleşmeye ilişkin süreci, 1900’lü yılların başında, organizasyonların
yapılarında özellikle verimlilikle ilgili bir takım sorunların belirlenmesi ve bu sorunların
giderilmesine yönelik çalışmalarla başlatılmıştır. Bu çalışmalar, 1930’lara kadar klasik,
1960’larda neo klasik ve 1990’lı yıllarda modern görüşlerin hakimiyetinde süregetirilmiş ve
günümüzde yerini post modern yönetim teknikleri olarak bilinen yeni görüşlere bırakmıştır.

1.2.1. Klasik (Geleneksel) Organizasyon Teorileri
Yönetim ve organizasyon alanında genel kabul gören ve doğrudan işletmeler ve
yönetimleri üzerinde odaklanan ilk sistematik görüştür. Halen günümüzde kullanılıyor olması
nedeniyle klasik ve geleneksel yaklaşım olarak adlandırılır. Klasik teori iki temel konuya
odaklanır. Birincisi organizasyonda rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun makinelere ek
olarak nasıl kullanılabileceği, ikincisi ise formal organizasyon yapısının oluşturulmasıdır.
Klasik yönetim teorileri, organizasyonlarda insan dışındaki bütün faktörleri dikkate almıştır.
İnsanı tembel, pasif, ileri görüşlü olmayan, kendi çıkarlarına hizmet eden, karar verme
becerisi olmayan bir varlık olarak kabul etmiş ve insanı sadece ekonomik faktörlerin motive
ettiğini ileri sürmüştür. Ekonomik faktörler düzenlendikten sonra insanın istenilen doğrultuda
davranacağı ya da davranması gerektiğini varsaymıştır.
Klasik organizasyon teorileri, öncülüğünü Frederick Taylor’un yaptığı Bilimsel
Yönetim Yaklaşımı; öncülüğünü Henry Fayol’un yaptığı Yönetim Süreci Yaklaşımı ve
öncülüğünü Max Weber’in yaptığı Bürokrasi yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşımdan
oluşmaktadır.

1.2.1.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Yönetim konusunu ilk kez bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen Amerikalı
mühendis Frederick W. Taylor’dur. 1911 yılında yayınladığı Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The
Principles of Scientific Management) adlı eseri yönetim alanında yazılmış en önemli eserlerden
ilkidir ve görüşleri literatürde “Taylorizm” olarak adlandırılır. Taylor’un ileri sürdüğü fikirler
o zamanki işletme sorunlarının çözümünde büyük bir başarı sağlamış ve kısa zamanda dünyaya
yayılmıştır. 1900’lü yılların başlarında Frederick Winslow Taylor’un öncülüğünü yaptığı,
yönetimin bilimsel anlamda ele alınmasına ilişkin ilk yaklaşım olarak işletmelerde verimliliği
artırma reçetesi olarak kabul edilmektedir.
Bilimsel Teori, Taylor’un genel olarak organizasyonların iyi yönetilmediğine ilişkin
görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır.
Taylor’un organizasyonla ilgili görüşlerine göre;
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•
•
•
•
•

Organizasyonlarda verimsiz bir çalışma düzeni ve büyük israf vardır.
Çalışanların tembel ve kaytarmaya eğilimlidir.
İşler belirli standartlara göre değil gelişigüzel yapılmaktadır.
İşlerin tamamlanmasında standart bir süre yoktur.
İşçilerin işe alınmasında yetenek, bilgi ve kapasiteleri dikkate alınmamaktadır.

Bu sorunların giderilmesi ve organizasyonlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için
Taylor, Taylorizm adı verilen şu ilkelerin uygulanması gerektiğini belirtmiştir.
• Gelişigüzel çalışma değil bilim
• Başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyon
• Kişisellik değil yardımlaşma
• Düşük verim değil, maksimum çıktı
• Yüksek verimlilik için her çalışanın eğitimi
Taylor’a göre organizasyonun etkin yönetimi için şu adımlardan yola çıkılmalıdır:
• Her iş onu oluşturan görevlere ayrılmalı,
• Görevlerin her biri bilimsel açıdan incelenmeli,
• Görevlerin yapılacağı metotlar araç yöntemler ve nasıl kullanılacakları belirlenmeli,
• Bu standartlaştırılmış görevlere uygun fiziksel ve zihinsel yetenekte kişiler seçilmeli,
• Teşvik edici ücret sistemi geliştirilerek daha çok çalışma teşvik edilmeli,
• Yönetim bu işleyişi sürekli denetlemeli ve aksaklıkları düzeltmelidir.
Bilimsel yönetim yaklaşımının Taylor ile özdeşleşen (Taylorizm) yönetim bilimine
kazandırdığı kavramlar aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•

Standartlaştırma
Hareket ve zaman etüdü
Sistematik seçim ve eğitim
Parça başı ücret sistemi
Fonksiyonel ustabaşılık olarak bilinmektedir.

1.2.1.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
Ekonomik etkinlik ve rasyonellik görüşünde odaklanan ve bilimsel yönetim
yaklaşımının devamı ve tamamlayıcısı sayılan, Yönetim Süreci Yaklaşımı, yönetimin bütün
alanları ile ilgili ilkeleri geliştirmeye çalışmıştır. Fransız maden mühendisi Henry Fayol
tarafından ortaya atılan bu yaklaşımda organizasyonlarda yürütülen faaliyetleri altı grupta ele
alınmıştır. Bu faaliyetler;
 Teknik faaliyetler (üretim faaliyetleri)
 Ticari faaliyetler (alım, satım)
 Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma)
 Muhasebe faaliyetleri (kayıtların ve istatistiklerin tutulması, hazırlanması)
 Güvenlik faaliyetleri (işyeri ve işgörenlerin korunması)
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 Yönetim faaliyetleri
Henry Fayol tarafından belirlenen altı faaliyet alanlarından biri olan Yönetim
Faaliyetleri, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol evrelerinden
oluşturulmuştur. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu yaklaşım, Yönetim Fonksiyonları
konu başlığı altında bu evreleri ile ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Fayol’un Yönetim Süreci yaklaşımının benimsenmesi durumunda organizasyonda,
mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımı, çalışanların belirli bir plan
doğrultusunda hareket etmesi sağlanacak, yine çalışanlar kararlara katılma olanağı bulacak,
kontrol aşamasında standartlar ile gerçekleşmiş durum karşılaştırarak sapmalar belirlenecek ve
sapmaların nedenleri bulunup düzeltici önlemler alınabilecektir. Yönetim süreci yaklaşımının
organizasyonda yönetim faaliyetlerinin belirlenmesi yanısıra bir diğer önemli katkısı
organizasyon ilkelerinin aynı yaklaşım içinde ele alınmasıdır.
Söz konusu ilkeler ünitenin son bölümünde organizasyon ilkeleri başlığı altında ayrıntılı
olarak ele alınacaktır.

1.2.1.3. Bürokrasi Yaklaşımı
Günlük dilde ‘işlerin geciktirilmesi’, ‘yokuşa sürme’, ‘bugün git yarın gel’ gibi olumsuz
anlamda kullanılan bürokrasi, yönetim ve organizasyon alanında belirli özellikleri taşıyan etkin
bir organizasyon yapısı olarak ele alınır. Alman sosyolog Max Weber tarafından oluşturulan bu
yaklaşıma göre Bürokratik Organizasyonun özellikleri şu şekilde ele alınmıştır:
•
•
•
•
•
•

Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı işbölümü
Açık seçik belirlenmiş hiyerarşik yapı
İlke ve yöntemlerin izlenmesi, ilkelere göre çalışma düzeni,
Biçimsel ilişkiler, profesyonel davranış
Teknik yetenek esasına dayanan personel seçimi
Yasal yetkinin uygulanması

Weber, Bürokrasi Yaklaşımı kapsamında organizasyonlarda yetki tanımını da ele almış
ve karizmatik, bürokratik ve yasal yetki olmak üzere üç türlü yetkiyi tanımlamıştır.
Karizmatik Yetki: Burada kişisellik söz konusudur. Kahramanlık, kutsallık, büyücülük
ve benzer üstün kişisel beceri ve niteliklere dayanan karizmatik yetkidir. İnsanları cezbeden
lider ve yöneticiler burada yer alır. Bu kişi kendine inanan ve bağlanan kimselerden bir astlar
grubu oluşturur. Karizmatik gücünü oluşturan nitelikleri değişmediği sürece yetkisi devam
eder. Toplum içinde bazı kişilerin, liderlerin karizmatik özellikleri nedeni ile başkalarını belli
davranışlara yönlendirebilmesi halidir.
Geleneksel Yetki: Kişisel olup, doğuştan kazanılan yetkidir. Yetki ailenin elindedir. Bu
aile soyludur ve belirli bir toplumu yönetmektedir. Krallıkla yönetilen toplumlar buna örnektir.
Astlar emirleri sadakatle yerine getirir. Emirler geleneklere uyduğu sürece uygulanır.
Toplumsal geleneklere dayanarak veya aileden gelen nedenler ile bazı kişilerin diğerlerini
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belirli davranışlara yönlendirebilmesi halidir. Töre anlayışı, yönetici durumundaki bir aileden
gelme, gelenek ve görenekler bu tür yetkinin kaynağını oluşturur.
Bürokratik yetki: Rasyonel-yasal temeli olan, tanımlanmış ve belli kurallara
bağlanmış bir şekilde başkalarının davranışlarını etkileyebilme durumudur (Başhemşire,
Başbakan vb.) Kuralların yasallığı ilkesine dayanır. Bu yetkiyi elinde bulunduranlar seçimle
işbaşına gelir. Demokratik, akılcı ve yasal düzenlemelerin (hukuk devleti) olduğu
toplumlardaki yetki türüdür. Yasal kaidelere herkes uymak zorundadır. Toplumun arzu ve
ihtiyaçlarını bilen, bunları gerçekleştirebilecek yetenek ve bilgilere sahip yöneticiler
seçilmektedir. Belirsizlik yoktur, her şey nettir. Kimin ne yapacağı bellidir, ilişkiler iş
bazındadır ve işin yapılması kişiye göre değişmez. Güç, yazılı kurallarda olmalıdır. Bu nedenle
çalışanlar emirlere uymak zorunda kalmalıdır. Yükselmeleri performanslarına göre olmalıdır.
Personel işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre seçilir ve terfi
ettirilir.

1.2.1.4..Klasik Organizasyon Teorilerinin Ortak Özellikleri
Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci ve Bürokrasi yaklaşımları ile karakterize Klasik
(Geleneksel) yönetim teorilerinin ortak özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:









Klasik organizasyon teorisi insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur.
Organizasyonda insan unsurunu daima ikinci planda ele almıştır.
Öncelikle maddi faktörlerin düzenlenmesini gerekli görmüş, daha sonra insanların bu
düzen içinde nasıl davranacaklarını belirlemeyi öngörmüştür.
Rasyonellik ve mekanik süreçler klasik organizasyonda insan kendine söyleneni yapan,
rasyonel olduğuna inanılan sisteme uyan pasif unsur olarak ele alır.
Klasik teori esas olarak kapalı sistem organizasyonlarını ele almıştır.
Bu anlayışla amaç, organizasyon içinde etkinliğin nasıl sağlanacağı konusunu
araştırmak olmuş.
Dış çevre şartları ve organizasyonun değişen çevre şartlarına nasıl uyum sağlanacağı
konusu ele alınmamıştır.
Klasik organizasyonda biçimsel olmayan beşeri ilişkiler dikkate alınmamıştır. Kısacası
dar, sınırlı ve mekanik özelliğe sahip bürokratik bir yaklaşım olarak görülmektedir.

1.2.2. Neo-Klasik (Davranışsal) Organizasyon Teorileri
1930’lara kadar klasik yönetim teorisi, organizasyon yapısı ve işleyişine yol gösteren
tek teori olarak gelmiştir. Bilimsel yönetim hareketine olumsuz bakış ve tepkilerin doğması ve
klasik yönetim teorilerinin eksikliklerinin ortaya konmasıyla bu teorilerin etkin bir yönetim
sistemi olmadığı ve her zaman istenildiği gibi çalışmadığı görüşü ortaya çıkmıştır. Bu
eksikliklerin ve özellikle insan unsurunun dikkate alınmadığının farkına varılması, verimlilik
artışı ile ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılmasına yol açmıştır.
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Bu araştırmalardan en önemlisi Hawthorne Araştırmalarıdır. Klasik teorinin
varsayımlarını sınamak amacıyla yapılan bu araştırmalar sonucunda çalışılan yerin fiziki
koşullarının iyileştirilmesiyle verimin her zaman artmadığı, verimin artmasında insanlar
arasındaki sosyal ilişkilerin önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çalışanların aşırı
derecede uzmanlaşmasının onları tek düze işler yapmaya ittiğini, bu nedenle de çalışanların
kendi aralarında oluşturdukları sosyal ilişkilerle doyum sağlamaya çalıştıklarını ortaya
çıkarmıştır. Böylece neoklasik yönetim teorileri ortaya çıkmaya başlamış ve çeşitli yaklaşımlar
geliştirilmiştir.
1929 Dünya Ekonomik Krizi, organizasyon sorunlarının artmasına, Klasik Teorinin
eksiklikleri hissedilmesine yol açmış ve bu dönemde Elton Mayo ve arkadaşları tarafından
yapılan Hawthorne araştırma sonuçları ile yeni akımlar oluşturulmuş, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Organizasyonlarda Davranış (Örgütsel Davranış) yaklaşımları ile «insan» unsuru
öne çıkarılmıştır. Bu araştırmaların başlangıçtaki hipotezleri, organizasyonda ışıklandırma,
ısıtma, dinlenme zamanları gibi fiziksel iyileştirmelerin derecesi arttıkça verimlilik artacağı
görüşü olmuştur. Ancak araştırmaların sonunda söz konusu hipotezlerin doğrulanmadığı ortaya
çıkmıştır.
Hawthorne araştırmaları ile öncelikle işletme organizasyonun bir “sosyal sistem”
olduğu, bu sistemin en önemli unsurunun da “insan” olduğu sonucuna varılmıştır. Belirli bir
organizasyon için bir araya gelen kişilerin sahip olduğu inançlar, alışkanlıklar, amaçlar,
gelenekler ve değer yargılarının sosyal sistemin kişiler üzerindeki etkisinin fiziksel faktörlerden
fazla olduğu bulgusunu ortaya koymuştur. Hawthorne araştırmaları, ekonomik insan modeline
karşın sosyal insan modelinin çıkmasında etkili olmuştur.








•
•
•
•
•
•

Neoklasik (Davranışsal) teorinin üzerinde durduğu ana konular şunlardır:
Bir organizasyon içinde çalışan “insan” unsurunu anlamak
İnsan yeteneklerinden en yüksek derecede yararlanabilmek
Organizasyon yapısı ile çalışanların davranışları arasındaki ilişkileri incelemek
Organizasyon içinde insanların bir araya gelmeleri ile oluşturdukları sosyal ilişkileri
ve sosyal grupları anlamak
Grupların özelliklerini ve organizasyon üzerindeki etkilerini araştırmak
Çalışanların doyumu ve bu doyumu etkileyen faktörlerle verimlilik arasındaki
ilişkileri incelemek
Bu teoriye göre;
Organizasyonlar, çeşitli ihtiyaçları olan bireylerden oluşur.
İnsanlar çeşitli şekillerde motive edilir ve harekete geçirilir.
İnsanlar her zaman rasyonel (akılcı) davranmazlar.
İnsanlar birbirlerinden etkilenirler.
İnsanlar özel hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da birbirine bağımlıdır.
Yöneticiler insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler.
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•
•
•
•
•
•

Organizasyondaki sosyal ortam, sadece yöneticiler tarafından değil, grup üyeleri
tarafından da şekillendirilir.
Organizasyon, birbirini karşılıklı olarak etkileyen bölümlerden oluşan sosyal bir sistem
olarak tasarlanmalıdır.
Sağlam kararlar alma ve işbirliği için bir takım halinde çalışmak gerekir.
Organizasyonda sosyal bir ortamın varlığı bir gerçektir. Organizasyonların sadece resmi
yapısıyla başarılı olması mümkün değildir.
Organizasyonda insan faktörüne ve insan ilişkilerine önem verilmelidir.
Organizasyonda yüksek performans için sosyal ve psikolojik faktörler (iletişim, liderlik,
motivasyon vb.) dikkate alınmalıdır.

Neoklasik yaklaşımla ilgili olarak geliştirilen modellerden, Douglas McGregor X Teorisi
ve Y Teorisi, Rensis Likert’ in Sistem 1- Sistem 4 Modeli, Chris Argyris’ in Olgun ve Olgun
Olmayan Kişi Modelinin özellikleri kısaca ele alınacaktır.

1.2.2.1. Douglas McGregor’un X - Y Teorisi
McGregor'un çalışmaları, yöneticilerin çalışanlara yeni bir açıdan bakmalarını
sağlamıştır. McGregor’a göre yöneticilerin davranışları, diğer insanları nasıl algıladıklarına,
onları nasıl gördüklerine bağlıdır. Buna göre çalışanlarla ilgili konularda bazı yöneticiler X
teorisi varsayımlarına göre bazı yöneticiler de Y teorisi varsayımlarına göre hareket ederler.
Yöneticilerin, organizasyonda çalışanlara ilişkin görüşlerinden yola çıkarak iki farklı tip
çalışanın olduğu sonucuna varılmıştır. X teorisi olarak ifade edilen görüşlerde genel olarak
çalışanların tembel, kendi güvenliğini önde tutan, öz denetim sorumluluğundan uzak sürekli
başkaları tarafından kontrol altında tutulması gereken kişiler olarak tanımlanmış, Y teorisine
göre ise çalışanların gerçekte tembel olmadığı, uygun koşullar yaratıldığında öğrenmek ve
sorumluluk almaktan kaçmayacakları şeklinde olumlu görüşler öne çıkmaktadır.
Tablo 1-2: X ve Y Teorisine Göre Çalışanların Özelliklerine İlişkin Varsayımlar
X Teorisi Varsayımları

Y Teorisi Varsayımları

•

•

•

•

Tipik olarak insan çalışmaktan
hoşlanmaz ve mümkün olduğunca
bundan kaçmak ister.
Tipik olarak insan sorumluluktan
kaçar, işe karşı arzusuzdur ve
güvenliği her şeyin üstünde tutar.
İnsan yaradılışı gereği yenilik ve
değişiklikten hoşlanmaz ve
yeniliklere karşı direnir,
alışkanlıklarından vazgeçmek
istemez.

•

•

•

Çalışmak bir insan için, oyun ve
dinlenme kadar önemlidir.
İnsan tipik olarak tembel değildir.
Gerekli ortam yaratıldığında çalışmak
zevkli hale getirilebilir.
İnsan gerekli koşullar yaratıldığında,
öğrenmek ve daha fazla sorumluluk
almak eğilimindedir.
İnsan kendini kontrol ederek ve
yöneterek organizasyonun amaçlarına
katkıda bulunabilir.

16

•

•

İş yaptırmak için çalışanı zorlamak,
sıkı bir şekilde kontrol etmek,
cezalandırmak gerekir.
İnsanın örgütsel sorunları çözme
yeteneği azdır. Bu nedenle karar
verme ve sorun çözme yetkisi alt
kademelerde çalışanlara
devredilmemelidir.

•

Hayal gücü, yaratıcılık ve
organizasyon sorunlarını çözme
yeteneği sınırlı sayıda insana değil,
daha fazla sayıda insana verilmiştir.

1.2.2.2. Rensis Likert’in Sistem Dört Modeli
R. Likert, etkin olan organizasyonlarla etkin olmayan organizasyonları birbirinden
ayıran yapısal ve davranışsal faktörleri araştırmış yöneticilerin davranışlarını belirlemeye
ilişkin yaptığı araştırmada yönetici davranışlarının, bir uçta istismarcı-otokratik (Sistem 1)
diğer uçta demokratik (Sistem 4) olarak sınıflandırılabileceğini göstermiştir.
Sistem 1 -İstismarcı - otokratik bir yönetim biçiminde, yöneticiler astlara güvenmez
ve nadir olarak kararlara katılma hakkı tanır. Astlar daha çok tehdit, korku ve ceza yöntemleri
ile çalıştırılmakta, sadece fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri karşılanmaktadır. Ast- üst
arasındaki ilişkiler azdır ve korkuya dayalıdır.
Sistem 2 -Yardımseverotokratik bir yönetim biçiminde, yöneticilerin astlarına karşı
güveni vardır ve bu güven bir beyin hizmetkârına karşı gösterdiği bir güven duygusu
biçimindedir. Astları güdülemede hem ödül hem de cezalar kullanılmaktadır. Kontrol üst
kademe yöneticilerinde olup bazen sınırlı da olsa alt kademelere verilebilir.
Sistem 3 -Katılımcı yönetim biçiminde yöneticilerin astlara büyük ölçüde ancak tam
olmayan bir güveni vardır. Astların alt düzeylerde, özel teknik ve konularda karar vermelerine
izin verilir. Haberleşme astlardan üstlere ve üstlerden astlara doğru yapılır. Önemli kontrol
faaliyetleri üst ve orta kademelerden alt düzeylere devredilebilir ve böylece astlara sorumluluk
duygusu verilmiş olur.
Sistem 4 - Demokratik yönetim biçiminde yöneticilerin astlara güveni tamdır. Karar
verme, koordineli bir şekilde bütün örgütte geniş ölçüde dağıtılmıştır. Haberleşme sadece
astlardan üstlere veya üstlerden astlara doğru değil aynı kademelerdeki kişiler arasında da
sağlanmaktadır. Astlara, amaç belirleme, yöntem geliştirme ve sonuçları değerlendirme imkânı
ile birlikte geniş yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Astlar ve üstler arasında yüksek derecede
arkadaşlık duygusu vardır. Sistem 1 görev eğilimli, otoriter ve biçimsel bir yönetim şeklini
temsil ederken Sistem 4 grup çalışmasına ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilere yönelik bir
yönetim sistemidir. Sistem-2 ve 3 bu iki uç arasındadır. Likert’e göre örgütün yönetim şekli
Sistem-4’e ne kadar yakınsa o kadar yüksek bir verim sağlanır.
Tablo 1. 3: Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli (Koçel, 2010).
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Liderlik
değişkeni

Sistem 1
(istismarcı
otokratik tarz)

Sistem 2
(yardımsever
otokratik tarz)

Sistem 3 (katılımcı
tarz)

Sistem 4
(demokratik
tarz)

1. Astlara
olan güven
konusunda

Astlara
güvenmez.

Hizmetçi Efendi
arasındaki güven
anlayışı vardır.

Kısmen güvenir,
kararlarla ilgili
kontrolü elden
bırakmaz.

Tüm konularda
tam olarak güven
duyar.

2. Astların
algıladığı
serbestlik
konusunda

Astlarla ilgili
konuları tartışmak
konusunda
kendilerini serbest
hissetmezler.

Astlar
kendilerini fazla
serbest
hissetmez.

Astlar kendilerini
oldukça serbest
hisseder.

Astlar kendilerini
bütünüyle serbest
hisseder.

3.Üstün
astlarla olan
ilişkisi
konusunda

İşle ilgili
sorunların
çözümünde
astların fikrini
nadiren alır.

Astların fikrini
bazen sorar.

Genel olarak
astların fikrini alır
ve bu fikirleri
kullanmaya çalışır.

Daima astların
fikrini alır ve bu
fikirleri kullanır.

1.2.2.3. Chris Argyris’in Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli
Argyris’e göre kişinin sorumluluk alanının artırılması onu daha da olgunlaştırır. Kişiler
geliştikçe olgun olmayan bir insan özelliğinden olgun insan özelliklerine doğru gelişirler. Bu
iki durumun başlıca özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo1. 4: Chris Argris’in Olgun ve Olgun Olmayan Modeli
Olgun Olmayan Kişi Özellikleri
Olgun Kişi Özellikleri
Pasif
Aktif
Bağımlılık
Bağımsızlık
Sınırlı davranış gösterme
Değişik davranışlar
Yüzeysel ilgi
Derin ilgi
Kısa dönem bakış açısı
Uzun dönem bakış açısı
Astlık durumu
Üstlük durumu
Kendi duyarlılığından yoksunluk
Kendine duyarlı olma
Bu modele göre, bu özellikler iki ucu temsil eder ve kişiler bu iki uç arasında herhangi
bir yerde bulunabilir. Örgütlerde, çalışanlar pasif ve üstlerine bağımlı bir ast konumunda
olmaları konusunda özendirilmektedir. Yetki ve sorumluluklar üst kademe yöneticilerin
elindedir ve çalışanlar bu yöneticiler tarafından sıkıca kontrol edilir. Böylece astlar sadece
verilen emirleri yerine getiren, pasif ve bağımlı kişiler haline gelmektedir. Bu durum zamanla
kişilerin olgunlaşmasına engel olmakta ve pek çok sosyal, psikolojik ve yönetsel sorunları
beraberinde getirmektedir.
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1.2.3. Modern Organizasyon Teorisi
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, yönetimle ilgili yeni yaklaşımlarda, özünü Genel Sistem
Teorisinden alan sistem yaklaşımı olarak bilinen düşünce tarzının hakim olmaya başladığı
görülmektedir. Sistem yaklaşımı belirli olayların durumların ve gelişmelerin incelenmesinde
kullanılan bir metod ve düşünce tarzıdır.

1.2.3.1. Sistem Yaklaşımı Kuramı
Sistem konusunu en iyi açıklayan örneklerden biri insan vücudu anatomisidir. İnsan
vücudu, amacı yaşamak olan genel sistem olarak, dolaşım, sindirim, kas, sinir sistemi vb. birçok
alt sistemden oluşur. Her bir alt sistem kendi içinde amaçlarını, hem birbirleri ile iletişim içinde
hem de genel sistem amaçları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirirler. Alt sistemlerden herhangi
birinde oluşan bir problem diğer sistemleri ve aynı zamanda genel sistemi etkiler. Yönetimde
sistem yaklaşımına göre örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden
geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden
oluşan toplumsal sistemlerdir. Bu yaklaşım organizasyonu çeşitli parçalar, süreçler ve
amaçlardan oluşan bir bütün olarak ele alır. Organizasyonun her bir alt sisteminin genel sisteme
katkılarını etkili olduğu değerlendirilmesi gerektiğini vurgular.
Sistem tanım olarak;
• Belirli parçalardan oluşan (alt birim, alt sistem)
• Bu parçalar arasında belirli ilişkileri olan,
• Bu parçaların aynı zamanda dış çevre ilişkileri olan bir bütünü olarak ele alınr.
Organizasyonlar sistem yaklaşımı bakış açısı ile değerlendirildiğinde, çevrelerinden
çeşitli kaynakları alan bu kaynakları işleyerek mal veya hizmet haline getiren ve bunları
yeniden kaynak sağlamak üzere çevresine veren birimler olarak tanımlanır.
Sistem yaklaşımının yöneticiye sağladığı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

•
•
•

Yönetici görevini dar bir açıdan sadece kendi fonksiyonları ile yorumlamaktan
kurtularak kendi sisteminin bağlı olduğu tüm alt sistemleri ve çevre koşullarını da
dikkate alır.
Yönetici kendi sisteminin amaçlarını daha geniş bir sistemin amaçları ile ilişkilendirmek
fırsatını bulur.
Yönetici, organizasyon yapısını alt sistemin amaçları ile uyumlu bir şekilde kurma
olanağı verir.
Yönetici alt sistemleri değerlendirirken bunların esas sisteme yaptıkları katkıyı
belirleme olanağına ulaşır.

1.3. Organizasyon İlkeleri
Amaç Birliği İlkesi: Bu ilke organizasyonun varlık nedeniyle ilgilidir. Bir bütün olarak
organizasyon veya organizasyonda her kademe açık seçik belirlenmiş bir amaca sahip
olmalıdır. Örgütün genel amacı belirlenmeli daha sonra bölüm ve alt birimlerin amaçları
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birbirine bağımlı olarak düzenlenmelidir. Organizasyonun her bölümü, işletmenin ana
hedeflerini gerçekleştirecek biçimde anlaşılmış, organize edilmiş olmalıdır. Her bölümün bu
amaçları gerçekleştirebilmesi için sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir.
Etkinlik Verimlilik İlkesi: Bu ilke, organizasyonun amaçlarına en az maliyetle ve en
verimli biçimde ulaşmasını ifade eder. Organizasyon içinde tüm bölümlerin mevcut insan
kaynakları ve maddi kaynakları amaca en uygun şekilde kullanmak ve gereksiz gider yaratacak
uygulamaları elemek durumundadır. Ancak organizasyonun birimleri, maliyetleri düşürmek
amacıyla, fonksiyonlarını yerine getirecek düzeyin altında yetersiz hale gelmemelidir.
Maliyetleri düşürürken, işletme birimleri, belirlenmiş amaçları yerine getirmede yeterliliğini
kaybetmemelidir.
Yönetim Alanı İlkesi: Organizasyonlarda bir üstün etkin ve verimli bir şekilde
yönetebileceği ast sayısı ile ilgilidir. Uzmanlar yöneticilerin yönetim alanını içinde var
olabilecek kişi sayısının 3-10 arasında değiştiği görüşünde birleşirler. Yönetim alanını
belirlemede, yönetime konu olan işin niteliği, yöneticinin nitelikleri, astların niteliği ve üst
yönetimin karar alma süreci ile ilgili yaklaşımı gibi unsurlar etkilidir. Yönetim alanının
belirlenmesinde, yapılan işin değişik açılardan nitelikleri ve yapılma koşullarının ortaya
konması gerekir.



İşin Niteliği
İşin karmaşık boyutları: İşin karmaşık olması, farklı astlarca yapılan işlerin birbirinin
içinde ve birbirinden etkileniyor olmasını ifade eder. İşin karmaşıklık boyutları arttıkça denetim
zorlaşır, çalışma ortamında sorunlar çıkma olasılığı artar. İşin karmaşıklık boyutları arttıkça,
yönetim alanı daralır yani ast sayısı azalır. İşletmenin üst yönetim basamaklarında görülen işler
alt basamaklara göre daha karmaşık ve değişkendir. Bu nedenle üst basamaklarda genelde dar
yönetim alanı olduğu gözlenir. Alt basamaklara inildikçe teknik özellik kazanan işler rutinleşir.
Bu bağlamda, işletmelerin alt basamaklarında yönetim alanı genişler
İşlerin birbirine benzerlik derecesi: Yöneticinin doğrudan yetki ve sorumluluk alanına
giren işlerin birbirine benzer olması, denetim işini kolaylaştırır. Bir astın yaptığı işler diğer
astlarla aynı veya benzer ise, yönetim alanı geniş tutulabilir. Aksine işler birbirine
benzemiyorsa, hem astların nitelikleri hem de faaliyetleri farklı ise, işlerin denetimi ve
koordinasyonu daha zorlaşacak dolayısıyla daha fazla zaman alacaktır. Bu durumda yönetim
alanı daralmalıdır.
İşlerin bağımsız olarak yapılabilmesi: Denetlenen işler birbirinden bağımsız olarak
yapılabiliyorsa, astların birbirine müdahalesi ve bundan doğacak sorunlar az olacaktır. Bu
durumda, yönetim alanı genişleyebilir. Tersine yapılan işler birbirini tamamlayıcı nitelikte ve
sürekli bir arada koordineli bir biçimde sürdürülmesi gerekiyorsa, yönetim güçleşir. Bu tür
işlerin görülmesinde dar yönetim alanı daha başarılı olur.
İşlerin standartlaşmış olması: Yöneticinin sorumluluğundaki işlerle ilgili yöntem,
teknik, kalite standartları mevcut ise, denetim ve koordinasyonda önemli sorunlar yaşanmaz.
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Planlama ve karar alma da kolaylaşacağı için yönetim alanı geniş tutulabilir. İşlerin
görülmesinde izlenen teknik, yöntem, kalite ya da zamanda değişiklik hakim ise, yöneticinin
daha dikkatli ve yakından gözlem yapması gerekir. Bu durumda ise yönetim alanının dar olması
tercih edilir.

 Yöneticinin Bireysel Nitelikleri
Olumlu niteliklere sahip olan yöneticilerin hem özgüveni hem de iş gördürme kapasitesi
daha fazladır. Zamanını ve enerjisini daha verimli kullanabilir, daha isabetli kararlar alabilir,
astlarını yapıcı biçimde amaçlara yönlendirme şansı daha fazladır. Bu yönetici tipinin, geniş bir
yönetim alanını etkinlikle denetim altında tutabilmesi mümkündür. Buna karşılık deneyimi,
bilgisi, kültür düzeyi düşük olan bir yöneticinin karar vermede, astlarını yönlendirmede, iletişim
kurmada zorlanabilir. Bu niteliklere sahip bir yöneticinin yönetim alanının dar olması daha
uygundur.


Astların Bireysel Nitelikleri
Olumlu bireysel niteliklere sahip astlarla çalışmak yöneticilerin işini kolaylaştıracağı
için yönetim alanının geniş olması uygundur. Buna karşılık bilgisi, deneyimi yetersiz olan
astları eğitme ve sonuçlara ulaştırma çabalarına, zamanının önemli bir kısmını ayıran bir
yöneticinin daha dar bir yönetim alanına sahip olması uygun olacaktır.
Astların işe ilişkin görüşleri: Astların işinde yeterli performans gösterebilmesi için bilgi
birikimi ve kültür sahibi olması yeterli değildir. İşin başarılmasında ve yüksek performansa
ulaşılmasında, işi isteyerek yapmanın payı büyüktür. Astların işe yönelik olumlu görüş ve
duygulara sahip olması yöneticilerin işini kolaylaştıracağı için yönetim alanını genişletici etki
yapar. Yani astların bilgi, deneyim sahibi olması ve işle ilgili olumlu görüşleri, yöneticinin
geniş yönetim alanı ile çalışabilmesinde etkilidir.


Üst Yönetimin Karar Alma Süreci İle İlgili Yaklaşımı
Organizasyonlarda, üst yönetimler karar alma süreciyle ilgili farklı yaklaşımlara
sahiptir. Karar alma sürecinin katılımcı ya da danışmacı olması, yetki devrinin varlığını
gösterir. Yetki devri astlara serbestlik tanıyacağı için yöneticinin yönetim alanı genişleyebilir.
Tersi durumda merkezcil bir durumdan söz ediliyorsa, astların karar alma sürecine katılmaması
söz konusudur. Kararların alınması ve planların yapılması tek başına yöneticinin
sorumluluğunda olacağı için yöneticinin yetki alanı daralır.


Dar ve Geniş Yönetim Alanı
Yönetim alanının geniş veya dar olması, yöneticiye bağlı astların sayısı ile ilgilidir.
Yönetim alanının geniş veya dar olması, organizasyon piramidinin şeklini belirler. Geniş ve
Dar yönetim alanlarının çeşitli özellikleri vardır.
Tablo 1.5: Geniş ve Dar Yönetim Alanlarının Özellikleri
GENİŞ TABANLI (ALÇAK TAVANLI)
ORGANİZASYON
Yönetim alanı geniş tutulmuştur.

DAR TABANLI (YÜKSEK TAVANLI)
ORGANİZASYON
Geniş tabanlı organizasyona göre daha dik yapıda
ve tabanı dardır.

21

Organizasyon genelinde bir yöneticiye düşen
ast sayısı fazladır.
Yönetici sayısı azdır.
Faaliyetler ve işler yatay düzeyde
yaygınlaştırılmıştır.
Yönetici sayısının az olmasıyla personel
giderlerinde tasarruf sağlanır.
Hiyerarşik basamak sayısı azdır.
Koordinasyon ve iletişim daha etkin bir
şekilde sağlanabilir.
Tüm basamakların katılımıyla gerçekleştirilen
bir karar süreci, başarılı bir biçimde
uygulanabilir.
Yöneticiye düşen ast sayısının fazla olması,
yetki devrini yaygınlaştırmaktadır.
Yetkinin ve kararların paylaşımı geniş tabanlı
organizasyonun önemli bir üstünlüğüdür.

Faaliyetler ve yetki ve sorumluluklar dikey olarak
aşağıya doğru yayılmıştır.
Değişik basamaklarda yer alan yönetici sayısı da
fazladır.
İşler daha çok yönetici, daha az ast arasında
paylaşılır.
Yönetici ücreti ve sosyal hakların getirdiği
maliyetler daha yüksektir.
Hiyerarşik basamakların sayısı fazladır.
Üst yöneticiler koordinasyon ve denetim için daha
fazla zaman ayırır.
İletişim daha uzun bir süreci gerektirir.
Ast sayısının az olması, yetki devrini gereksiz
kılar ve bu da yüksek tavanlı organizasyonun
olumsuz bir özelliğidir.
Yatay düzeyde daha etkin bir çalışma ortamı
yaratılır.

Tablo 1. 6: Geniş ve Dar Yönetim Alanı Karşılaştırılması
Yönetim Alanı
Geniş Yönetim
Alanı
Organizasyon Piramidi
Geniş tabanlı, basık
tavanlı
Yöneticilere doğrudan bağlı ast sayısı
Çok
Hiyerarşik basamak sayısı
Az
Organizasyonun bütününde dikey
Hızlı ve Kolay
iletişim ve koordinasyon
Yönetici ve doğrudan bağlı astları
Seyrek ve az
arasında iletişim
verimli
Yöneticinin doğrudan bağlı astları
Güç
denetimi
Yetki devri
Fazla
Yatay düzeyde işbirliği
Ekip çalışması güç

Dar Yönetim Alanı
Dar tabanlı, yüksek
tavanlı
Az
Çok
Yavaş ve Güç
Hızlı ve sık
Kolay
Az
Verimli ekip
çalışması

Kumanda Birliği İlkesi
Bu ilkeye göre organizasyonda her birey sadece bir üstten emir almalı ve ona karşı
sorumlu olmalıdır. Birden fazla amirden emir alması durumunda birey, hangi emri yerine
getireceğini bilemez ve organizasyonda karışıklıklar meydana gelir. Kumanda ikiliğine sık sık
yol açıldığı bir şekilde davranan üstlerin yetki çatışmasına neden oldukları sürekli karşılaşılan
konulardandır. Astların bir üstten emir almasını ve bir üste hesap vermekle yükümlülüğünü
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ifade eden kumanda birliği ilkesine uyum, olası kargaşa ve çatışma yaratacak durumlar en aza
indirilecektir.
Hastanelerin yönetim yapısı ve işleyişinde, kumanda birliği ilkesinin bozulduğu
yönünde görüşlere karşın, matriks organizasyonların özelliği açısından bakıldığında ilkenin
korunduğu görülür. Hekim hemşire ilişkileri açısından bu ilke değerlendirildiğinde, hemşireler
hasta tedavisi ile ilgili direktiflerin uygulanmasında proje yöneticisi konumunda hekime bağlı,
tüm mesleki ve özlük hakları ile ilgili konularda fonksiyonel yöneticilerine yani başhemşire ya
da sorumlu hemşirelerine bağlı olarak görev yaparlar. Bu durum kumanda birliği ilkesinin
hastaneler içinde geçerli olduğunu gösterir.
Hiyerarşi İlkesi
Bir organizasyonda yetki ve sorumluluklar açık ve kesintisiz olarak tepe yönetimden en
alt düzeye kadar açık bir şekilde tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Bu ilke haberleşme ve karar
verme ve koordinasyon sağlamada, emir ve haberlerin aşağı inmesi ve bazı bilgilerin yukarı
çıkması ile emir komutada birlik sağlamak için gereklidir. Ancak, kademelerin fazla olduğu
büyük kuruluşlarda, hiyerarşi ilkesinin işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini engellenebilir. Bu
sakıncanın ortadan kaldırılması için sonuçlarını üstlerine bildirmek kayıt ve şartı ile aynı
seviyedeki astların aralarında doğrudan doğruya ilişki kurmalarına izin verilmesinin uygun
olacağı belirtilmiştir. Organizasyonlarda belirli işlerin yapılması, birbirleriyle ilgili görevlerin
belirli sıralarla yapılması ile mümkündür. Bu belirli sıralar nedeniyle görevliler birbirine ast ve
üst biçiminde bağlanmaktadır. Bu şekilde görevliler arasında görev ve sorumluluklar
paylaşılmış olur. Bu duruma basamaklar sırası ilkesi adı verilmektedir.
Yetki Göçerme/Yetki Devri İlkesi
Organizasyonlarda karar verme yetkisi gerektiğinde alt düzeylere devredilmelidir. Bu
ilke üst düzey yöneticilerin astlarına ne ölçüde yetki göçereceğini belirler. Yetki devri ile ilgili
durum söz konusu olduğunda aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir:


Yetki devri ile yönetici sorumluluğunu astına devretmez. Burada devredilen yöneticinin
sahip olduğu karar verme hakkının belli bir kısmını yöneticinin kendi isteğiyle ve geçici
olarak asta verilmesidir. Diğer bir ifadeyle yetki devri gerçekleştiği zaman yöneticinin
nihai olarak hesap verme yükümlülüğü devam eder. Yetki devredilen kişiye geçmez.
Burada yetki devredilen kişinin sorumluluğu her zaman yetki devreden yöneticiye
karşıdır. Yöneticiler yetki devriyle astlarının sorumluluklarından kurtulamazlar.



Yetki devri gerçekleştiği zaman ast kime karşı sorumlu olacağını bilmeli ve birden fazla
yöneticiye bağlı olmadan çalışmalıdır. Diğer bir ifadeyle bir astın tek bir üste bağlı
olmasını ifade eden yönetimin kumanda birliği ilkesi bozulmamalıdır. Aksi takdirde
koordinasyonun sağlanması hususunda sorun yaşanması kaçınılmazdır.



Bir işi yapma zorunluluğu olanlar (sorumluluk verilenler) bu işin gerektirdiği kararları
da verme yetkisine sahip olmalıdır ya da bunun tam tersi belirli kararları verme yetkisine
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sahip olanlar belirli işleri de yapmak zorunda yani sorumlu olmalıdır. Yetki devri
sonucu devredilen yetki olmasına rağmen yöneticinin sorumluluğu ortadan kalkmaz.
Bununla beraber yetki devredilen kişi de verdiği kararların sonuçları konusunda
yöneticisine hesap vermekten sorumludur. Ancak burada önemli olan yöneticinin işin
gerçekleştirilmesinden sorumlu ilk kişi olmasından dolayı nihai sorumluluğunda
yöneticide olmasıdır.


Bir kişiye yetki devredildiği için her şeyi yapma yetkisi yoktur. Çünkü devredilen her
yetkinin bir düzeyi vardır. Bu bakımdan yetki devri gerçekleştiği zaman yetki ile birlikte
görev ve sorumluluklarında çok açık bir biçimde tanımlanması gerekir.



Yetki devredilen kişi sorumluluk alabilecek bir kapasiteye sahip olmalıdır. Diğer bir
ifade ile yetki kullanan ast sorumluluk duymalıdır. Aksi takdirde sorumluluk sahibi
olmayan birine yetki devretmenin bir anlamı olmayacaktır.



Yöneticiler yetki devrettikleri astlarını zaman zaman denetlemelidir. Eğer devredilen
yetki ile ilgili olumsuz bir durum tespit edilirse, yetki devri yeniden yapılmalıdır. Yetki
devri geri alınabildiği için bu konuda yöneticinin vereceği karar önemlidir. Nitekim
tespit edilen sorunlar karşısında devredilen yetkinin geri alınması ve bir başka kişiye
verilmesi konusunda yöneticinin hissi olmayan akılcı kararlar vermesi gerekir.



Yetki devri yapılırken hem biçimsel organizasyon yapısındaki hiyerarşik basamaklar
göz önünde bulundurulmalı hem de yönetici objektif olarak yetki devri yapacağı kişiyi
belirlemelidir. Yetki devri yapılacak kişinin belirlenmesinde kişinin yöneticiye olan
yakınlığı asla kriter olarak alınmamalıdır. Aksi bir durum yöneticiye duyulan güven ve
saygınlığı azaltabilir.



Yetki devri konusunda alınan kararlar kişilere resmi olarak yazıyla bildirilmeli ve
organizasyonda da biçimsel iletişim yoluyla konu tüm çalışanlara duyurulmalıdır.

Diğer yandan organizasyonların yönetsel faaliyetlerinde yetki devrinin söz konusu
olabilmesi için bazı koşullara ihtiyaç vardır. Yöneticinin bir organizasyonda astlarına yetki
devretmesi için bazı faktörler şu şekilde belirtilmektedir:
 Organizasyondaki kararların merkezi ya da merkezi olmayan bir anlayış çerçevesinde
veriliyor olması yetki devrini etkiler. Eğer karar alma biçimi merkezi bir anlayışa göre
hüküm sürüyorsa yetki devrinin uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla
organizasyonun iklimi burada önemlidir.
 Yetki devrinde rol oynayan ikinci önemli bir faktör, verilecek kararların hem
organizasyon hem de yetkisini devredecek yönetici için taşıdığı stratejik önemdir.
Kuşkusuz böyle bir durumda yöneticinin astına duyduğu güven yetkinin devredilmesini
doğrudan etkileyebilecektir. Ancak burada sözü edilen güven, astın alacağı kararın
doğru ve en uygun karar olduğu konusunda yöneticinin duyduğu endişedir.
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Yetki devrinde rol oynayan bir diğer önemli faktör ise yetkinin devredileceği astın sahip
olduğu bilgi ve beceri düzeyidir. Eğer kişinin bilgi ve beceri düzeyi yetki devri sonucu
alacağı kararlar için yeterli düzeyde ise yetki devri söz konusu olmalıdır.
Yetki devri konusunda yöneticilerin göz önünde bulundurması gereken bir başka husus
da yetki devri yapılacak işlerdeki dakik olma ve süratli bir şekilde işi yapmanın taşıdığı
önemdir.
Yetki devri yapılırken dış çevre koşullarındaki (ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve
yasal) değişimin çok sık olması ve bu değişken dış çevre koşulları altında verilecek
kararların yaratacağı risk, yetki devri konusunda verilecek kararı etkileyen bir diğer
unsurdur.
Yöneticileri yetki devri yapmaya yönelten bir başka faktör de yöneticilerin iş
yoğunluklarıdır. Eğer yöneticinin işi yetki devri yapmayı gerektirecek bir yoğunlukta
değilse yetki devri yönetici için bir zorunluluk olmaktan çıkacaktır.
Son olarak eğer bir organizasyonda yetki devri yapıldığı takdirde bu durum astlar
üzerinde moral ve motivasyon artırıcı bir unsur olarak etkisi oluyorsa yetki devri
konusunda daha istekli olunacaktır.
Sorumluluk İlkesi

Bir kişinin kendisine verilen iş ve görevleri yapması için o kişiden hesap sorulabilmesi
ya da o kişinin kendisine verilen faaliyetleri başarma yükümlülüğüdür. Örgüt yapısının her
kademesinde görev alan yöneticilerin ya da diğer işgörenlerin yetki ve sorumlulukları eşit ve
denk olmalıdır. Yetki ve sorumluluğun denkliği, etkili yönetimin temel ilkesidir. Yetkisiz
sorumluluk işlerin yapılmamasına, sorumluluk taşımayan yetki de yetkinin kötüye
kullanılmasına yol açabilir. Görevlerin yerine getirilmesi bakımından hesap sorulabilme
durumu veya görevlerin yapılıp yapılmamasından sorumlu olma durumunu ifade eder. Üst asta
bir işin yapılması için yetki devrettiği zaman ast bu görevin yerine getirilmesinde üstüne karşı
sorumludur. Üst de astın faaliyetlerinden sorumludur.
Yetki Sorumluluk Denkliği İlkesi
Bir organizasyonda her kademede yöneticinin yetki ve sorumluluk sınırlarının
belirlenmesi ile ilgili ilkedir. Her kademede yöneticinin kimden emir alıp, kime emir vereceği
belirlenmelidir. Sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetki göçerilmemesi durumunda
işlerin yerine getirilmesi aksayacaktır. Bir kimsenin üstüne karşı taşıdığı sorumluluk o
kimsenin, kendi astına karşı sahip olduğu yetkiye eşit olmaz ise, görevlerin yerine getirilmesi
olanaklı değildir. Yetkinin düzeyi sorumluluktan az veya sorumluluğu aşacak düzeyde fazla
olmamalıdır. Yetki azlığının yetki fazlalığının da ayrı ayrı sakıncaları vardır.
İşbölümü ve Uzmanlaşma İlkesi
İşbölümü, işlerin küçük parçalara bölünerek, bir kişinin işin bütününü yapması yerine,
uzmanlaştığı tek bir parçasını yapmasıdır. Uzmanlaşma ise, hem iş bölümünü kolaylaştırır, hem
işe egemen olmayı ve dolayısıyla etkinliği sağlar. Bu ilkenin ardındaki temel görüş, işbölümü
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ve uzmanlaşma ile üretimi arttırmak, teknik işler ve yönetsel faaliyetlerde uzmanlaşma ve yetki
dağılımına gitmektir. Uzmanlaşan kişiler daha yüksek verimle çalışır ve daha fazla iş üretir.
Yetki Düzeyi İlkesi
Organizasyonlarda yetki göçerilmesini takiben, bireylerin yetki sınırları içine giren
kararları üst düzeylere yansıtmadan kendi kendilerine almaları ile ilgili ilkedir. Ancak olağan
üstü durumlarda astın yetkisini aşan hallerde sorunlar bir üste aktarılabilir.
Ayrıklık İlkesi
Organizasyonlarda sık sık tekrarlanan nitelikteki kararların, rutin olarak yetkili alt
kademe yönetici tarafından alınması, ancak yetkiyi aşan veya olağanüstü nitelik taşıyan
sorunların üst düzeye aktarılması ilkesidir. Astların kendi yetkilerine giren sorunlar hakkında
kendi başlarına karar verme yetkisi taşımalarını öngörür. Yetki düzeyi ilkesi ile benzerlik
göstermesine karşın farklıdır. Yetki düzeyinde devredilen kararlarla ilgili yetkinin kullanılması
durumu söz konusu iken, ayrıklık ilkesinde organizasyonda sık tekrarlanan kararların alt
kademe tarafından alınması ve olağandışı durumlarda üst yönetime başvurulması anlamını
taşımaktadır.
Görevlerin Tanıtımı İlkesi
Bir organizasyon içinde görev alacak kişilerin görevlerinin önceden açık bir şekilde
belirlenmesi ve tüm çalışanların bu görevlerden haberdar edilmesi gerekir. Bu durumda
organizasyonda görev tekrarlarının önüne geçilir, boşluklar önlenir ve karışıklıklara meydan
verilmez.
Önderliğin Kolaylaştırılması İlkesi
Organizasyon yapısı ve yetki devri, yöneticinin başarısı için gerekli olan çevreyi
meydana getirerek önderlik yeteneğini arttırır. Yöneticilik önemli ölçüde, yönetim görevinde
bulunan kişilerin önderlik yetilerine bağlıdır. Bu bakımdan organizasyon yapısı bu durumu
oluşturacak şartlara ve yöneticinin önderlik yetilerini kullanabilmesine olanak sağlamalıdır.
Esneklik İlkesi
Organizasyonların içinde bulundukları çevrenin değişen koşullarına göre esnek,
değişebilir. Biryapıya sahip olmaları ile ilgili bir ilkedir. Doğal, toplumsal, teknolojik,
ekonomik, hukuksal ve siyasal çevre koşullarındaki değişikliklere uyum sağlayamayan
organizasyonlar rekabet üstünlüğü sağlamada güçlü olma ve amaçlarını gerçekleştirmede
başarılı olamazlar.
Denge İlkesi
Organizasyonda tüm maddi ve insan kaynakların yapının etkinliğini sağlayacak şekilde
ihtiyaçlar gözetilerek bölüm ve birimlere dengeli bir şekilde paylaştırılması ile ilgili ilkedir.
Aynı zamanda yönetsel yetkilerin dengeli dağılımını da kapsar.
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Uygulamalar
1. Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Yönetim Organizasyon, İşletme Yönetimi ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetimine ilişkin
tüm kaynaklardan yararlanılması önerilir.
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Uygulama Soruları
1) Yönetim ve organizasyonla ilgili kavramları ülkemizde uygulanan hemşirelik hizmetleri
yönetimi özelliklerini gözeterek açıklayınız.
2) Hemşirelik hizmetleri yönetimini organizasyon teorileri kapsamında değerlendiriniz.
Hizmetlerin yönetiminde genel olarak hangi teorinin özelliklerinin uygulandığını saptayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, yönetim yönetici ve organizasyon kavramlarının çeşitli tanımı, özellikleri
ile yanı sıra organizasyon türleri, Klasik, Neoklasik ve Modern organizasyon teorileri ve
organizasyon ilkelerine ilişkin konular ele alındı.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi organizasyonun tanımına uygun değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Organizasyon iki ve daha fazla insanın bir arada olmasını gerektirir.
Organizasyon maddi ve insan kaynaklarının yönetimini kapsar.
Organizasyon, etkinlik ve verimlilik temeline dayanır.
Organizasyonun başarısı sadece sahip olduğu teknolojiye bağlıdır.
Organizasyonlar belirli bir çevre içinde faaliyet gösterirler.

2- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapı türleri içinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Organik Organizasyon
Yaratıcı Organizasyon
Makine Organizasyonu
Profesyonel Organizasyon
Politik Organizasyon

3- Aşağıdaki yönetici becerilerine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Üst kademe yöneticilerin daha çok kavramsal becerilere sahip olmaları beklenir.
İletişim becerisi sadece orta kademe yöneticilerine ait özelliktir.
Yönetim kademeleri üst, orta ve alt kademe yöneticilerinden oluşur.
Alt kademe yöneticilerin teknik becerileri yüksek düzeydedir.
Yönetim becerilerinin düzeyi yönetim kademelerine göre farklılık gösterir.

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Üniversiteler, makine organizasyonları içinde değerlendirilir.
Girişimci organizasyonlarda hiyerarşik yapılanma söz konusudur.
Fabrikalar profesyonel organizasyonlar olarak tanımlanır.
Farklılaşmış organizasyonlar birden çok sektörü içinde barındırır.
Şebeke organizasyonlarında yönetim alanı sayısı yüksektir.

5- Aşağıdakilerden hangisi klasik organizasyon teorisi ile ilgili doğru ifadedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Klasik Teorinin kurucusu Max Weber’dir.
Klasik Teori daha çok organizasyonun içinde bulunduğu çevre ile ilgilenir.
Klasik Teori daha çok maddi faktörlerin düzenlenmesine önem vermektedir.
Klasik Teori Hawthorne araştırmaları ile başlamıştır.
Klasik Teori daha çok insanın organizasyon içinde davranışlarını dikkate alır.
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6- Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik (Davranışsal) teorinin özelliklerinden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Organizasyonda maddi faktörlerin düzenlenmesini öngörür.
Organizasyonda biçimsel ilişkilerin önemini vurgular.
Organizasyonu sosyal sistem olarak ele alır.
İşlerin standartlaşmasının temel çıkış noktasıdır.
Organizasyon dışındaki faktörlerle ilgilidir.

7- Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert’in Sistem-4 yönetici özellikleri arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Astlar kendilerini rahat hissederler.
Astların fikirlerini alır.
Astların önerilerini dikkate alır.
Katılımcılığı destekler.
Astlara kısmen güven duyar.

8- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon ilkeleri içinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Esneklik İlkesi
Eşitlik İlkesi
Hiyerarşi İlkesi
Yönetim Alanı İlkesi
Yetki Düzeyi İlkesi

9- Aşağıdakilerden hangisi Dar Yönetim Alanı ile ilgili özellikler içinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Yöneticilere bağlı ast sayısı azdır.
Hiyerarşik basamak sayısı çoktur.
Dikey iletişim ve koordinasyon yavaş ve güçtür.
Yönetici ve astlar arasında iletişim hızlı ve etkilidir.
Yetki devri fazladır.

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Hiyerarşi İlkesini” tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Organizasyonda tüm görevlerin ayrıntılı olarak belirlenmesidir.
Yöneticilere bağlı ast sayısının belirlenmesidir.
Astlara devredilen yetkinin kullanılmasıdır.
Planların zamana yayılacak şekilde esnek oluşturulmasıdır.
Kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır.

Cevaplar:
1-D, 2-A, 3-B, 4-D, 5-C, 6-C, 7-E, 8-B, 9-E, 10-A
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2. YÖNETİM SÜRECİ VE FONKSİYONLARI

* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yönetim Kavramı ve Özellikleri
2.1.1. Etkililik
2.1.2. Etkinlik
2.1.3. Verimlilik
2.2. Yönetimin Temel Özellikleri
2.3. Yöneticinin Görevleri
2.4. Yöneticinin Becerileri
2.5. Yönetim Kademeleri
2.6. Mintzberg’in Yönetici Rolleri
2.7. Yönetim Fonksiyonları
2.7.1. Planlama Evresi
2.7.2. Örgütleme Evresi
2.7.3. Yürütme/Yönlendirme/Emir-Komuta Evresi
2.7.4. Koordinasyon/Eşgüdüm/Uyumlaştırma Evresi
2.7.5. Kontrol Evresi

.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

















Yönetim ve yönetici kavramlarının tanımında ortak özellikler nelerdir?
Etkinlik nedir?
Etkililik nedir?
Verimlilik nedir?
Yönetim kademeleri nelerdir?
Yönetim kademelerinde beklenen yönetici becerileri nelerdir?
Yöneticinin kişilerarası ilişkiler rolü nedir?
Yöneticinin bilgi sağlama rolü nedir?
Yöneticinin karar verici rolü nedir?
Yönetim sürecinin özellikleri nelerdir?
Yönetim fonksiyonları nelerdir?
Planlama evresinin özellikleri nelerdir?
Organizasyon sonucunda oluşan durumlar nelerdir?
Yürütme evresinin yönetici açısından önemi nedir?
Koordinasyon evresinde yöneticinin sorumlulukları nelerdir?
Kontrol evresi nasıl gerçekleştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etkinlik, Etkililik ve
Verimlilik Kavramları

Yönetimde etkinlik etkililik ve
verimlilik kavramlarını ayırt
edici özellikleri ile anlayabilme
Yönetim sürecinin özelliklerini
kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Yönetim Kademeleri ve
Yönetim Becerileri

Yönetim kademeleri ve her
kademede beklenen yönetici
becerilerinin ayırt edici
özelliklerini kavrayabilme
hemşirelik yönetim kademelerine
uyarlama

Okuyarak/Araştırarak/

Yönetim Fonksiyonları/
Evreleri

Beş evreden oluşan yönetim
fonksiyonlerinin amaçlarını
özelliklerini yöneticiler açısından
önemini açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Yönetim Sürecinin
Özellikleri

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar

 Yönetim kademeleri
 Yönetim becerileri
 Yönetim fonksiyonları
 Planlama
 Organize etme
 Yürütme
 Koordinasyon
 Kontrol
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Giriş
İnsanların topluluk halinde yaşadıkları her yer ve zamanda yönetim süreci var olmuştur.
Uygulama olarak insanlık tarihi kadar eski olan yönetim faaliyetlerinin, bilim konusu haline
18.yüzyılın sonlarına doğru geldiği kabul edilmektedir.
Yönetme ihtiyacı, insanların tek başlarına başaramayacakları amaçlarını, bir grup
çabasıyla gerçekleştirme gerekliliğinden doğmuştur. Tek başına yaşayan bireyin, tüm
ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması yani birey ekonomisi önlemleri ile sınırlı sonuçlara
erişebilmesi, başkalarının işbirliğini sağlayarak ek önlemler almasını gerektirmiştir. Böylece
birden fazla bireyin işbirliği ve beraberliğini sağlamak için gruplaşmaların sonucunda
kurumlar, kuruluşlar ve işletmelerin doğuşu gerçekleşmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmelere
paralel olarak işletme organizasyonlarının toplum yaşamındaki öneminin artması, söz konusu
organizasyonların yapı, süreç ve işleyişlerinde profesyonel yönetim ve yöneticilerin
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Yönetim biliminin gelişmesindeki en itici güç endüstri devrimidir. Endüstri devrimiyle
birlikte sanayide büyük makinelerin kullanılmaya başlanması yeni üretim yöntem ve
tekniklerinin uygulanmasını gerektirmiş, aynı zamanda çalışanlar arasında işbölümüne önem
verilmiş ve bu işleri yerine getirecek kişilerin yetiştirilmesi ve çalıştırılması önem kazanmıştır.
Yönetimin ne olduğu ve yöneticinin ne iş yaptığı uygulamalı araştırmalara konu olmuş ve genel
olarak varılan sonuç ustabaşından, genel müdüre ve devlet yöneticilerine kadar yapılan işlerin
temelde aynı olduğu yalnızca roller ve kapsamın değiştiği ortaya çıkarılmıştır. Tüm bu
gelişmeler yönetimin bazı kurallara göre yapılması gerektiğini ortaya koymuş ve profesyonel
yönetim ve yönetici gereksinimi doğmuştur.
Yönetimin etkinliğini sağlamaya ilişkin geliştirilen organizasyon teorilerinden Henry
Fayol’un öncülüğünde geliştiren Yönetim Süreci yaklaşımında organizasyonun faaliyetleri
tanımlanmış ve bunların içinde günümüzde hala geçerliliğini koruyan yönetim fonksiyonlarının
tanımına yer verilmiştir.
Bu ünitede yönetim süreci özellikleri ile çeşitli düzeyde yönetim kademelerinde gerekli
olan yönetsel becerilerle, planlama, organize etme, yürütme, koordinasyon ve kontrol olmak
üzere beş evreden oluşan yönetim fonksiyonlarının ayrıntılı işlevlerine yer verilecek ve bu
bilgilerle hemşirelik hizmetleri yönetimine ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.
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2.1. Yönetim Kavramı ve Özellikleri
Birinci haftada işlenen Yönetim ve Organizasyon İlke ve Teorileri ünitesinde yönetim
ve yönetici kavramlarının tanımına yer verilmiş ve bu tanımların ortak özelliklerinden yola
çıkılarak yönetim;


Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin
toplamı,
 Amaçlara yönelmiş, insansal ve psikososyal bir süreç şeklinde tanımlanmıştı.
Bu özellikler dikkate alındığında yönetim; bir örgütün amaçlarına ulaşabilmek üzere
örgütsel kaynakların (emek, para, arazi, makine, malzeme, bilgi ve zaman) etkin ve verimli bir
şekilde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesi süreci olarak ele alınabilir.
Yönetim uygulamalarında etkinlik, etkililik ve verimlilik işletmelerin teknik performans
göstergeleri arasında yer almaktadır. Teknik performans göstergeleri performansın tüm
boyutlarıyla ölçülmesine olanak tanımaktadır. Teknik göstergeler, faaliyetlerin, üretim
faktörlerinin, çalışanların performansının ölçümünde kullanılmaktadır. Etkililik, etkinlik ve
verimlilik kavramı yönetimin temel kavramlarından olup, tüm yönetim teknikleri ile ilgili
çalışmaların amacını oluşturur. Genellikle birbiri ile birlikte ve eş anlamda kullanılan bu
kavramların literatürde tanımları ve ayırt edici özelliklerine yer verilmiştir.

2.1.1. Etkililik
Bu kavramının yönetim bilimlerinde kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
başlamıştır ve ekonomi biliminden diğer bilim dallarına yayılmıştır. Etkililik, organizasyonların
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini belirleyen bir
performans boyutudur. Organizasyonel etkililiğin sağlanması yönetimin görevi ve yöneticinin
sorumluluğundadır. Bu nedenle, yöneticiler duruma uygun her bir koşul için etkililik ölçütü
hazırlamaya ve eşleştirmeye ihtiyaç duyarlar. Çeşitli disiplinlerde farklılıkların olmasına karşın
yönetimde etkililik ölçütleri şu şekilde ele alınmaktadır:


Amacın gerçekleşmesi- belirlenen amaçlara ulaşma



Kaynak elde etme- gerekli üretim girdilerin genişletilmesi



İç süreçler-sağlıklı örgüt sistemleri kurma ve devam ettirme



Stratejik oluşumların doyumu

Etkililik kavramı, daha çok organizasyonun istediği sonuçlara ulaşma düzeyi ve
derecesini ifade etmektedir. Sonuç olarak örneğin; bir işletmenin araştırma ve geliştirme
bölümünün geliştirdiği yeni ürün sayısı çıktıdır, ancak bu ürünler içinde talebi ya da pazarı hazır
olanların sayısı da sonuçtur. Bir başka örnek vermek gerekirse, bir işletmenin bilgi işlem
merkezinde hazırlanan programların sayısı çıktıyı belirler, ancak bu programlar içinde
uygulanabilir nitelikte olanlar ve gereksinimlere cevap verenler sonuçtur.
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2.1.2. Etkinlik (Efficiency)
Etkinlik, amaçlara ulaşma, onları elde etme derecesidir. Bir yönetim önceden saptadığı
amaçlara ne denli ulaşabiliyorsa, o kadar etkin olduğu anlamındadır. Etkinlik, işçilik,
hammadde, malzeme ve diğer girdilerin işletme içinden saptanan amaçlar doğrultusunda ne
denli etkin ya da yeterli kullanıldığını gösteren bir değerlendirme kriteridir. Etkinlik, bir
organizasyonun üretim faktörleri ya da üretimin kendisi için önceden saptadığı programın
gerçekleştirilme derecesini gösterir. Bir başka deyişle, fiili durumun yani gerçekleşen
performansın, önceden saptanan standartlarla yani olması gereken performans ile
karşılaştırıldığında gerçekleşen performansın standart performansa ne ölçüde yaklaşıp
yaklaşmadığını gösterir.
Örneğin; bir işin standart süresi 2 saat ise, fakat uygulamada bu iş 3 saatte
gerçekleşiyorsa:
Etkinlik= 2/3= 0,66’dır.
Buna göre, işin yeteri kadar etkin olmadığı sonucuna varılabilir. Etkinlik oranının “1”
değerinin altında olması, faaliyetin istenildiği gibi gerçekleşmediği anlamına gelmektedir.
Oranın “1” den büyük olması ise, standarttan daha büyük bir etkinlik düzeyini gösterir.
Organizasyonlarda, mevcut kaynaklardan tam olarak yararlanılması işletme içi ve işletme dışı
birçok etmenin kaynak kullanımını etkilemesine bağlı olarak gerçekleşemez. İşletmenin elinde
olmayan nedenlerle mevcut kaynaklarda kayıplar ortaya çıkar. Bu kayıpları göz önüne alarak
belirlenen performans düzeyi standart performans düzeyidir.

2.1.3. Verimlilik (Productivity)
En genel anlatımıyla, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin
sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan
uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek demektir. Bundan dolayı teknik
anlamda verimlilik, "üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının
üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran" olarak tanımlanır ve genellikle bu ölçü,
çıktı/girdi olarak formüle edilir. Verimlilik çoğu işletmede kullanılabilme kolaylığından ve
basit bir ölçüt olması nedeniyle yaygın şekilde kullanılan bir performans ölçütüdür. Yöneticiler
verimlilik kavramına kalite ve miktar, saat başı çıktı, etkinlik, işe devamsızlık, işten ayrılma, iş
tatmini, kar, rekabet düzeyi, hükümet, teşvikler gibi farklı açılardan bakmaktadırlar.
Çoğunlukla etkinlik ve verimlilik kavramları birbirleriyle eş anlamlı kullanılmaktadır.
Verimlilik daha çok teknik bir durumu vurgular. Verimlilik çok genel anlamıyla, çıktı/girdi
olarak tanımlanmaktadır. En az kaynak (maliyet) ile en çok çıktıyı (kazancı) elde etmek
biçiminde de ifade edilebilir. Etkinlik; doğru işleri yapmak, verimlilik ise, işleri doğru
yapmaktır. Görev, amaç ve hedeflere kıt kaynakları en iyi biçimde kullanarak ulaşma derecesini
belirtir.
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Etkililik başarı için temeldir, etkinlik ise bu başarıyı sağlamlaştıran bir etmendir.
Örgütün amacı, tüm faaliyetlerin etkililiğini sağlamak, etkili olmayan tüm faaliyetleri etkinliği
ne kadar yüksek olursa olsun azaltmak ya da elemek olmalıdır.
Verimlilik =Çıktı (out put)
Girdi (in put)

2.2. Yönetimin Temel Özellikleri
Hizmet ya da kâr elde etme hedefi olsun veya olmasın bütün organizasyonlarda yer alan
yönetim faaliyetinin temel bazı özellikleri bulunmaktadır.

 Beşeri Özellik: İnsanın yalnızca insanlarla olan ilişkisinde yönetim faaliyetinden söz
edilebilir; çünkü insan yönetim faaliyetinin temel unsurudur. Yönetimde yöneten de
yönetilen de insandır ve bu nedenle, insanın eşya veya hayvanla olan ilişkilerinde
yönetim süreci yoktur. Yani yönetenin insan, yönetilenin ise insan olmaması
durumunda yönetim faaliyetinden söz edemeyiz; çünkü yönetilen araç ise sürme,
hayvan ise gütme söz konusudur.

 Amaç Özelliği: Yönetim faaliyetinden söz edebilmek için, mutlaka bir amacın olması





gerekir; çünkü yönetim bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yönelik bir
faaliyettir. Kâr veya sosyal fayda oluşturma, süreklilik ve topluma hizmet gibi temel
amaçlar bütün işletmelerde aynıdır. Özel amaçlar ise işletmeden işletmeye farklılık
gösterir. İşletme yöneticisinin yapması gereken ise, genel amaçlarla çelişmeyecek
şekilde, özel amaçları gerçekleştirme yolunda tüm çabaları bütünleştirmektir.
Grup Özelliği: Yönetimin olması için, bir yönetici ve en azından bir yönetilen insana,
yani bir gruba ihtiyaç vardır. Yönetim faaliyeti bir grubun faaliyeti ile gerçekleşir, tek
kişinin amaçlarına ulaşmak için giriştiği iş, ekonomik faaliyet olurken birden fazla
insanın birlikte bulunmaları ve sosyal ilişkileri yönetim sürecini başlatır.
İşbirliği Özelliği: Yönetim faaliyetinden arzulanan sonucun alınabilmesi için işbirliği
gereklidir. Bundan dolayı, insanların beraberce çalışmaları, karşılıklı yardımlaşmaları
ve amaca daha kolay bir şekilde ulaşmaları, işbirliği sayesinde mümkün olur. İşbirliği
olmazsa, yönetim faaliyeti çelişki ve çıkmazlara girip sürekli olarak engellenir. Bu
engellerle karşılaşmamak için, yönetimde bir grup insanın bir araya gelmesi, çabalarını
birleştirmeleri ve böylece işletmenin amacına ulaşmaları söz konusudur.

 İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği: İşletmelerde yapılacak işler belirli kriterlere göre



bölümlendirilir. Bölümlendirilen belirli işler de belirli süre çalışan kişiler uzmanlaşırlar
ve işlerinde başarılı olurlar, işlerinde uzman olan kişilerin başarısı ise, bir bütün olarak
işletmenin başarısına yansır.
Koordinasyon Özelliği: İşletme içinde istenen sonuçlara ulaşmak için faaliyet gösteren
bölümlerin ve fertlerin aralarında çatışma ortamı oluşturmadan, uyum içinde çalışmaları
esastır. Uyum olmaması durumunda, yönetim, yetkisini kullanarak koordinasyon
sağlama yoluna gider.

41

 Yetki Özelliği: İşletme organizasyonunda çalışan kişilere iş yaptırmak ve amaçlara





ulaşmak için, karar alma ve uygulama hakkına, yani yetkiye ihtiyaç vardır. Kişilerin
kendi istekleriyle koordineli bir şekilde hareket etmeleri çok az karşılaşılan bir durum
olduğundan, birçok durumda yönetimin, yöneticinin aldığı kararları astlarına
uygulatabilecek kişisel bir otorite kurmasını zorunlu kılar.
Evrensel Özellik: Yönetim faaliyeti yalnızca işletme organizasyonlarında değil; devlet
kuruluşları, üniversite, hastane, lokanta, sigorta şirketi, dernek, vakıf, cami ve kilise gibi
dini kuruluşlar ve aile gibi, kâr amacı takip eden veya takip etmeyen bütün kurum ve
kuruluşlarda vardır. Bu organizasyonların her biri sınırlı kaynaklarla en yüksek verimi
elde etmek ve amaçlarına ulaşmak için çaba harcar. Bu nedenle, yönetim bütün
organizasyonlarda yer alan evrensel bir süreçtir.
Hiyerarşik Özellik: Yönetimde kargaşaya yol açmamak için, belirli bir amaç
doğrultusunda çalışan kişilerin, aynı zamanda bir düzen içinde çalışmaları gereklidir.
Yönetimde basamaksal düzen ve her bir basamaktaki yöneticilerin yetki ve
sorumlulukları açık olarak ortaya konulduğunda, hangi yöneticinin, kime bağlı olduğu
ve kimlere emir vereceği konusunda tereddüt oluşmaz.

2.3. Yöneticinin Görevleri
Yöneticileri günlük çalışmalarında farklı işlerle ilgilenirler. Bu işler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:













Yöneticiler diğer bireylerle birlikte çalışırlar. Yönetim faaliyeti bir grup insanla
başarıldığı için diğer insanlarla birlikte çalışmak gereklidir. Bu insanlar sadece özü
edilen yalnız işletme içinde çalışanlar değil aynı zamanda işletme dışındaki müşteriler,
sendikalar, üretim faktörlerini sağlayanlar da ifade edilmektedir.
Yöneticiler plan yaparlar. Programlar, politikalar, bütçeler, projeler hazırlamak
yöneticinin görevidir. Bu görevi yaparken yönetici analitik düşünmek zorundadır.
Yönetici karar verme organı gibi çalışır. Yönetici çeşitli alternatif yollar arasında
seçim yaparak karar verir. Çok karmaşık ekonomik yapılarda faaliyet gösteren
işletmelerin verecekleri kararların doğruluğu büyük önem taşır.
Yönetici örgüt yapısını işletmenin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek için
çaba harcar.
Yöneticiler politikacıdırlar. Burada anlatılmak istenilen yöneticilerin bir uzlaşma
faktörü olmasıdır.
Yöneticiler diplomattır. Bütün örgütü dış çevreye karşı temsil ederler.
Yöneticiler çalışan personelin güdülenmesi ve yöneltilmeleri için büyük çaba
harcarlar. Böylece genel amaçların bireylerin amaçları haline gelmesi sağlanmış
olabilir.
Yöneticiler örgütün başarısından sorumlu olan bireylerdir. Astların yapacakları
hatalardan da yöneticiler sorumludur.
Yöneticiler denetim görevini yerine getirir. Belirlenen amaçlar ile ulaşılan amaçlar
arasında farklılıklar olduğu zaman düzeltici tedbirleri alırlar.
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Yöneticiler sorun çözme merkezi gibi çalışırlar. Sorun çıkmasına engel olurken diğer
taraftan sorun çıktıktan sonra sorunları çözmek için uğraşır.

2.4. Yöneticinin Becerileri
Yöneticilikle ilgili nitelikler organizasyonda görevli tüm kademe yöneticilerini
ilgilendirirken, yöneticilik yetenekleri organizasyon kademelerine göre farklılık gösterir.
Organizasyon kademeleri yükseldikçe teknik yeteneklerin yerini kavramsal yeteneklere bırakır.
Yöneticilerin, bulundukları statüde değişen oranda sahip olmaları gereken beş tür beceriden söz
edilmektedir. Bunlar kavramsal, teknik, iletişim, insan ilişkileri, analitik becerilerdir.
Kavramsal Beceri
Doğuştan kazanılmış yetenekler veya düşünce yetilerini içerir. Kurumu bir bütün olarak
görebilmeyi, çeşitli fonksiyonlar arasında bağ kurabilmeyi ve kurum içi ve kurumun yer aldığı
dış çevreyi etkileyen sosyal, politik, ekonomik güçler arasında ilişkiyi görebilmeyi gerektirir.
Kavramsal yetenek misyon belirleme, stratejik düşünme, vizyon sahibi olma gibi kurum dışına
taşan yeteneği ifade eder. Üst yönetim kademeleri için insan ilişkileri yeteneği ile birlikte daha
önem kazanır. Aynı şekilde kurum içi karmaşıklığı anlayabilme ve her bir bölümün, temel
hedeflere olan katkısını değerlendirmeyi öngörür.
Kavramsal beceri aynı zamanda, birleştirme ve bütünleştirme becerisi olarak da ifade
edilebilir. Kurumu içinde bulunduğu çevreye uyarlama işlevi gördüğü için üst yönetim
açısından taşıdığı önem alt kademelere inildikçe büyük ölçüde azalır. Yöneticiler örgütsel ve
kişisel amaçlarını başarmak için bu becerileri kullanmak ve geliştirmek zorundadır.
Bir başka görüşe göre, bilimsel yönetim bilgisi, kavramsal yeteneğini rol modeline
dönüştüren hemşire yöneticinin rolü üzerine temellenir. Hemşire yöneticiler rol modeli olmayı,
politik stratejik ilişkilerinde güç ve etkileme ile sağlar. Hemşire yöneticinin eğitim hazırlığı,
çalışanlarla ilgili mevzuat ve kurumun yönetim politikaları, hizmetle ilgili eğitimi, yetişkin
eğitimi ilkelerini bilme, araştırma ihtiyaçlarını belirleme, hazırlama, sunma ve değerlendirme
bilgilerini içerir. Para konusu, bütçe, maliyet yönetimi, verimlilik artışı gibi konular her
düzeyde yöneticiyi ilgilendirir. Hastanelerde hemşirelik hizmetlerini üst düzeyde temsil eden
hemşire yöneticilerin, hemşirelik yönetiminde erişmek istedikleri vizyonu açıkça belirlemeden,
amaç hedef ve stratejilerini oluşturmaları mümkün olamaz. Aynı şekilde vizyonu ve bu vizyonu
gerçekleştirmeye ilişkin amaç ve yolları astları ile paylaşmak, onları etkilemek ve yöneltmek
yöneticinin sorumlulukları arasında önemli yer tutar.
Teknik Beceriler
Teknik beceri, herhangi bir işin başarılması için özel bilgi, yöntem ve tekniklerin
kullanılması yeteneğini ifade eder. Bu beceri örgütün faaliyetlerini yürüten işgörenlerle
doğrudan ilişkide bulunan ilk kademe yöneticilerin etkinliği açısında çok önemlidir. İşle ilgili
teknik yardım ve destek sağlamada yetersiz kalan yöneticilerin çalışanların gözünde değerini
yitirme sorunu ortaya çıkacaktır. Örgütün üst kademelerine çıkıldıkça doğrudan temas azalması

43

bu tür becerinin önemini de azaltır. Teknik yetenek belirli bir alanda uzmanlaşmaya dayalı
bilgiyi analiz edebilme bu alana ilişkin araç ve teknikleri kullanabilme becerisidir ve
organizasyonun alt kademelerinde önemlidir.
Hemşirelikte teknik beceriler, hemşirelik yönetimi ve hemşirelik uygulamalarına
ilişkin teknik beceriler olmak üzere iki bölümde ele alınır. Üst düzey hemşirelik yöneticileri
(başhemşire, hemşirelik müdürü) kavramsal yeteneklere, birim sorumlu hemşireleri ise daha
çok hemşirelik teknik becerilerine gereksinim duyarlar. Uygulamalı bir disiplin olarak
hemşirelikte mesleki uygulamalar özel teknik beceri gerektirir. Hemşirelik bakımında
kullanılan bazı teknik yöntemler, işlemler olarak adlandırılır. Bu işlemler kan basıncı
ölçümünden karmaşık sağlık teknolojisini kullanmaya kadar uzanan çeşitlilik gösterir.
İletişim (Haberleşme) Becerisi
Organizasyonlarda belirlenen hedeflere ulaşmak için yazılı ya da sözlü bilgi sağlama
becerisidir. Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşan yöneticilere önemli katkısı vardır.
Yapılan araştırmalar yöneticiler zamanlarının büyük bir bölümünü iletişim faaliyetlerine
ayırmak durumunda kaldıklarını göstermektedir. Telefon görüşmeleri, toplantılar, raporların
incelenmesi, emir ve direktif verme, elektronik haberleşme vb. faaliyetler iletişim sürecinin
örnekleri içinde yer alır. Örgütsel düzeyler bakımından bu becerinin önemi bir farklılık
göstermez.
İnsani İlişkiler Becerisi
Diğer kişileri anlayabilme, onlarla birlikte çalışabilme ve iyi geçinebilme becerisidir.
Her düzey yönetim için gerekli olmakla birlikte özellikle alt düzeylerde önemi daha da artar.
Çünkü bu yöneticiler, çalışanlarla doğrudan ve günlük ilişkiler içindedirler. Teknik beceriler
süreçler ve maddesel olgularla ilgili, insancıl beceriler ise kişilerle ilgilidir. Bu becerisi gelişmiş
yöneticiler, kendileri ve diğer kişiler hakkındaki tutum ve varsayımlarının bilincindedirler. Bu
beceri tüm yönetim kademelerinde önemli olmasına karşın alt ve orta kademelerde daha çok
önem kazanmaktadır. Başkaları aracılığı ile işgören ve başarısı başkalarının çabası ile belirlenen
yöneticiler için kişiler arası ilişkiler varlık nedeni olarak kabul edilebilir. Mesleki eğitimin her
aşamasında kapsamlı bir şekilde verilen insan ilişkileri becerisi hemşire yöneticiler açısından
önemli bir avantaj sağlar.
Hemşirelik dinamiklerine bakıldığında kişiler arası ilişkilerle ilgili kavram ve süreçlerin
önemli yer tuttuğu görülür. Temelde hemşirelik rolünün önemli bir bölümü, bireyin karşılaştığı
engelleri aşmasını ve potansiyelini en üst düzeyde kullanmasına yardımcı olmayı kapsar.
Hemşirelik bakım planı yapmak üzere, hasta hakkında bilgi toplamada gözlem ve iletişim iki
önemli faktördür.
Analitik Beceri
Sorunların çözümünde, iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal ve bilimsel
yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine denir. Örgütte üst basamaklara çıkıldıkça önemi
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artar. Çünkü alt kademeler genellikle durağan ve daha önceden kestirilebilen bir ortamda ve
çalışmaları için belirlenmiş ilkeler ışığında çalışırlar. Üst basamaklarda karmaşıklıklar ve
belirsizlikler artmaya başlar. Bu karmaşıklıkları ve belirsizlikleri çözmek için yöneticiler
değişik nicel tekniklerden yararlanırlar.

2.5. Yönetim Kademeleri
Örgütler büyük, küçük, özel, kamu gibi çeşitlerde olduğu için yönetim düzeyleri de
farklı farklıdır. Bu yüzden yönetici kavramından bahsedildiğinde sadece üst yönetici akla
gelmemelidir. Örgütlerde alt, orta ve üst düzey yöneticiler bulunmaktadır. Bu yönetsel düzeyler
arasındaki temel fark, yöneticilerin sahip olduğu otorite, yetki, sorumluluk ve örgütsel
faaliyetlerin derecesidir.

Şekil 2.1: Yönetim Kademeleri


Alt kademe yöneticiler, en alt kademede çalışanları yönetirler. En alt kademede
çalışanlara yönelik yöneltme görevi, gözetim yaparlar (Usta, ustabaşı, şef).



Orta kademe yöneticiler, alt kademe ile üst kademe yönetim arasında köprü görevi
yaparlar. Eş güdüm görevleri vardır. Hem alt kademe hem de üst kademe arasında
iletişim sağlarlar (Şube müdürü, daire başkanı, departman müdürü).



Üst kademe yöneticiler, örgütün tümden yönetim faaliyetlerini stratejik düzeyde
gerçekleştirir. Örgütün amaç, politika ve stratejilerini belirleme sorumluluklarına
sahiptir. Kaynak temin ve tahsisi, örgütün dışarıda temsili, müzakerecilik gibi
faaliyetleri yürütür. (Genel müdür, yönetim kurulu başkanı, tepe yönetici).

2.6. Mintzberg’in Yönetici Rolleri
Mintzberg, farklı kademelerde yer alan yöneticilerin yerine getirmesi gereken rolleri aşağıdaki
şekilde ele almıştır.
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Kişilerarası Roller
Yöneticinin oynadığı bu roller işletmeyi düzgün ve başarılı bir şekilde yönetmesi için
gerekli kişiler arası ilişkileri gerektiren rollerdir. Görevler bu rollerle ilgili olmasına karşın bu
roller genellikle rutin olup yöneticinin vazgeçmeyeceği işlerdendir. Yöneticinin bu üç rolü
dolaysız olarak biçimsel yetkiden gelmektedir ve temel bireylerarası ilişkileri gerektirmektedir.


Temsil Rolü: Yasal yetkinin sahibi olarak her yönetici, merasimlere katılım biçiminde
görevleri yerine getirir. Üst yönetimde görev yapmanın sonucu olarak yönetici bu çeşit
görevleri yapar. Yeni bir hastane bölümünün açılması, kurumu temsil etme, konferans,
seminer ve sempozyumlara katılma vb. görevleri yaparlar. Ancak orta yönetimdekiler de
üst düzeydeki kadar geniş çapta olmasa da bu çeşitli roller oynar. (Düğünlere katılma,
misafirleri karşılama, müşterilere yemek verme vb.). Mintzberg yaptığı araştırmada
yöneticilerin zamanlarının %12’sini merasimlere ayırdığı, %17’sini gelen yazı ve
mektupları onaylamak aldığını belirtmektedir. Bireylerin rollerle ilgili görevler çoğu
zaman rutin ve çok az haberleşmeyi ve önemli kararları almayı gerektirmeyen
görevlerdir ancak düzgün bir örgüt yapısı için gereklidir ve yönetici tarafından ihmal
edilemez.



Lider Rolü: Yönetici yönetiminde çalışan bireyleri güdüleme, onlara liderlik etme rolü
üstlenir. Çalışanları işletmenin amacına yöneltmesi onları etkilemesi ile olasıdır. Yetki
ile yapılamayacak işler liderlik yetenekleri ile sağlanabilir. Her yöneticinin bir lider
olmaması, bu nedene dayanır.



Bağlantı Rolü: Bu rolü genel olarak dikey boyutta yer alır. Yöneticiler işletme sahipleri,
astları arasında müşterilerle, çevredeki resmi kuruluşlar vb. ile örgütsel ilişkileri
geliştirmek adına kurumsal amaçlara uygun bağlantılarda bulunurlar.
Bilgi Sağlama Rolü

Yöneticinin en önemli işlerinden biri bilgi almak ve haberleşmedir. Yönetici bilgi
sistemi ile daha iyi karar alabilir.






Monitör Rolü: Monitör olarak yönetici bilgi toplar. Yönetici bilgi toplayarak karar
almayı kolaylaştırır. Örgüt içinde ve dış çevredeki olaylar ile ilgili bilgiler alır. Çeşitli
yayınları okumak alt kademeden gelen raporları incelemek suretiyle bu rolünü
tamamlar.
Bilgi Yayma Rolü: Yöneticinin elde ettiği bilgileri üstlere ve astlara kendi düşünce ve
karar sistemine uygun bir şekilde iletmesidir. Monitör rolünde bilgi toplama söz konusu
olurken bu rolünde aksi bir hareket olan bilgiyi yayma söz konusudur. İşletme dışındaki
ilişkileri ile elde ettiği bilgileri diğer örgüt üyelerine iletir.
Sözcü Rolü: Yöneticinin kendi bölümünün bazen örgüt dışındaki çevreye biçimsel bir
şekilde bilgi vermesidir. Üst yöneticilerin işletme hakkında bilgi sahibi olmaları ve
sağlamaları için bu rolü yerine getirmeleri yararlıdır. Bölüm toplantıları, yazılı raporlar
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dış çevrede toplantılar, basın toplantıları vb. toplantılardaki rolleri buna örnek
verilebilir.
Karar Verici Roller
Bilgi alma ve bilgiyi değerlendirme kadar karar alma da yönetici için önemlidir.
Yöneticinin temel görevlerinden biri karar vermek diğeri de uygulamaktır. Örgüt yapısının
gözden geçirilmesi yeni projelerin uygulanması vb. konularda karar alma yöneticinin görevidir.








İşletme Sahipliği Rolü: Yöneticiler işletme için en iyi olanını yaparak işletmenin
çıkarları doğrultusunda karar verir. Yönetici birimini geliştirmek ve en iyi duruma
getirmek için çalışır. Ayrıca çevredeki yenilikleri ve yeni düşünceleri işletmeye
kazanmaya çalışır. Yeni ürünlerin yeni hizmetlerin üretim hattına sokulması,
yöneticinin görevleridir.
Sorun Çözücü Rolü: Yöneticinin en iyi anlaşılan rollerinden biri sorun çözme rolüdür,
gerçekten sorunları çözmede temel bir görüş üstlenmektedir. Astlar arasında yer alan
çeşitli çalışmaları çözücü rol oynar. Fonksiyonel olan çatışmalarda üst yönetici çeşitli
yolları deneyerek sorun çözme görevini üstlenir. Önemli müşterilerin işletmeyi terk
etmeleri, malzeme yetersizliği, çalışanların greve gitmeleri, iki ana bölüm arasında
sürtüşmeler olması durumlarında sorun çözücü rol oynar.
Kaynak Dağıtıcı Rolü: Üçüncü karar verici rol, kaynakları dağıtmasıdır. Her bir örgüt
biriminin hangi kaynakları elde edeceğine karar veren yönetici denge kurma zorundadır.
Yönetici karmaşık tercihler yapmak zorunda kalabilir. Her kararın diğer kararlar
üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Önemli olan nokta örgütte etkili olan kişilerce
kararları kabul edilebilir olması ve kaynakların aşırı derecede kullanılmamasına dikkat
edilmesidir. Kaynak dağıtıcı olarak yönetici örgütün kaynaklarının hangi bölümler
arasında dağıtılacağından sorumludur. Yöneticilerin zamanı işler arasında bölmesi,
finansal sonuçları olan kararları gözden geçirilmesi, yıllık bütçelerin yapılması vb.
kararlar vermesi temel görevidir.
Arabulucu Rolü: Son karar verme rolü olarak yöneticinin arabulucu rolüdür.
Yöneticiler zamanlarının önemli bir kısmını bölümlerin anlaşmasını sağlamak için
harcar. Bütçenin büyüklüğü ve gider kalemleri üzerinde, endüstriyel ilişkilerle ilgili, dış
ilişkilerle ortaya çıkan sorunlardan ve dış çevredeki olaylarda arabuluculuk rolü
oynamaktadır.

Tablo 2.1: Hemşirelik Yönetim Kademelerine Göre Yetkinlik/Beceri Oranları
Yönetim Kademesi
Yetkinlik ve Beceriler
Oranlar (%)
Üst Düzey Yöneticiler
Başhemşire ve Hemşirelik
Kavramsal Yetkinlikler
% 75
Hizmetleri Müdürü ve
İnsan İlişkileri Yönetimi
% 20
Hemşirelik Direktörü
Teknik Beceri
%5
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Yönetici Yardımcıları
Başhemşire Yardımcıları

Orta Düzey Yöneticiler
Supervizör, Anabilim Dalı
Başhemşireleri, Kat Sorumlu
Hemşireleri
Alt Düzey Yöneticiler
Bilim Dalı Sorumlu Hemşireleri

Kavramsal Yetkinlik
İnsan İlişkileri Yönetimi
Teknik Beceri

% 50
% 40
% 10

Kavramsal Yetkinlik
İnsan İlişkileri Yönetimi
Teknik Beceri

% 20
% 70
% 10

Kavramsal Yetkinlik
İnsan İlişkileri Yönetimi
Teknik Beceri

% 20
% 35
% 45

2.7. Yönetim Fonksiyonları
Bir organizasyonun amaçlarının gerçekleştirebilmesi için bir takım faaliyetlerin yerine
getirilmesi zorunludur. Bu faaliyetler, planlama, örgütleme, emir-komuta (yürütme/
yönlendirme), koordinasyon ve kontrol evrelerinden oluşan yönetim fonksiyonları ile yerine
getirilir.

ÖRGÜTLEME

PLANLAMA

YÖNETİM
YÖNELTME

KONTROL
KONTROL

FONKSİYONL
ARI
KOORDİNASYON

Şekil 2.2: Yönetim Fonksiyonları (Yönetim Süreci Evreleri)

2.7.1. Planlama Evresi
Yönetim sürecinin ilk evresi ve en önemli yönetim fonksiyonu olan planlama, aynı
zamanda diğer yönetim fonksiyonlarının başarısında da önemli role sahiptir. Günümüzde
organizasyonların giderek büyümesi, hızla değişen çevresel faktörler, dinamik pazar yapısı ve
yoğun rekabet ortamı planlamanın önemini giderek arttırmaktadır.
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Planlama, geniş anlamda bir amacı gerçekleştirmek için en iyi davranış biçimini seçme
ve geliştirme niteliği taşıyan bilinçli bir süreç dar anlamda ise neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve
kim tarafından yapılacağına ilişkin karar verme süreci olarak tanımlanabilir. Buradan
planlamanın amaca ulaşmak için ne gibi işlerin yapılacağını ve bunların hangi sıraya göre nasıl
ve ne zaman, ne kadar zamanda yapılacağını ve bunların sırasını gösteren bir tasarı ve tutulacak
yolu gösteren bir model olduğu sonucu çıkmaktadır.
Planlama yaparken, örgütün kısa ve uzun dönem hedefleri ve stratejileri çok iyi
belirlenmeli ve çalışanlar tarafından iyi bilinmelidir. Hedef ve stratejiler belirlendikten sonra,
çalışanlar bunlara ulaşmak için en uygun yöntemleri geliştirmelidir. Seçilen yöntemin
uygunluğu veya doğru yolda gidildiğiyle ilgili denetimin de elden bırakılmaması
gerekmektedir. Eğer baştan bir denetim sağlanırsa, hataların düzeltilmesi daha kolay olacaktır.
En baştan denetim sağlanmazsa, belirlenen hedeflerden ve stratejilerden sapma yaşanabilir.
Bazen belirlenen hedef ve stratejiler değişen koşullar yüzünden, güncelliğini yitirebilir. Bu
durumda da, örgütün daha önce başarısız olduğu alanlar gözden geçirilerek, yeni bir plan
yapılmalıdır.
Plan Türleri
Planlama süreci ve bu süreç sonucu ortaya çıkan planlar çeşitli açılardan
sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma;


Planların kapsadığı döneme göre (Kısa vadeli 1 yıla kadar, Orta vadeli 1-5 yıl arası, Uzun
vadeli 5 yıl ve daha uzun süreli planlardır)



Organizasyon kademelerine göre (Üst kademede orta ve uzun vadeli, alt ve orta
kademelerde ise kısa ve orta vadeli planlar)



Planın tipine göre (Bütçe, Tek Kullanımlı Plan, Sürekli Planlar, Politikalar, Yönetmelikler,
Prosedürler, Kurallar)

Ayrıca, proje planlaması, stratejik planlar, taktik planlar ve eylemsel planlar
şeklinde bir planlama sınıflandırılması da mümkündür.


Stratejik Planlar: Üst yönetimi tarafından belirlenen uzun süreli planlardır. Stratejik
planlama, gelecek birkaç yılda, örgütün nasıl büyüyeceği, rekabet edeceği, müşteri
isteklerini nasıl karşılayacağı gibi bütün örgütün yön ve amaçları ile ilgilenir. Örgütlerin
başarılı bir stratejik planlama yapabilmesi için vizyon ve misyon oluşturmaları ve bu
vizyon ve misyon doğrultusunda planlamalarını sonuçlandırmalıdır. Vizyon, bir
organizasyonun, gelecekte olmayı arzu ettiği durumun ifadesi, hayalleri olarak
tanımlanabilir. Bu durum hedefe odaklanmayı sağlar, çalışanlara yön verir ve gelecekte
karşılaşılabilecek belirsizlik durumunu ortadan kaldırılabilir. Misyon, bir işletmeye yön
vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran
yasalarla belirlenmiş görev ve ortak değerlerdir. Stratejik planlama, yöneticilere dış çevre
koşulları ve gerekli olan kaynakların durumu ile ilgili belirlemelerde yardım eder. İç ve dış
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çevre analizler organizasyonun güçlü zayıf yönleri ve çevrelerindeki tehdit ve fırsatların
ortaya çıkarılması bunlara ilişkin amaçlar, hedefler, stratejilerin belirlenmesini sağlar. Her
bir hedef için uygun faaliyetler, faaliyetlerden sorumlu kişiler ve faaliyetlerin performans
göstergelerinin ve nihayet bütçenin oluşturulması ile stratejik plan aşamaları tamamlanmış
olur. Üst yönetim tarafından oluşturulan stratejik planlama, orta düzey yöneticilerin
oluşturduğu taktik planlamaların temelini oluşturur.


Taktik Planlar: Taktik planlama orta düzey yöneticiler tarafından geliştirilir ve her bir
görev için örgütün orta düzeyinde yer alan çalışanların ne yapmaları, nasıl yapmaları, ne
zaman yapılmasının gerektiği, faaliyetlerin nerede yapılacağı, hangi kaynakların
kullanılacağı ve ne tür yetkiye sahip olunacağıyla ilgilidir. Taktik planlar, stratejik
planlamaya göre daha detaylı, daha dar kapsamlı ve bir yıl veya daha kısa sürelidir. Belli
kişiler, faaliyetler ve kaynaklarla ve örgütün farklı işlevleri ile ilişkilidir. Pazarlama,
üretim, finans, araştırma geliştirme ve insan kaynakları gibi alanlarda faaliyet ve
kaynakların nasıl kullanılabileceğinin planlanmasıdır. Stratejik planlamanın başarılı bir
şekilde gerçekleşmesi için taktik planlamanın sorunsuz tamamlanması gereklidir. Taktik
planlama, stratejik planlamanın temel taşlarından biridir.



Eylemsel Planlar: Eylemsel planlama, danışmanlar ve takım liderlerinden oluşan alt
yönetim tarafından, günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerin gerçekleştirildiği planlardır.
Eylemsel planlar, taktik planların uygulanmasını kolaylaştırmak için alt düzey yöneticiler
tarafından hazırlanır. Bu planlar, belirsizlik riskini taşıyan bir plan türüdür çünkü aylık,
haftalık hatta günlük programlardan oluşmaktadır. Program, baştan sona bir defalık
faaliyetlerin planlanmasıdır. Bir faaliyet tamamlandıktan sonra bir daha başka bir program
yapılması gerekir. Stratejik, taktik ve eylemsel planlamalar her biri yönetim açısından
önemlidir ve aralarındaki farklılıklar Tablo.2.3’te belirtilmiştir. Değişik endüstri ve çok
işletmeyi kapsadığı için karmaşıktır. Stratejik planlama, örgütün amaçlarını içerdiği için,
gerçekleştiğinde örgütte ya negatif ya da pozitif etki yaratır. Eğer başarılı bir planlama
olursa, örgütü bir üst seviyeye çıkarabilir ancak başarısız olursa, örgütü olumsuz etkiler.
Stratejik planlamada iç ve dış kaynaklar etkin bir şekilde kullanılır. Taktik planlama,
stratejik planlamaya göre daha kısa süreli ve kapsam bakımından daha dardır. Taktik
planlar örgütün tümünü kapsamadığı için belirli işleri ve birimleri etkiler. Kaynak
bağımlılığında da, stratejik planlar kadar iç ve dış kaynaklara bağımlı değildir. Belirli
birimler kaynaklar alınır. Eylemsel planların süresi genellikle 12 ay ve daha az sürelidir.
Örgütte yer alan küçük birimleri kapsar. Küçük ve aynı yapıda olan birimlere odaklandığı
için karmaşıklığı ve kaynak bağımlılığı stratejik ve taktik planlamaya göre çok azdır.
Etkinin az olmasının nedeni, işletmenin belirli bölümlere uygulanmasıdır.

Tablo 2. 2: Plan Türlerinin Karşılaştırmalı Özellikleri

Süre
Kapsam

Stratejik Plan
Genel olarak 3-5 yıl
Örgüt düzeyinde
geniştir.

Taktik Plan
1-2 sene
Stratejik birimlerden
daha dar kapsamlıdır.

Eylemsel Plan
Gelecek 1 yıl
Örgütü birimlerini
kapsar, dardır.
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Karmaşıklık Değişik endüstri ve
işletmeleri kapsadığı
için çok karmaşıktır.
Etkisi

Örgüte pozitif ve
negatif etkisi vardır.

Kaynak
Bağımlılığı

Yüksek bağlılık
vardır; bütün örgüt ve
dış çevreden kaynak
ve yetenekleri alabilir.

Çok karmaşık
değildir.

Belirli işleri ve
birimleri etkileyebilir,
ancak örgütün
tamamını etkilemez.
Orta derecede bağlılık
vardır; işletmeye bazı
birimlerden kaynak ve
yetenekleri alabilir.

Az karmaşıktır,
küçük ve aynı
yapıda olan
birimlere odaklanır.
Belirli bölümlere
veya örgütsel
birimlere etkisi
vardır.
Düşük bağlılık
vardır.
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Planlamanın Aşamaları
Planlamanın aşamaları, amaçların belirlenmesi, seçeneklerin karşılaştırılması, en uygun
seçeneğin belirlenmesi ve gerekli olan ikincil planların belirlenmesi aşamalarından
oluşmaktadır.
Amaçların Belirlenmesi: Planlamanın ilk aşamasında, örgütün geleceğe yönelik
amaçlarının ne olduğu belirlenir. Amaçların belirlenmesi, planlama için önemlidir. Amaç
olmadan, işleri ve faaliyetleri yönlendirmek, çaba ve örgütün maliyetlerini denetlemek olası
değildir. Amaçların örgütün her kademesinde çalışanlar tarafından bilinmesi ve anlaşılması
gerekir. Amaçların belirlenmesinde ilgili bileşenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar;


Amaçta konu belirlenmelidir. Kamu kuruluşu veya herhangi bir işletmede amaç
belirlenirken, hangi konuda, gelişme sağlanması gerektiği belirlenmelidir. Örneğin
hastaneler, hasta memnuniyetini veya hizmet kalitesi artırma gibi konulardan birini ya
da hepsini amacı olarak belirleyebilir. Amacın belirlenmesi, çalışanların yoğunlaşmaları
gereken konuları bilmesi açısından önemlidir.



Ulaşılabilir amaç olmalıdır. Örgütün ulaşılabilir, gerçekleşebilir ve gerçekçi amaçlar
belirlemesi önemlidir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan amaçların belirlenmesi
işletmeleri, mevcut durumlarından daha kötü bir düzeye getirecek, mali bakımdan zora
sokarken, zaman kaybına da yol açacaktır. Diğer yandan çalışanların motivasyonunu
olumsuz etkileyecektir.



Amaçlar ölçülebilir olmalıdır. Çalışanların amaca ne kadar yaklaştıkları veya amacı
tamamlayıp tamamlamadıkları, ancak amaçtaki ilerlemelerin ölçülebilir olması ile
sağlanabilir. Böylece çalışanlar bulundukları durumu ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili
bir yol haritasına sahip olurlar.



Amacın bitiş zamanı belirlenmelidir. Yaşanan yoğun rekabet ve hızlı değişim, kamu
kuruluş veya işletmelerin ayakta kalabilmesi için zamana karşı yarışmalarına sebep
olmaktadır. Bu yüzden, örgütlerin amaçlarını belirli bir zaman içerisinde tamamlamaları
gerekir. Zamanında belirlenmeyen ve zamanında tamamlanmayan amaçlar, örgütü
mevcut durumundan da daha olumsuz duruma taşıyabilir.

Amaçlara Ulaşmak İçin Seçeneklerin Oluşturulması: Amaçlar belirlendikten sonra,
amaca nasıl, ne yaparak ulaşabileceğine ilişkin seçenekler belirlenir. Amaçları
gerçekleştirilmesinde geçerli seçeneklerin belirlenmesi aşaması bir anlamda karar verme
sürecine benzer durum oluşturur. Yaratıcı olma, denenmiş seçenekleri, sonuçlarına bakarak
eleyebilme, yeni yol ve seçenekleri ortaya çıkarma ile ilgili bu süreçte uzman veya
danışmanlardan yararlanılır.
Alternatifler Arasında Seçim Yapma/Uygun Seçeneği Belirleme: Bu süreçte, daha
önce belirlenen alternatifler arasından, örgütü amacına ulaştıracak olan en uygun seçenek
belirlenir ve seçim yapılır. Seçim yapma, örgütün kaynaklarını nasıl ve ne yaparak
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kullanılacağının belirlenmesidir. Seçim yaparken, seçenekler arasında karşılaştırmaları üstün
ve zayıf yönler, amaca uygunluk, kalite, verimlilik, maliyet ve benzeri kriterlerle
karşılaştırılarak karar verilmesi aşamasıdır.
Yönetimde plan yapmanın, planlı çalışmanın bazı yararları şu şekilde özetlenebilir.











Çalışmayı basitleştirir. İnsanlara yol haritası sunar. Hem plan yapıcıların hem de
özellikle uygulayıcıların işini kolaylaştırmış olur.
Çalışmada birliği ve koordinasyonu (eşgüdümü) sağlar.
Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlar.
Keyfiliğin ve kişiselleştirilmenin önüne geçilmiş olur.
Çalışanlar planlara göre hareket etmesi işlerin sürekliliğini sağlar değişmesiyle işler
sekteye uğramaz.
Planlarla çalışanların kararlara katılma imkânı sağlanmış olur. Bu durum özellikle
hazırlık aşaması için söz konusudur.
Zaman ve emek savurganlığını azaltır.
Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.
Çabaları uyumlaştırmaya olanak sağlar.
Olanakların amaca yöneltip yöneltilmediğini kontrol etmeye yarar.
İyi bir plan aşağıda sıralanan niteliklere sahip olmalıdır.








Açık, seçik, kesin kabul edilebilir amaca sahip olmak,
Kurumun değişen iç ve dış koşullarına uyum sağlamak,
En az masrafla karşılanabilir olmak (rasyonellik),
Optimal süreyi kapsamak (ne uzun, ne kısa),
Aktif-pasif direnme etkilerini en az kayıpla yok etmek,
Çeşitlik öğeler arasında denge sağlamak.

2.7.2. Örgütleme Evresi
Yönetim faaliyetlerinin planlamadan sonra gelen ikinci evresidir. Bir organizasyonda
çalışmayı kolaylaştırma ve başarıyı sağlamak için bütün faaliyetlerin uyumlaştırılması
(ahenkleştirilmesi)’dır. Ortak hedefe varmak, işin daha etkili yapılmasını sağlamak için
çalışanların çabalarının birbiri ardı sıra gelerek, iç içe geçip birbirlerini bütünlemelerini
sağlayacak şekilde birleştirilmesidir.
Örgütleme, bir örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanların, faaliyetlerin ve
kaynakların düzenlendiği yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Planlar, örgütleme
faaliyetleri ile yerine getirilmektedir. Örgütleme süreci de planlama süreci gibi koşullar
değiştiğinde yeni koşullara göre tekrar düzenlenebilir. Örgütleme fonksiyonunda yapılması
gereken işler, bu işleri yapacak olan kişiler ve işlerin yapılacağı yer arasındaki ilişkilerin
kurulması söz konusudur. Bu ilişkilerin kurulmasındaki aşamalar şu şekildedir:
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Yapılacak işlerin belirlenmesi
İşi yapacak olan kişilerin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi
İşlerin yapılacağı yer zaman ve araç gereçlerin belirlenmesi

Örgütlemede ilk adım, amaca ulaşmak için yapılacak faaliyetleri ayrıntılı olarak
belirlemektir. Yeni planlanmış olan işleri bölümlere ya da gruplara ayırmaktır. Bu ayırma işlemi
bir bireyin yapabileceği ölçüde işlemleri ortaya çıkıncaya kadar sürer. Sonuçta uzmanlaşma
derecesi meydana gelir.
Örgütlemede ikinci adım, işleri yapacak kişiler ve araçların maddi ve beşeri üretim
etkenlerinin temin/tedarik edilmesidir. Böylece belli pozisyonlar (mevkiler) doldurulmuş
olacak, beraberinde yetki-sorumlulukların belirlenmesi söz konusu olacaktır.
İyi bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi sonucunda aşağıdaki durumlar sağlanır:









Yapılacak İşler-İşlevler: Örgütleme aşamasındoğrultusunda işler belirli ilkeler
gözetilerek bölümlere ayrılır. İşleri bölümlere ayırmada göz önünde bulundurulması
gereken ilkeler şunlardır:
• Faaliyetlerin benzerliği ilkesi
• Uzmanlaşmadan yararlanma ilkesi
• Denetimi kolaylaştırma ilkesi
• Koordinasyona yardım ilkesi
• İşe gereken önemi verme ilkesi
• Harcamaları azaltma ilkesi
Bu ilkeler dikkate alınarak bölümlere ayırma işler şu şekilde bölümlere ayrılır:
• İşlevlere göre bölümlere ayırma (Üretim, satın alma, pazarlama, reklam, Ar-Ge)
• Üretilen mal ve hizmete göre (Süper marketlerdeki çeşitlilik)
• Bölgeye göre bölümlere ayırma
• Müşteriye göre bölümlere ayırma (Kadın, erkek, çocuk reyonları)
• Zamana göre bölümlere ayırma (Vardiya ya da nöbet saatlerine göre çalışma)
• İşlem ve makineye göre
Maddi ve Beşeri Üretim Etkenlerini Yerleştirme
Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
Görev Mevkiler (Pozisyonlar) Belirlenmesi
Haberleşme Kanalları
• Emirler: Üsten asta iletilen bilgi karar direktif vb.
• Raporlar: Astlardan üstlere iletilen bilgi rapor veri vb.
• Danışma bilgisi: Danışmanların yönetime ilettikleri bilgi rapor vb.
Organlar
• Emir-Komuta Organları: Hiyerarşik yapıda tanımlı, organizasyon şemasında
dikey çizgilerle gösterilen yetkilendirilmiş organlardır (Başhemşirelik, Sorumlu
hemşirelik vb.).
• Danışma-Kurmay Organlar: Belirli bir alanda uzmanlaşmış kişi ya da kurumların
uzmanlık alanlarına ilişkin konularda yönetime katkı sağlayan ve organizasyon
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şemasında yatay çizgilerle gösterilen yapılardır. Yaptırım gücü olmayan tavsiye
niteliğinde kararları ileten organizasyonlardır.
• Yardımcı Organlar: Yöneticini yönetim işlevlerinde destek olan organlar özel
kalem, yönetici asistanları, yönetici sekreterleri vb.


İlişkiler
• Biçimsel İlişkiler: Organizasyon içinde hiyerarşik yapıda yetkileri tanımlanmış
üst ve astlar arasındaki ilişkilerdir. Örneğin, başhemşire-hemşire ilişkisi gibi.
• Biçimsel olmayan ilişkiler: Organizasyonda hiyerarşik yapıdan bağımsız
çalışanların aralarında oluşturdukları, ortak ilgi ve ideallere dayalı sosyal ilişkileri
kapsar.
• İşlevsel ilişkiler: Aynı uzmanlık alanına sahip benzer işlevlerden sorumlu birim
ya da kişiler arasındaki ilişkilerdir. Bir hastanenin başhemşiresi ile bir diğer hastane
başhemşiresi arasındaki ilişki aynı zamanda mesleki ilişkiler anlamında ifade edilebilir.
• Hiyerarşik ilişkiler: Astlar ve üstler arasında tanımlı ilişkilerdir aynın zamanda
biçimsel ilişkiler kapsamında değerlendirilir.
• Kurmay ilişkiler: Belirli uzmanlık alanında danışmanlarla yöneticiler arasında
ilişkilerdir. Bu ilişkilerde hiyerarşik bağ yoktur.
• Yardımcı ilişkiler: Yöneticiye destek olan organlarla (özel kalem, yönetici
sekreterliği vb.) olan ilişkilerdir.
• Nezaretçi ilişki: Denetim ilişkisini kapsar, denetim yetkisindeki kişilerle
denetlenenler arasındaki ilişkidir. Denetimin amacına bağlı olarak hiyerarşi ve kurmay
nitelikte ilişkileri kapsayabilir. Örneğin bir başhemşire ya da supervisor hemşirenin,
hemşirelik hizmetlerinin denetiminde hastaların sorun ve gereksinimlerinin ne ölçüde
karşılandığını belirlerken aynı zamanda, hemşirelere bu yönde eğitim desteği ve
rehberlik yapabilir. Gerektiğinde uygulamaya eşlik edebilir.
 Merkezi ve Merkezkaç Yapı: Organizasyonda, örgütleme aşamasında oluşan
durumlardan bir diğeri de merkezi ve merkezkaç yapının oluşmasıdır. Merkezi yapı,
organizasyonda kararların daha çok üst yönetim tarafından alınması ile karakterize bir
durumdur, merkez kaç yapı ise yetki devri ve kararların alt kademeler doğru
aktarıldığını gösterir. Her iki yapının özellikleri şu şekildedir:
Tablo 2.3: Merkezi ve Merkezkaç Organizasyon Yapısı Özellikleri
MERKEZİ YAPI
•
•
•

•

Kararlarda tek düzelik ve zaman
kaybı
Esnek olmayan yapıya bağlı zaman
ve maliyet kaybı
Alt birimlerin ihtiyaçlarını anlama
ve değerlendirmede az eğitimli ve
yetenekli yöneticiler
Dar kapsamlı planlama ve
raporlama

MERKEZKAÇ YAPI
•
•
•
•

•

Dinamik ve hızlı karar alma
Değişen koşullara hızlı cevap yeteneği
Alt düzey yönetile ilgili problemlere
etkili çözüm
Yerel koşulların daha iyi
değerlendirilmesine bağlı ihtiyaçlara
uygun çözümler
Alt düzey yöneticilere yetki devri
sonucu yüksek motivasyon
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•

İnisiyatif ve sorumluluk almaktan
• Yönetim sorumluluğunun
kaçan yönetici
üstlenilmesine bağlı daha verimli
• İş yükünün merkezde toplanması
kararlar ve yönetim
nedenine bağlı olarak üst yönetimin
• Üst yönetimin politika üretme ve
politika ve stratejik planlamalara
stratejik planlamaya uygun ve yeterli
yeterince zaman ayıramaması
zaman ayırması
 Masraflar: Son olarak örgütleme aşamasında masraflar kaşımıza çıkmaktadır.
Özellikle yönetim organlarının sayısı mevki ve pozisyonlara atanacak insan gücü ve
işlerin gerçekleştirilmesinde gerekli araç ve gerecin temini belirli bir maliyeti ortaya
koyacaktır. Örgütleme aşamasında oluşacak masrafların ve maliyetin dikkate alınması
ve yüksek harcamalara yol açacak masraflardan kaçınılması gerekecektir.

2.7.3. Yürütme/Yönlendirme/Emir Komuta Evresi
Yönetim faaliyetlerinin üçüncü aşamasıdır. Yürütme aşamasında planlama ve örgütleme
aşamasındaki durağan süreç, dinamik duruma dönüşür. Yönetici ile çalışanları karşı karşıya
getiren aşamadır. Planların yaşama geçirildiği, uygulamaya dönüştüğü evredir. Bu aşamada
yönetici, öğreticilik yönü, liderlik özelliği, motivasyon çatışma ve değişim yönetimi gibi
örgütsel davranışla ilgili uygulamaları yaşama geçirilir. Yönetici her biri kendi kişisel amaçları
peşinde koşan bu insanları örgütsel amaçlara yönlendirerek ve birey ile örgütün bütünleşmesini
sağlayarak her iki grubun amaçlarına en üst düzeyde ulaşmasını sağlamak zorundadır.
Yürütme evresinde, günümüz işgücünün özellikleri yönetici açısından avantaj ve
dezavantajlı durumlar yaratabilir. Çağdaş bireylerin güçlenmesi yöneticilerin onlar üzerindeki
etkisini ve ikna yeteneğini üst düzeyde kullanmasını gerektirebilir. Kabul alanları dar iş görenin
işe yöneltilmesi zordur. Diğer yandan bilinçli iş gücü, örgüt kaynaklarının ve kariyer
olanaklarını kendisi açısından yararlı hale getirilmesini bekler. Bu aşamada yöneticilerin
liderlik yetenekleri öne çıkarmaları önem kazanır. Diğer yandan yürütme iş gördürmenin öznel
ve nesnel etmenlerinin rolü göz ardı edilmemelidir. Öznel etmenler astların kişiliği, zihinsel ve
bedensel olarak işe uygun nitelik ve yeteneğe sahip olma durumlarıdır. Diğer yandan astların
kendilerinden beklenen işleri görebilmeleri için gerekli araç ve olanaklarla donatılmaları
gerekir. Bunlar teknik araç ve olanaklar, yönetsel araç ve olanaklar ve tinsel (manevi) araç ve
olanaklar şeklinde sıralanabilir. Yürütme evresinde yöneticinin astlarına kararlarını ve
isteklerini emir verme yoluyla iletirler. Emirlerin verilmesinde yöneticilerin dikkat etmeleri
gereken kurallar şu şekildedir:
İyi Bir Emrin Nitelikleri
• Üst ve ast arasında, yüz yüze ilişki içinde verilmeli,
• Emirler kesin ve açık olmalı, astlar kararsızlık ve duraksama yaşamamalı,
• Emrin amacı asta açıklanmalı ve ona bir danışma niteliği verilmeli,
• Astların duygu ve inançlarında kurumun amacına uygun değişiklikler
oluşturulmalı,
• Yerine getirilme olanağı olmayan özellikte emirler verilmemeli (yerine getirilebilir
olmalı)
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Yöneticilerin astlarına ile yüz yüze ilişki içinde emir vermelerinin önemli yararları
olmasına karşın, bazı durumlarda yazılı emirlerin gerekliliği söz konusu olabilir. Yazılı
emirlerin verilmesinde de açık anlaşılabilir, ilgili kişiye dönük ve gereken mesajı içermesine
dikkat edilmelidir. Yazılı emirlerin verilmesini gerektiren durumlar şunlardır:
Yazılı Emirlerin Tercih Edildiği Durumlar
• Emrin uygulanması, uzun bir süreyi kapsıyorsa,
• Emir, birden fazla kişiyi ilgilendiriyorsa,
• Emir akılda tutulmayacak ve hatırlanamayacak kadar uzunsa,
• Emri alanın itiraz etme ihtimali varsa,
• Emrin yanlış anlamalara neden olmaması gerekiyorsa,
• Emir çok önemliyse,
• Emir yönetmelik, yönerge gibi önem arz eden kuralları içeriyorsa,
• Emirde belirtilen işlem sırasına aynen uyulması gerekiyorsa

2.7.4. Koordinasyon/Eşgüdüm/Uyumlaştırma Evresi
Örgütsel amaçların elde edilmesinde farklılaştırılmış eylemlerin birleştirilmesi ve
ayarlanması sürecine eşgüdümleme adı verilir. Eşgüdümleme, kuruluşun bütünlüğünü ve
dolayısıyla varlığını sağlayan etmenlerin başında yer almaktadır. Yönetimde eşgüdümleme,
insanların çabalarını birleştirmeyi, zaman bakımından ayarlamayı, ortaklaşa amaç veya
amaçlara ulaşmak için yürütülen faaliyetlerin birbirlerini izlemelerini, bütünleşmelerini
sağlamaktır.
İşletmelerde bireylerin ortaya koydukları çabalan grup ya da örgüt başarısı için ahenkli
bir biçimde kanalize etmek, yönetimin temel amacıdır. Buradaki ahenk ya da uyum sağlama işi
ise, yönetim olayının özünü oluşturmaktadır. Hareket etme gücü ile yakından ilgili
görünmektedir. İlk eşgüdümleme çabalarının girişimin planlanması aşamalarından itibaren
başlar. Yapılan çeşitli plânların birbirleriyle tutarlı olması, uyum sağlamanın ilk koşuludur.
Eğer, planlar arasında uyum ve amaç birliği yoksa, dağınıklık her şeye egemen olur. Dağınıklık,
işletmede etkinsizlik yaratır. Bu durum ise eşgüdümleme eksikliğinin en önemli belirtisidir.
Eşgüdümleme yönetimin görevidir. Astların da bu görevde payı vardır. Her ast yaptığı
işin değerinin yaptığı işe olan etkisinin ve katkısının bilincine varmalı ve eylemlerini buna göre
eş güdümlemelidir. Yönetimin ya da örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için ilgili tüm
birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesidir. Koordinasyon sadece örgüt içi değil diğer
kurum ve kuruluşlarla da gereklidir.
Yönetim faaliyetlerinin dördüncü evresi olan koordinasyon görevinin etkinliği için şu
kurallara uyulması gerekir.
Iyi Bir Koordinasyon İçin Gerekli Kurallar
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•
•
•
•
•
•
•

İyi ve basit bir organizasyon yapısının kurulması
Sorumlu kişiler arasında yüz yüze görüşmenin sağlanması
Plan ve programların uyumlaştırılması
İyi bir iletişim düzeninin kurulması
Koordinasyon işlevinin sürekli olarak uygulanması
Organizasyonda işbirliği anlayışının geliştirilmesi
Gönüllü koordinasyonun özendirilmesi

Koordinasyon faaliyeti organizasyonu ilgilendirdiğinden organizasyon içi ilişkilere
bağlı olarak dörde ayrılarak incelenir:


Dikey Koordinasyon: Yönetici ve astları arasındaki koordinasyona dikey koordinasyon
denir.



Yatay Koordinasyon: Üstlerle astlar arasında işin yapılması konusunda sağlanan
koordinasyona rağmen yatay koordinasyon aynı organizasyon basamağında çalışan
yöneticiler arasında sağlanır.



Merkezi Koordinasyon: Koordinasyonun sağlanmasında bazen bir başka yol olan
merkezi bir koordinasyon birimi kurulabilir. Çeşitli bölümlerdeki görevliler üste
müracaat etmeden merkezi koordinasyon birimiyle ilişki kurabilir.



Çapraz Koordinasyon: Çapraz koordinasyon, farklı bölümlerde yer alan kişiler
arasındaki ilişkileri yani kurumun farklı kademe ve konumdaki birimlerinin, hiyerarşik
kanalları kullanmadan gerçekleştirdikleri koordinasyon şeklidir. Çapraz haberleşme
yoluyla kuruluş çalışanları kendilerini çok yönlü geliştirme ve yaptıkları işleri farklı
boyutları ile değerlendirebilirler.

2.7.5. Kontrol Evresi
Yönetim faaliyetinin sonuncusu olan kontrol evresi, diğer işlevlerin neyi, nasıl ve hangi
ölçüde başardığını araştırır ve saptar. Kontrol, ne yapıldığını, nereye ulaşıldığını, nerede
bulunulduğunu belirlemeye yarar. Kontrol evresi belirlenen amaçlar, prosedürler, kurallar,
politikalar ile gerçekleşen sonuçlar arasındaki farkın izlenmesi olarak da tanımlanabilir. Örgüt
içerisinde teknolojinin desteğini alarak etkin bir kontrol sisteminin kurulması meydana
gelebilecek söz konusu sapmaların erken fark edilip önlenmesini sağlayacaktır. Kontrol işlevini
gerçekleştirmek için iki şeyin bilinmesi gerekir. Birincisi, nereye ulaşmak istediğimiz, ikincisi
fiilen nerede bulunduğumuzdur.
Kontrol Sürecinin Evreleri
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Standartların belirlenmesi,
Fiili durumun saptanması ve yorumlanması,
Standartlarla gerçekleşmiş, olduğu durumun karşılaştırılması
Sapmaların saptanması ve yorumlanması,
Sapmaların nedenlerini düzeltici önlemlerin alınması

Kontrol evresinin etkinliğinde tüm evrelerin önemi olduğu unutulmamalıdır.
Standartların maddi ve insan kaynaklarına uygun şekilde erişilebilir düzeyde belirlenmesi, fiili
durumun doğru saptanması, varsa sapmalar ve nedenlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve
sonuçta sapmaları düzeltici doğru önlemlerin alınması gerekecektir.
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Uygulamalar
1. Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Yönetim Organizasyon, İşletme Yönetimi ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetimine İlişkin
tüm kaynaklardan yararlanılması önerilir.
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Uygulama Soruları
1) Yönetim kademeleri, yönetici görevleri ve yönetici rollerini, hastane yöneticileri ve hemşirelik
hizmetleri yöneticilerini kapsamında açıklayınız.
2) Yönetim faaliyetlerini beş evre olarak hemşirelik hizmetleri yönetiminde uygulamaları
kapsamında değerlendiriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, yönetim süreci özellikleri, yönetim kademeleri, yönetimle ilgili temel
kavramlar, yönetim faaliyetlerinden planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol
evrelerinin özelliklerine ilişkin konular ele alındı.
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Bölüm Soruları
1.

Yapılacak işlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi hangi yönetim evresinde gerçekleşir?
A.
B.
C.
D.
E.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin özelliklerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2.

Planlama
Örgütleme
Koordinasyon
Kontrol
Yürütme

Yönetim süreci, kişiler arası ilişkilere temellidir.
Bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.
Zamanı ve kaynakları etkin kullanmayı gerektirir.
İş bölümü ve uzmanlaşmaya daha az gerek duyulmaktadır.
Yönetim bir grup sürecidir.

Yönetim sürecinin hangi evreleri dinamik özellikte değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Planlama / Yürütme
Yürütme / Kontrol
Planlama / Örgütlenme
Örgütlenme / Yürütme
Örgütleme / Kontrol

4. Fiili durumla standartların karşılaştırılması aşağıdaki hangi yönetim evresinde
gerçekleştirilir?
A.
B.
C.
D.
E.
5.

Koordinasyon
Planlama
Yürütme
Karar verme
Kontrol

Tanımlanmış ve belli kurallara bağlanmış bir şekilde başkalarının davranışlarını
etkileyebilme aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bürokratik Yetki
Karizmatik yetki
Geleneksel Yetki
Otokratik Yetki
Hiçbiri
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6. Aşağıdaki plan türlerinden hangisi dış çevre koşulları ve gerekli olan kaynakların
durumu ile ilgili belirlemelere yardım etmektedir?
A. Taktik Plan
B. Stratejik Plan
C. Eylemsel Plan
D. Kurumsal Plan
E. Örgütsel Plan
7. Aşağıdaki yönetici türlerinden hangisinin astların sorunlarını paylaşması ve daha çok
kişiler arası ilişkilere yönelik beceriye sahip olması beklenir?
A.
B.
C.
D.
E.

Alt kademe yönetici
Orta kademe yönetici
Ara kademe yönetici
Üst kademe yönetici
Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Amaçların belirlenmesi
Amaçlara ulaştıracak seçeneklerin oluşturulması
Uygun seçeneğin belirlenmesi
Planın uygulanması
Koordinasyonun sağlanması

9. Yöneticilerin eğitici rolünü uyguladıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yürütme evresi
Planlama evresi
Örgütleme evresi
Kontrol evresi
Koordinasyon evresi

10. Aşağıdakilerden hangisi kontrol evresi ile ilgili bir ifadedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Merkezi ve merkez kaç yapının oluşması
Fiili durumun belirlenmesi
Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
Mevki ve pozisyonların belirlenmesi
Emirlerin yüz yüze verilmesi

Cevaplar:
1-B, 2-D, 3-C, 4-E, 5-A, 6-B, 7-B, 8-E, 9-A, 10-B
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3. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

* Bu bölüm Araş. Gör. Dr. Feride EŞKİN BACAKSIZ tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İletişim
3.1.1. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı
3.1.2. İletişim Süreci ve Unsurları
3.1.3. İletişim Şekilleri
3.2. Örgütsel İletişim
3.2.1. Örgüt Kavramının Tanımı ve Anlamı
3.2.2. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı
3.2.3. Örgütsel İletişimin Önemi
3.2.4. Örgütlerde İletişim Türleri
3.2.5. Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi
3.3. Sağlık Sektörü ve Hemşirelik Hizmetlerinde İletişim
3.3.1.Hasta Tesliminde Kullanılan Profesyonel İletişim Teknikleri
3.3.2.Sağlık Sektörü ve Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İletişim nedir?
İletişim sürecinin unsurları nelerdir?
Örgütsel iletişim nedir?
Örgütlerde iletişim neden önemlidir?
Örgütsel iletişim türleri nelerdir?
Örgütsel iletişimi iyileştirmek için yapılması gerekenler nelerdir?
Sağlık sektörü ve hemşirelik açısından iletişimin önemi nedir?
Hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim teknikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişim

İletişimin önemini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

İletişim

İletişim sürecini bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişimin önemini
kavramak
Örgütsel iletişim türlerini analiz
etmek

Okuyarak/Araştırarak

Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişimi iyileştirmek
için kullanılan yöntemleri
bilmek/uygulamak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Sektörü ve
Hemşirelik Hizmetlerinde
İletişim

Sağlık sektörü ve hemşirelik
hizmetleri için iletişimin
önemini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Sektörü ve
Hemşirelik Hizmetlerinde
İletişim

Hasta tesliminde kullanılan
profesyonel iletişim tekniklerini
bilmek/uygulamak

Okuyarak/Araştırarak

Örgütsel İletişim

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 İletişim
 İletişim Süreci
 Örgüt
 Örgütsel İletişim
 Dikey İletişim
 Yatay İletişim
 Çapraz İletişim
 Biçimsel İletişim
 Biçimsel Olmayan İletişim
 Profesyonel İletişim Teknikleri
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Giriş
İletişim, ilk insanın var oluşuyla başlamıştır ve insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.
Sosyal bir varlık olan insanın en temel ihtiyacı olan iletişim, kazanılan deneyimlerin kuşaktan
kuşağa aktarılması için gereklidir. Çağlar boyunca iletişim araçları ve yöntemler değişmiş
ancak iletişime olan ihtiyaç hiç değişmemiştir.
İletişim insan hayatında ne kadar önemli ise örgütsel iletişim de örgütler için o kadar
önemlidir. Öyle ki iletişim süreci olmadan örgütlerin varlığı düşünülemez. Örgütler hem iç hem
de dış çevreleriyle olan her türlü fikir, düşünce ve bilgi alışverişini iletişim aracılığı ile sağlarlar.
İletişim sürecinin örgütlerin etkinliği ve yöneticilerin başarısı üzerinde rol oynayan en önemli
süreçlerden biri olduğu, yöneticilerinin başarısının iletişim sürecinden ne ölçüde yararlandığına
bağlı olarak değiştiği belirtilmektedir.
Bu ünitede iletişim kavramının tanımı, iletişim sürecinin unsurları ve iletişim türlerinden
kısaca bahsettikten sonra örgütsel iletişim kavramı, örgütsel iletişim türleri, örgütsel iletişim
engelleri ve iletişimi iyileştirmenin önemine değinilecektir. Son olarak sağlık sektörü ve
hemşirelik hizmetleri açısında iletişimin önemi, yönetici hemşireler için iletişimi iyileştirme
önerileri ve hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim teknikleri paylaşılacaktır.
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3.1. İletişim
3.1.1. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı
Literatürde iletişim kavramının farklı tanımları yer almakla birlikte, her bir tanım
iletişimin farklı bir yönünü ortaya çıkarmaktadır. Kelime anlamı olarak iletişim, İngilizce ve
Fransızca da “communication” sözcüğünü, Latince’de kökeni “communis” kavramından gelen
“communicatio” sözcüğünü karşılamaktadır. Communis sözcüğünün dilimizdeki karşılığı
“ortak” olup, sözcük birçok kişiye veya nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan anlamlarını
taşımaktadır Türkçe sözlükte ise iletişim “duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak tanımlanmaktadır.
İletişim kavramı için “iki birim arasındaki, birbiriyle ilişkili mesaj alışverişi”,“bilgi
üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” ya da “mesajı alan kişinin ya da kişilerin
davranışlarını etkilemek amacıyla mesaj yollanması” şeklinde çeşitli tanımlara rastlamak
mümkündür. En kısa tanımıyla “bir mesaj alışverişi” olan iletişim, kişilerin amaçsız
etkileşimleri olmaktan çok, bir etki oluşturmaya veya davranışa neden olmak amacıyla, mesajın
kaynaktan hedefe bilinçli olarak aktarılmasıdır. Daha geniş çerçevede ele alındığında ise
“Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara
ilişkin bilgilerini aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam
deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp, bunları birbirine ifade eden insanların
oluşturduğu topluluk veya toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce
bildirişimleri” şeklinde tanımlanabilir.
İletişime ait yapılan tüm tanımlarda hemen hemen ortak olarak gözükebilecek üç unsur
vardır:






İletişim canlılar arasında gerçekleşir: İster insan olsun ister hayvan, canlılar çeşitli
ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim kurarlar. Canlılar arasında oluşturulan ve
yürütülen, onların çeşitli ilişkilerinde rol oynayan iletişimi anlayabilmek, onu doğru ve
etkili biçimde kullanabilmek için iletişimi oluşturan öğeleri ve birbirleri ile olan
ilişkilerini anlamak gerekir.
İletişim anlamların paylaşılmasını içerir: İletişim olayının gerçekleşebilmesi için
kullanılan sembollerin, ifadelerin, terimlerin, görünümlerin anlamları ve tanımları
üzerinde ortak bir anlam birliği bulunmalıdır.
İletişim sembollerle yürütülür: Canlıların birbirlerine karşı iletişim kurmak üzere
kullandıkları dile ait sözcükler, rakamlar ve yaptıkları beden hareketleri, fikirlerin
kendileri değil sembolleridir.

İnsanlar iletişime gereksinim duydukları ve ondan yararlandıkları gibi onu çevrelerinde
hazır bulurlar. Çalan telefon, sokaktaki trafik lambaları, reklam panoları, otobüsteki insanların
tartışmaları ve daha birçok şey bizi gönüllüsü olmadığımız bir iletişimin tanığı hatta parçası
haline getirmektedir. Bu nedenle iletişim her zaman her yerdedir; kişiler istese de istemese de
bir iletişim ağı içinde yaşamaktadır ve iletişim kurmaması olanaksızdır.
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3.1.2. İletişim Süreci ve Unsurları
İletişim literatüründe süreç; kaynağın belirli bir etki yaratmak amacıyla alıcıya iletmek
üzere ileti üretmesi anlamına gelmektedir. Kaynak ya da gönderen durumundaki bir kişinin,
çevresinden algıladığı bir olayı, veriyi, bir iletiyi kodlayıp, belirli bir araç ya da kanal
aracılığıyla alıcı durumundaki hedef kişi ya da kitleye göndermesi; hedef kişi veya kitlenin de
algıladığı kodu açımlayıp, anlaşılıp anlaşılmadığını belirtecek geri bildirimi kodlayarak
kaynağa ya da gönderene iletmesi iletişim sürecini açıklamaktadır.
İletişim süreci yapısal açıdan incelendiğinde; kaynak (gönderici, gönderen), mesaj (ileti)
ve alıcı (hedef) olmak üzere üç temel unsurdan oluşur ve bu unsurlardan birinin eksik olması
durumunda iletişim kurulamaz. Bunların yanında kodlama, kod açma, kanal, filtre (algılama ve
değerlendirme), geri bildirim (geri besleme, feedback) ve çevre koşulları (ortam, gürültü)
iletişimin ikincil unsurları olarak tanımlanmaktadır. İletişimin ikincil unsurları, iletişimin
etkinliğini artıran unsurlardır.

KAYNAK

ALICI

KOD

Bilgi, fikir, duygu,

MESAJ

KANAL
ÇÖZME

KODLAMA

inanç ve tutum,

FİLTRE

Bilgi, fikir, duygu,
inanç ve tutum,

GERİ BİLDİRİM

Şekil 3.1: Temel İletişim Süreci


Kaynak (Gönderici): İletişim sürecinin var olması için gerekli olan iki kişiden birisi
kaynaktır. Kaynak, iletişim süreci içerisinde gönderici olarak görev yapan ve mesajı
kodlayarak hedeflenen alıcıya ileten kişi, kurum ya da aygıt olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir tanımla kaynak; algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği
anlamlı iletileri simgeler aracılığıyla gönderendir.



Mesaj (İleti): İletişim sürecinde mesaj; kaynak tarafından alıcı üzerinde birtakım
tepkiler oluşturmak amacıyla, bir kanal aracılığıyla iletilen sözel, işitsel ve görsel
simgelerden oluşmaktadır. Konuşulan kelimeler, yazılı kelimeler, grafik ve çizimler ile
jest ve mimikler, örneğin yüzün aldığı bir ifade şekli, kolun bir hareketi kodlanmış ve
alıcıya gönderilecek bir mesajı oluşturabilir.



Kodlama ve Kod Açma: Bilginin, düşüncenin ve duygunun iletime uygun, mesaj haline
getirilmesine kodlama denir. Kod açma ise mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde
algılanmasıdır. Kodlama kaynak tarafından yapılırken, kod açma alıcı tarafından
yapılmaktadır. Kaynak alıcıya ulaştırmak istediği düşüncelerini semboller aracılığıyla
gönderir. Sembolleri alan alıcı da bu sembollere anlam verir. Kaynağın ve alıcının aynı
sembole verdiği anlam aynı ise etkin iletişimden söz edilebilir.
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Kanal: Kaynak ile alıcı arasında yer alan ve mesajın iletilmesini sağlayan her türlü
fiziksel, teknik ya da toplumsal araçlardır. Mesajı ifade eden sembolleri bozma
ihtimalinin var olmasından dolayı iletişim sürecinin bu unsurunun ayrı bir önemi vardır.



Alıcı (Hedef): İletişim sürecinin en önemli unsurlarından biri olan alıcı; göndericinin
karşısında yer alan, iletişim kanalından gelen mesajların kodlarını kendi algısı
doğrultusunda açıp duygu, düşünce ve eyleme dönüştürüp, olumlu ya da olumsuz tepki
vermesi beklenen öğedir.



Filtre (Algılama ve Değerlendirme): Filtre, hem göndericinin hem de alıcının mesajları
değerlendirme tarzlarıyla ilgilidir ve burada kişilerin algısı devreye girer. Algı; duyu
organları aracılığıyla alınan uyarıları anlamlı bütünlük oluşturacak şekilde organize
etme, anlama ve değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir. İletişim süreci içinde hem
kaynağın hem de alıcının algısı, sürece etki ederek iletişimin etkinliğini üzerinde
olumsuz etki yaratabilir.



Geri Bildirim (Feedback, Geri Besleme, Dönüt): Kaynak tarafından alıcıda oluşması
beklenen tepkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bir alıcı, bir mesajın
kodlarını çözdükten ve ona bir anlam verdikten sonra bir kaynak durumuna dönüşür.
Geri bildirim sayesinde kaynak, mesajın alıcı tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını
öğrenir. Geri bildirimler; bir davranışı ilerlemekte olduğu yöne doğru destekleyen,
pekiştiren nitelikte (olumlu geribildirim) ya da kaynağa mesajın amaçlandığı şekilde
alınmadığını bildiren ve düzeltici işlev gören nitelikte (olumsuz geribildirim) olabilir.



Çevre Koşulları (Gürültü, Ortam): Mesajın iletişim kanalı içinden akışını etkileyen
koşulları ifade eder ve mesajı bozma özelliği taşıması nedeniyle önemlidir. Çevre
koşullarının fiziksel olması şart değildir. Sosyal ortamlar da bir çevre koşuludur.

3.1.3. İletişim Şekilleri
İletişimin tanımına ilişkin çeşitliliğe, iletişimle ilgili yapılan sınıflandırmalarda da
rastlamak mümkündür. İletişimin nitelikleri açısından yapılan bir sınıflandırmada iletişimin beş
gruba ayrıldığı görülmektedir.


Toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişim; kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt
iletişimi ve toplumsal iletişim.



Grup ilişkilerinin yapısına göre iletişim; biçimsel iletişim (formal, resmi) biçimsel
olmayan (informal, resmi olmayan, doğal) iletişim, dikey iletişim ve yatay iletişim.



Kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim; görsel iletişim, işitsel iletişim, görselişitsel iletişim, dokunma ile iletişim, telekomünikasyon ve kitle iletişimi (ya da doğal
araçlarla ve yapay araçlarla yapılan iletişim).



Kullanılan kodlara göre iletişim; sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim.



Zaman ve mekan boyutlarına göre iletişim; yüz yüze veya uzaktan iletişim olarak
sınıflandırmaktadır.
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İletişim şekilleri için yapılan diğer bir sınıflamada genel olarak “kişinin kendisi ile
iletişimi, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim ve kitle iletişimi” olmak üzere dört ana gruba
ayrıldığı bildirilmektedir. İletişimle ilgili, iletişimin ortaya çıktığı yer açısından yapılan bir
sınıflandırmada ise; kişisel iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi olarak ayrılığı
görülmektedir. Burada “kişinin kendisi ile iletişimi”, “kişilerarası iletişim”, “grup iletişimi”
konularına kısaca değinilecek ve ardından ünitenin temel konusu olan “örgütsel iletişim”
bölümüne geçilecektir.


Kişinin Kendisi ile İletişimi: Karşı karşıyagelen iki kişi arasında gerçekleşen iletişim,
tek bir insanın içinde de gerçekleşebilmektedir. Simgelerin dışa vurulmayacak şekilde
kişinin kendi içinde üretilmesi, iletilmesi ve yorumlanması şeklinde gerçekleşen
iletişimdir ve “içsel iletişim” ya da “öz iletişim” olarak da adlandırılmaktadır. Bir
insanın düşünmesi, duygulanması, kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem
yapması, rüya görerek kendi içinden mesajlar alması ya da kendi kendine sorular
sorarak bunlara cevaplar üretmesi bir iç iletişim sayılabilir.



Kişilerarası İletişim: Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişim biçimi olan
kişilerarası iletişimde kişiler, bilgi ya da sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak
ve yorumlayarak iletişimi sürdürmektedir. Kişilerarası iletişim genellikle yüzyüzedir,
kendiliğinden gelir ve teklifsizdir. Kişilerarası iletişim birey A’dan birey B’ye doğru
olduğu gibi, bireyler arasında sürekli bir geribildirim gerçekleştiğinden tersi de
olabilmektedir.



Grup İletişimi: Grup iletişimini en genel şekli ile formal (biçimsel) ve informal
(biçimsel olmayan) iletişim olarak iki şekilde sınıflamak mümkündür. Böyle bir ayrım
bir grupta gerçekleşen iletişimin, örgütleyicinin planlamasına bağlı olup olmamasına
göre yapılmaktadır. Eğer iletişim biçimsel bir grupta, örgütleyicinin önerdiği biçimde
gerçekleşiyorsa, formal iletişimden; buna karşılık biçimsel bir grup içerisinde
örgütleyicinin düzenlediği şeklin dışında ve biçimsel olmayan grup ilişkisine bağlı
olarak gerçekleşiyorsa informal iletişimden söz edilmektedir.



Örgütsel İletişim: Örgütsel iletişim konusu ile ilgili ayrıntılı bilgi, bir sonraki bölümde
verilmektedir.

3.2. Örgütsel İletişim
3.2.1. Örgüt Kavramının Tanımı ve Anlamı
Kelime kökeni olarak incelendiğinde örgüt, “uzuv” anlamına gelen Yunanca “oragon”
kelimesinden türemiştir. Uzuv, bir bütünün veya canlı bir varlığın yaşamını sürdürebilmek için
gereksinim duyduğu bir işlevi, bir fonksiyonu yerine getiren parçasıdır. Örgütler, insanların
gereksinimleri karşısında ortaya çıkan yapılardır. Yeryüzündeki ilk örgütler, insanların çeşitli
gereksinimlerini karşılamak amacıyla verdiği uğraşlar sırasında, belli bir gereksinimini başka
bir insan ya da insanların yardımı olmadan karşılayamayacağını anlamasıyla doğmuştur.
Sonrasında ise örgütlü çabaların insanların türlü gereksinimlerini karşılamada bireysel çabalara
göre daha etkili olması nedeni ile örgütlerin sayısı, türleri, büyüklükleri her geçen gün artmıştır.

75

Devletten aileye, kar amaçlı işletmelerden vakıflara, üretim sektöründen hizmet sektörüne
kadar küçük ya da büyük bir takım örgütler kurulmuştur.
Örgütler yapıları itibariyle; biçimsel (resmi, formal) örgütler ve biçimsel olmayan
(informal, doğal) örgütler olarak iki temel gruba ayrılabilir. Örgütlerin yönetim anlayışlarına
göre bir sınıflandırma yapıldığında otoriter ve demokratik örgütler olarak ayrılabilirken, amaç
ve işlevleri bakımından yapılan sınıflamalarda; mal ve hizmet üreten örgütler, politik amaçlara
yönelik örgütler, birleştirici örgütler, varlık koruyucu örgütler şeklinde sınıflandırıldığı
görülmektedir. Son olarak örgütün varlığından temel olarak kimin yararlandığı ölçütüne göre
bir sınıflandırma yapıldığında; karşılıklı yarar sağlayan örgütler, işletme örgütleri, hizmet
örgütleri, kamu yararı örgütleri olarak gruplandırıldıkları görülmektedir. Hastaneler amaç ve
işlevleri açısından da, varlığından temel olarak kimin yararlandığı ölçütüne göre yapılan
sınıflandırmada da hizmet üreten örgüt olma özelliği taşır.

3.2.2. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı
Örgütsel iletişim örgütün amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için, örgütü
meydana getiren çeşitli bölüm ya da gruplar veya örgütle çevresi arasında, sürekli bilgi ve
düşünce alışverişine olanak sağlayan toplumsal bir süreçtir. Yani sadece örgüt içinde kurulan
iletişim değil örgüt üyeleri tarafından örgütsel amaçlarla örgüt içinde veya dışında kurulan
iletişimdir.
Örgütsel iletişimle ilgili olarak çok farklı tanımlamalar yapılsa da, genel olarak
belirlenen ortak noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Örgütsel iletişim içsel ve dışsal çevreden etkilenen ve bu çevreleri etkileyen birçok
öğeden oluşan açık bir sistemdir.



Örgütsel iletişim mesajları, mesajların akışını, amacını, yönünü ve şeklini içerir.



Örgütsel iletişim örgüt çalışanlarını, onların tutum ve davranışları ile becerilerini
kapsar.

Örgütsel iletişim belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulur. Örgütlerde iletişimin
amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Örgütlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.



Örgüt amaçlarının üyelerce paylaşılması ve benimsenmesini sağlamak.



Örgüt mensuplarına görevlerinin ve görevle ilgili hedeflerinin ne olduğunu bildirmek.



Faaliyet sonuçları hakkında ilgililere bilgi ve kontrol olanağı sağlamak.



Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine olanak sağlamak.

3.2.3. Örgütsel İletişimin Önemi
Kan dolaşımının insan vücudunda oynadığı rol ve önem ile iletişimin örgütlerdeki rol ve
öneminin aynı olduğu belirtilmektedir.İletişim örgütü bir arada tutan, örgütsel unsurlar arasında
bağlantı sağlayan araç konumundadır ve örgütsel kaynakların harekete geçirilmesi ile iş
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etkinliğinin artırılması için zorunludur. Örgütte faaliyetlerin sürdürülmesi, sorunların
çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması örgütsel iletişimle gerçekleşebilir. Bir örgütü
yönetmek, verimliliği arttırmak, işlerin yönetimini daha basit ve kolay hale getirmek iletişimle
mümkündür. Hızla değişen çevre ve rekabet koşullarında, kurumların kendilerini yeni koşullara
uyarlamaları örgütsel iletişim ile sağlanabilir.Bu nedenle örgütsel iletişim yönetimin bir
parçasıdır ve bunlar birbirinden ayrı düşünülemez.
Örgütlerde iletişim iki nedenden dolayı önemlidir. Bunlardan ilki iletişim sayesinde
yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol fonksiyonlarının başarıyla yerine
getirilmesi, ikincisi ise iletişimin yöneticilerin koordinasyon için zamanlarının büyük kısmını
ayırdıkları bir yönetsel aktivite olmasıdır. Yöneticinin çalışanına nasıl görev vereceği, onun
performansını nasıl değerlendireceği, nasıl tartışacağı, disiplin uygulayacağı, eğitim vereceği,
görüşme yapacağı ve iş görenleri nasıl motive edeceği konuları doğrudan iletişimle ilgilidir.
Örgütsel iletişimle, örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması, örgütün bir düzen
çerçevesinde işleyişi, örgütü oluşturan birimler arasında eşgüdüm, bilgi akışı, çalışanların
motivasyonu, örgütsel bütünleşme, değerlendirme, eğitim, karar alma ve denetim sağlanır. Aynı
zamanda örgütsel iletişim; örgüt çalışanlarının motivasyonunun, iş tatmininin, örgütsel bağlılık,
vatandaşlık, sadakat duygularının geliştirilmesindeki rolüyle de örgütsel verimlilik ve etkinliğin
kaynağıdır. Çalışanlar örgüt içi iletişim sistemleri sayesinde kendilerinden neler beklendiği,
diğerlerinin kendi çalışma performansları hakkında neler düşündüğü gibi pek çok konudaki
bilgi ihtiyaçlarını iletişim kurarak karşılayabilir. Bu yönüyle iletişim çalışanların güven
duygularını ve örgütsel destek bulmalarını sağlar. Bu nedenle örgütsel tüm kaynakların
yönetilmesi gerektiği gibi, örgütsel iletişimin de yönetilmesi gerekir.
Örgütsel iletişim, çalışanların örgütte olan bitenleri öğrenmeleri, dolayısıyla güven
duygusu içinde çalışmaları için gerekli araçlardan biridir. Çalışanların bilgi ihtiyacını karşılar.
Bu nedenle verimlilik ve etkinliğin artırılması için, örgüt içi iletişimin sağlıklı bir şekilde
işlemesi gerekir. Örgütsel iletişim sağlıklı işlediğinde sağladığı yararlar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:


Yönetime, karar vermede gereksinim duyulan bilgiye ulaşma olanağı sağlar.



Yöneticinin aldığı kararların çalışanlar tarafından algılanmasını ve uygulamaya
dönüştürülmesini sağlar.



Çalışanların örgüte bağlılığını arttırarak, müşteri hizmetlerinin iyileşmesini sağlar.



İş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık gibi çalışanların davranışları üzerinde olumlu
etkiler yaratarak örgütsel performansı artırır.



Çalışanların paylaşım duygusunu artırır.



İş ortamındaki sürtüşme ve baskıları azaltır.



Örgütsel faaliyetlerin istikrar ve işbirliği içinde gerçekleşmesini sağlar.



Örgütsel değişime karşı güven oluşturur ve değişim sürecini hızlandırır.



Daha az hata yapılmasına ve giderlerin azalmasına olanak sağlar.
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Karlılığı ve etkinliği arttırır.



Stratejik planların etkili uygulanabilmesinde önemli bir faktördür.

3.2.4. Örgütlerde İletişim Türleri
Örgütsel iletişimle ilgili farklı sınıflandırmalar söz konusudur. İletinin yönü bakımından
yapılan sınıflamaya göre örgütsel iletişim; dikey (aşağıdan yukarıya doğru ve yukarıdan aşağıya
doğru), yatay ve çapraz olmak üzere üçe ayrılır. Yapısal işleyişi bakımından yapılan
sınıflamaya göre ise biçimsel (formal, resmi) ve biçimsel olmayan (informal, doğal) iletişim
olarak ikiye ayrılmaktadır.
İletinin Yönü Bakımından İletişim Türleri


Dikey iletişim: Örgütün hiyerarşik düzenine bağlı olarak üst kademe ve alt kademeler
arasındaki bilgi akışını sağlayan iletişim şeklidir. Dikey iletişim örgütlerde; yukarıdan
aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşmektedir ve yöneticilerle çalışanlar
arasında yukarıdan aşağıya emir, aşağıdan yukarıya rapor verme şeklinde akan bir
yapıdadır.



Yatay iletişim: Örgütte aynı düzeyde yer alan ve aralarında fonksiyonel ilişki olanlar
arasında gerçekleşir. Bu durum özellikle aynı takımın üyeleri, takımlar arası üyeler,
farklı birimlerdeki çalışanlar arasında görülür ve bu tarz iletişim çalışanlar arasında
beceri ve yeterliliklerin paylaşılmasına olanak sağladığından daha da önemli hale
gelmeye başlamıştır.



Çapraz iletişim: Farklı çalışma birimlerindeki çalışanların oluşturduğu çalışma ekipleri
arasında kurulan iletişimdir. Çapraz iletişimde kişiler birbirlerinin astı ya da üstü değil,
bir projeyi veya belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yapılar içinde görev alan
kişilerdir. Bu tarz iletişimde bir bölümden çalışanlar kendi bölümü dışındaki diğer
bölümlerden ast ve üst kademedekilerle ilişki kurma imkânına sahiptir.
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Şekil 3.2: İletinin Yönü Bakımından İletişim Türleri
Yapısal İşleyişi Bakımından İletişim Türleri


Biçimsel iletişim: Biçimsel iletişim örgütün resmi yapısına göre düzenlenir ve iletişim
kanalları örgüt şemasına bakılarak anlaşılabilir. Her işgören kime karşı sorumlu olduğunu,
karşılaştığı sorunların çözümü için kimlere danışacağını önceden bilir. Biçimsel iletişimin
amacı, grup için gerekli bilgi ve anlayışı sağlamak, çalışanların işten tatmin olmaları için
istenen tutumu oluşturmak ve ilgililere gerektiğinde bilgi üretmektir. Biçimsel iletişimin
istenilen sonucu sağlaması için, aşağıdan yukarıya doğru ve yukarıdan aşağıya doğru gerekli
akıma sahip olması gerekir.

Biçimsel iletişimde farklı iletişim modelleri kullanılmaktadır. Bunlar zincir modeli,
dairesel model, merkezi (tekerlek) model, serbest model ve Y modeli olarak sıralanabilir. Bu
modelleri özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;
Zincir model iletinin bir dizi insanı takip edecek şekilde ilerdiği, merkezileşmeye yol
açan bir iletişim modelidir. Bu modelde zincirin iki ucundaki üyelerin grubun sadece iki üyesi
ile iletişim kurma olanakları olduğu halde, merkezdeki birey örgütün tüm üyelerinden bilgi
alma özgürlüğüne sahiptir. Bilgiler kademe kademe iletildiğinden doğruluk olasılığı ve iletinin
hızı düşüktür.
Dairesel modelde grup üyelerinin birbirleri ile iletişim kurma olanakları fazla,
merkezileşme derecesi azdır. Grup demokratik bir yapıya sahip olduğundan lider belirsizdir ve
buna rağmen sorunların çözümünde daha hızlı hareket edilmesini sağlar.
Merkezi model daha çok klasik örgütlerin biçimsel yapısını yansıtmaktadır ve genellikle
otoriter yönetimlerde uygulanmaktadır. Merkezi model en merkezileşmiş iletişim modeli olarak
basit grup yapıları ve görevler için idealdir. Bu modelde bütün grup üyeleri sadece merkezdeki
birey ile iletişim kurmakta, kendi aralarında iletişim kuramamaktadır. Modelin olumlu tarafı
bilginin çabuk aktarılmasının sağlanması ve doğruluk derecesinin yüksek olmasıdır.
Serbest model, çok kanallı model olarak da bilinir ve takım çalışmaları için ideal olan
bu modelde herkes birbiri ile iletişim kurmakta serbesttir. İletişim kurma bakımından üyeler
arasında hiçbir sınırlama olmadığından merkezileşme derecesi yok denecek kadar azdır. Bu
model, çağdaş yapıdaki örgütlerin gerçekleştirmeye çalıştığı ancak çok az örgütte görülebilen
ideal bir iletişim modeli olarak sunulmaktadır.
Y modelinde grup üyeleri arasındaki iletişim en az düzeydedir ve iletişim akışı önceden
belirlenmiş kanalları/sırayı izler. İşin yerine getirilmesinde hız yüksek, mesajın doğruluk
derecesi iyi ve lider belirgindir. Ancak bütün iletişim ve bilgi kaynaklarının örgüt yapısında
aşağı kademede bulunan birisinde olması çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir.
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Şekil 3.3: Biçimsel İletişim Modelleri
Görüldüğü üzere her modelin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Yöneticiler
için önemli olan örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetleri gerçekleştirebilmek üzere
içinde bulunulan koşullara en uygun iletişim modeli ya da modellerini seçerek uygulamaya
koymaktır. Aşağıdaki tabloda iletişim modellerinin bazı özellikler açısından karşılaştırılmasına
ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

Tablo 3.1: İletişim Modellerinin Karşılaştırılması
MODEL

KANAL
SAYISI

HIZ

DOĞRULUK

GRUP
TATMİNİ

MERKEZİ

Çok Az

Çok Yüksek

Yüksek

Az

Az

Yüksek

Yüksek

Az

ZİNCİR

Orta

Orta

Orta

Orta

DAİRESEL

Orta

Az

Az

Orta

Çok Fazla

Az

Az

Yüksek

Y

SERBEST

 Biçimsel Olmayan İletişim: Örgütün sosyal yapısını oluşturan iletişim kanallarından
biçimsel olmayan iletişim, biçimsel örgüt üyeleri arasındaki biçimsel düzenlemelere bağlı
olmayan iletişim ilişkilerini kapsar. Yani bu iletişim şekli örgüt üyeleri arasındaki kişisel
yakınlık ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan “biçimsel olmayan örgütün” iletişim sistemidir.
Biçimsel olmayan iletişimde de tıpkı biçimsel iletişimde olduğu gibi bazı iletişim
modelleri vardır. Bunlar; tek hatlı model, dedikodu modeli, olasılık modeli ve küme modeli
adlarıyla ifade edilmektedir. Tek hatlı modelde; A, B’ye; B, C’ye söyler ve iletişim böyle sürer
gider. Bilgide değişimi en fazla tek hatlı zincir yaratır. Başka bir deyişle, A, B’ye söylediğinde
mesaj doğru olmasına karşın C’ye ulaştığında genellikle farklılaşır. Dedikodu zincirinde A
herkese söyler ve bazen gerçekleşmesine rağmen, bir mesajın A dışında başka biri tarafından
iletilmesi mümkün değildir. Olasılık modelinde A tümüyle şans eseri olarak E ve D ile iletişime
geçer. Daha sonra E ve D, çevrelerinde kimlerle karşılaşırsa onlarla iletişime geçer. Küme
modelinde ise A mesajı üç kişiye söyler. Bu üç kişiden en az biri bilerek diğer iki çalışma
arkadaşına mesajı iletir. Daha sonra da bu iki çalışandan biri bir başka çalışana mesajı
söyleyebilir. Küme zinciri en yaygın dedikodu modelidir. Hemen hemen her örgütte bulunur.
Küme zinciri modeli diğer modellerin bileşiminde yer almayan iki şeyi içerir. Birincisi,
iletişimde seçim sürecini gösterir. Birçok insan bazı şeyler hakkında bilgi sahibi olabilir ancak
bu bilgileri herkese söylemezler. Mesajı yalnızca ilgilenebileceklerini düşündükleri
arkadaşlarına veya özel kişilere söyleme eğilimindedirler. İkinci olarak küme zinciri modeli,
bazı insanların bilgi verildikten sonra, bu bilgileri dedikodu olarak iletmedikleri gerçeğini
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göstermektedir.

Şekil 3.4: Biçimsel Olmayan İletişim Modelleri

3.2.5. Örgütlerde İletişimin İyileştirilmesi
Yöneticinin başarısı üzerinde önemli derecede etkisi bulunan iletişim sürecini daha iyi
işler hale getirmeye yönelik bir dizi teknik vardır. Genel olarak bu teknikler şu şekilde
özetlenmektedir.


Sonucu izleme: Kaynağın, alıcıdan mesajın ilgili olduğu işle ilgili olarak bilgi istemesi,
geri bildirim alması, iletişimin etkinliğini artıran bir yöntemdir.



Haber akışının yönetimi: Günümüzde yöneticiler yoğun şekilde mesaj bombardımanına
maruz kalmaktadır. Örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru olan iletişimde ayıklamaya
giderek, sadece rutin dışı-standarttan sapan işlerin üst kademelere iletilmesi
yöneticilerin iletişim yükünü hafifletmektedir.



Empati: Olaylara başkalarının açısından bakabilme yeteneğini ifade eden empati
kavramı örgütsel iletişimin iyileştirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Öyle ki
yöneticinin göndermek istediği mesajı oluşturmadan önce kendisini alıcının yerine
koyarak onun açısından değerlendirmesi mesajın daha az filtrelenmesini sağlayacaktır.



Tekrar: İletişimde mesajın tekrarı başarıya katkıda bulunmaktadır.



Kullanılan dilin sadeleştirilmesi: Mesajı oluşturan sembollerin bütün ilgililer tarafından
anlaşılır olması kastedilmektedir. Özellikle ağır terminoloji kullanımından kaçınılması,
iletişim sürecinde etkinliği sağlamaya yönelik önemli bir adımdır.



İletişim kanallarının artırılması: Örgüt içinde astlar ve üstler arasındaki yazılı veya
sözlü iletişime ek olarak ilan panoları, bültenler, toplantılar, dilek-şikâyet-öneri kutuları
gibi formal iletişim kanallarının yanında, dedikodu gibi informal kanalları kullanmak
da iletişim sürecinin etkinliğini artırmada rol oynayacaktır.
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İletişim teknolojisinin ve bilgisayar kullanımının artırılması: Bilgisayarların ve
bilgisayarlara dayalı yönetim bilgi sistemlerinin gelişmesi örgüt içindeki bilgi akışını
son derece hızlandırmıştır. Bunun sonucunda örgüt ile ilgili her türlü güncel bilgiye
kolaylıkla ulaşan yöneticiler daha sağlıklı kararlar alma olanağına kavuşmuştur. Örgüt
içi ve dışı iletişimde bilgisayar sistemlerinin kullanılması zaman ve mekan
farklılıklarını ortadan kaldırmış, dünyanın her tarafına aynı anda aynı mesajı
gönderebilme olanağı sağlamıştır.

3.3. Sağlık Sektörü ve Hemşirelik Hizmetlerinde İletişim
Sağlık bakım organizasyonlarının matriks organizasyon yapısında faaliyet gösteren
karmaşık yapılar olduğuna daha önce değinilmişti. Sağlık bakım organizasyonlarının bu
özellikleri nedeni ile iletişimin önemi daha da artmaktadır. İletişim, sağlık bakım hizmetlerinin
uyumlaştırılmasını sağlayarak hasta güvenliği, bakım kalitesi ve çalışan doyumuna etki eden
önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Sağlık bakım organizasyonlarındaki “kötü” iletişim
hemşireler için genellikle gerilim kaynağı oluştururken, yönetici hemşireler için de işten
ayrılmaların artması, çalışanların iş doyumsuzlukları ve tükenmeleri gibi bir dizi soruna yol
açmaktadır. Çalışanları motive etme ve örgütün amaçları doğrultusunda davranışa yöneltme
sorumluluğu bulunan yönetici hemşirelerin başarısı da etkili iletişim kurabilmesine bağlıdır.
Yönetici hemşireler çalışanlarını dikkatle dinlediği ve onlara karşı duyarlı olduğu zaman etkili
iletişim sağlanmış olacaktır.
Aşağıda yönetici hemşirelerin astları ile iletişimlerini geliştirmelerine yönelik bazı
önerilere yer verilmektedir.


Yönergelerin içeriğini iyi bilme: Yönetici hemşirelerin neyin, kim tarafından, hangi
zaman dilimi içerisinde ve hangi aşamalardan geçerek uygulanması gerektiğinden
emin olması gerekmektedir. Ayrıca çalışanların yönerge ve talimatları yerine
getirebilmesi için hangi bilgilere ihtiyaç duyduğu, yerine getirildiğinde sonuçların
ne olacağı ve nasıl değerlendirileceği konusunda da net olunmalıdır.



Açık, kısa ve öz yönergeler verme: Yönetici hemşirelerin çalışanları incitmeyen,
kendilerini savunmalarına gerek duyurmayan yöntemler ve ses tonu kullanması
önerilmektedir. Çalışanların kendilerinden beklenenleri karşılayabilmesi için
gereken tüm bilgilerin aktarılması ve kesin olunması gerekmektedir. Çok sayıda
uygulama yapılması gereken durumlarda ise prosedür adım adım izlenmelidir.



Olumlu ilgi görme: Etkin dinlemeye engel oluşturan etmenleri ortadan kaldırarak
olumlu iletişim ortamı yaratılmalıdır.



Geribildirim alma: Çalışanın kendinden isteneni doğru anladığından emin olmak
için mesajın içeriğindeki bazı bilgileri tekrar etmesini isteyerek geri bildirim
alınmalı, bu yolla eksik ya da hatalı bilgiler düzeltilmelidir.



İzleme: Mesajın doğru anlaşılması her zaman başarılı sonuca ulaşmayı güvence
altına almamaktadır. Bu nedenle yöneticilerin verdikleri yönergelerin ardından
ortaya çıkan sonuçları da izlemeleri gerekmektedir.
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Görüldüğü gibi yöneticiler için verilen bu öneriler, daha önce “örgütsel iletişimin
iyileştirilmesi” başlığı altında aktarılmış olanlarla çok benzerdir. Çünkü yönetim evrenseldir ve
yönetici hemşireler de hangi sektörde olursa olsun diğer tüm yöneticiler ile benzer sorunlar
yaşamakta ve bu sorunlara yönelik benzer çözüm yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu
noktada sağlık hizmetinin özellikleri ve sağlık insan gücünün yapısından kaynaklı bazı küçük
farklılıklar olsa da bunları aşmak ya da uyarlamak deneyim, bilgi ve beceri sahibi yönetici
hemşirelerin sorumluluğundadır.
Yönetici hemşirelerin astları ile iletişimine ilişkin ilkeler, astların üstleri ile iletişimi için
de uygun olmakla birlikte astların yöneticileriyle iletişimini etkin biçimde gerçekleştirebilmesi
için bazı kurallara önem vermesi gerekmektedir. Bu kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir.


Yöneticilerin gerçekleştirdikleri iyi şeyler için hemen ve olumlu geribildirim
vermek.



Yöneticiyi şaşırtacak durumlardan kaçınmak, zamanında ve yeterli bilgi vermek.



Her zaman doğruyu söylemek.



Yöneticinin zayıf yönlerini bilmek ve bunları aşması için kendisine yardımda
bulunmak ya da yapmayı sevmediği işleri yapmak için gönüllü olmak.



Yöneticinizin sizi tanıması için kendiniz hakkında ve neler başardığınız
konusunda kendisine bilgi vermek, ancak bunu yaparken böbürlenmekten
kaçınmak.



Yöneticilerin başarılarına dikkat etmek ve farkında olmak.



Yapmanız istenen işleri, hedeflenen bitirme tarihinden önce ve gerektiği gibi
yapmak ve eğer uygunsa geliştirme için fikir ve öneriler sunmak.



Yöneticilerin yardımcıları ile de olumlu ilişki kurmak.

Sağlık bakım ekibi içerinde yönetici hemşireler ve hemşireler arasındaki ast-üst
iletişiminin dışında diğer sağlık meslek üyeleri ile de iletişim söz konusudur. Özellikle yönetici
hemşirelerin mesleki rolleri kapsamında çeşitli sağlık meslek üyeleri ile iletişim kurması ve
bazı durumlarda onları denetlemesi gerekmektedir. Bu noktada ekip üyeleri arasındaki güven
ve samimiyeti geliştirerek iletişimi kolaylaştırmak için dikkat edilmesi gereken temel etmenler
aşağıda sıralanmaktadır.


Aktif dinleyici olmak.



Gerçekten ilgilenmek ve yoğunlaşarak iletişim kurmak.



Çalışanlara gerekli ve yeterli bilgi sağlamak.



Planlamalara ekip üyelerinin katılımını sağlamak.



Öz saygınızı korumak.



Ekip üyelerinin yeteneklerine odaklanmak.



Öğrenme için zaman ayırmak.
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İyi performans gösterenleri övmeye özen göstermek.



Beklentileri açıkça belirtmek ve temel noktaları açıklamak.



Başkalarının fikirlerini ve önemli gördükleri seçenekleri de değerlendirmek.



Ekip üyelerinin değerlerine saygı göstermek.



Yıkıcı çatışmaları engellemek.

3.3.1. Hasta Tesliminde Kullanılan Profesyonel İletişim Teknikleri
Hemşirelik için iletişimin önemi sağlık bakım ekibi içindeki üstlendiği rollerden
kaynaklanmaktadır. Hemşireler bakım ilişkisi içinde, zaman zaman hizmet alanlar ile hizmet
verenler arasındaki koordinasyonu sağlama görevini üstlenmektedir. Hizmet alan bireye sağlık
bakımı ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmakta ve bilgi vermekte, onlardan kendileri ile ilgili bilgi
almakta ve bu bilgileri sağlık ekibinin diğer üyeleri ile paylaşmaktadır. Bu nedenle iletişim
sürecinin kesintiye uğramadan düzgün işlemesi bakımın kalitesinin ve hasta güvenliğinin
önemli bir unsurudur. Öyle ki sağlık bakım organizasyonlarında ortaya çıkan tıbbi hataların,
araç ve gereçlerin bozulmasından daha çok sağlık ekibi arasındaki iletişimin yetersizliğinden
kaynaklandığı belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının özellikle hasta teslim sürecinde
birbirlerine aktardığı bilginin tam ve eksiksiz olması hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle
hasta teslim sürecinde standardize bir iletişim sağlamak amacıyla soru sorma ve cevaplama
fırsatlarını içeren profesyonel iletişim teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında en sık
kullanılanlar; SBAR, I Pass the Baton, 5 P’s, Handoffs teknikleridir. Bu bölümde bu iletişim
tekniklerine kısaca değinilecektir.


SBAR: Bir sağlık çalışanının diğer sağlık çalışanına hastayla ilgili acilen iletmesi
gereken bilgileri hızlıca, tam, net ve açık bir biçimde iletilmesini sağlayan iletişim
adımlarından oluşur. Bu adımlar İngilizce "Situation, Background, Assessment ve
Recommendation" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kelimelerin Türkçe
karşılıkları olarak "Durum, Öykü, Değerlendirme ve Öneri" kelimeleri şeklinde
kullanılması önerilmektedir.

Tablo 3.2: SBAR İletişim Tekniği
İngilizce

S

Situation

B

Background

A

Assesmention

Türkçe
Durum

Açıklama
Hastayla ilgili mevcut durum nedir?
Hastanın adı, yaşı, cinsiyeti, tanısı, şikayeti,
hayati bulguları, durumunun stabil olup
olmadığı, tedavi planı vb.

Tıbbi Öykü

Klinik geçmiş veya geliş nedeni nedir?
Hastanın hastaneye yatış nedeni, tıbbi öyküsü,
yapılan tetkikler, alerji durumu vb.

Değerlendirme

Ben problemin ne olduğunu düşünüyorum?
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Hastanın tedavisi ve tedaviye verdiği cevabın
değerlendirilmesi, risk açısından hastanın
değerlendirilmesi

R



Recommendation Öneri

Ben ne önerirdim?
Hastayı teslim eden sağlık personelinin hasta
hakkında önerilerini belirtmesi

I PASS the BATON: SBAR tekniğine göre daha ayrıntılı bir yöntemdir ve iletişimin etkin,
açık ve net olabilmesi için ABD’de Askeri Tıp Hizmetleri Hasta Güvenliği Bölümü
tarafından desteklenip tavsiye edilmektedir.
Tablo 3.3: I PASS the BATON İletişim Tekniği
İngilizce

Türkçe

Açıklama

I

Introduction

Tanıtma

Hastayı teslim eden kişinin kendini tanıtması

P

Patient

Hasta

Adı, yaşı, cinsiyeti

A

Assesment

Değerlendirme Varolan şikâyet, yaşam bulguları, semptomlar
ve tanısı

S

Situation

Durum

Hastanın tedavisi ve tedaviye verdiği yanıt,
intravenöz girişim, kod durumu, sıvı alımı ve
hastanın son durumu

S

Safety concerns

Güvenlik
kaygıları

Düşme riski, kritik laboratuvar değerleri ve
raporlar, alerji ve izolasyon gerektiren
durumlarının belirlenmesi

B

Background

Tıbbi öykü

Daha önceden geçirmiş olduğu
hastalıklar/ameliyatlar, kullandığı ilaçlar ve
aile öyküsü

A

Actions

İşlemler

Hastaya yapılan işlemler ve gerekçesinin
anlatılması (Nazogastrik sonda, üriner
katerizasyon vb.)

T

Timing

Zamanlama

Aciliyet düzeyi, hastaya uygulanacak
girişimlerin öncelik sırasının belirlenmesi
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O

Ownership

Sorumluluk

Hasta ve ailenin de sorumlulukları dahil
olmak üzere hemşire, ebe ve hekimin
sorumluluklarının belirlenmesi

N

Next

Sonraki

Hastanın teslim edildiği birimde hastaya
uygulanacak tedavi planının belirlenmesi



5 P’s: Bu teknik diğer yöntemlere göre daha kısa olmakla birlikte diğer yöntemler gibi
hasta tesliminin hızlıca, tam ve net bir bircimde gerçekleştirilmesini sağlayan
profesyonel bir yöntemdir. İngilizce "Patient, Plan, Purpose, Problems ve Precautions"
kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
Tablo 3.4: 5P’s İletişim Tekniği
İngilizce

Türkçe

Açıklama

1P

Patient

Hastanın
tanıtılması

Hastanın yaşı, cinsiyeti, şikayeti, tanısı vb.

2P

Plan

Bakım planı

Sıvı alımı, aldığı-çıkardığı takibi, inravenöz
girişimler vb.

3P

Purpose

Amaç

Hastanın klinik bulguları sonucunda
belirlenen amaç

4P

Problems

Sorunlar

Anormal bulgular, ağrı skalası, yaşam
bulguları, değerlendirme vb.

5P

Precautions

Önlemler

Alerji durumu, düşme riski, izolasyon
durumu vb.



Handoffs: Türkçe’de “elden ele, el değiştirme veya devretme” anlamına gelen handoff
kelimesi yine İngilizce bazı kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşan,
hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim tekniklerinden biridir.
Tablo 3.5: Handoffs İletişim Tekniği
İngilizce

H

Hello

Türkçe
Merhaba

Açıklama
Merhaba deyin.
Sağlık ekibi kendilerini birbirlerine ve hastaya
tanıtır ve görevlerinin ne olduğunu (çalıştığı
birim, branşı vb.) ve hastadan sorumlu
olduğunu belirtirler.
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A

Assesment

Değerlendirme

Hastanın değerlendirilmesi.
Mevcut şikayeti, ağrı düzeyi, yaşam bulguları,
semptomlar, tanısı ve aynı zamanda her türlü
normal olmayan bulgular.

N

Necessary patient
information

Gerekli hasta
bilgileri

Adı, yaşı, cinsiyeti, yeri/bölümü, sosyal
güvenlik numarası ve gerekli tüm diğer
tanımlayıcılar gibi genel hasta bilgileri.

D

Danger or risks

Tehlike ya da
riskler

Hastanın izolasyona ihtiyacı olup olmadığı ve
alerjileri olup olmadığı gibi tehlike veya
riskler. Ayrıca, her türlü kritik laboratuvar
değerleri de kaydedilmeli ve düşme tedbirleri
değerlendirilmelidir.

O

Occurrence

Vaka

Vaka ya da hastanın koşulları / durumu,
hastanın aciliyet seviyesi, son durumu,
tedavide kullanılan ilaçlar, kod durumu, sıvı
alımı, intravenöz girişim ve tedaviye verdiği
yanıt.

F

Framework

Hasta öyküsü

Hastalık geçmişi, önceki tedaviler, önceki
sorunlar, halihazırda kullandığı ilaçlar ve tıbbi
aile soygeçmişini kapsayan hasta öyküsü.

F

Future
recommendations

Geleceğe
yönelik
tavsiyeler

Bunlar hastanın gelecekteki tedavileri için
önerilen her türlü tavsiyelerdir.

S

Seek questions

Sorular sorma

Sorular için zaman ayırın. Sağlık
çalışanlarının birbirlerine soru sorduğu
bölümdür.

3.3.2. Sağlık Sektörü ve Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri
Sağlık sektörü teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı hizmetleri içerir. Dolayısı ile
sağlık hizmetlerinde bilginin kayıt edilmesi, saklanması, paylaşılması ve yönetilmesinde bilgi
teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu ve yönetimine ilişkin her
türlü bilginin üretilmesi, iletişimi ve etkin biçimde kullanılması için kurulan donanım, yazılım,
yöntem ve yönergeler bütünü “Sağlık Bilişim Sistemleri” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık
bilişim sistemlerinin genel olarak Klinik Bilgi Sistemleri ve Tanı-Tedavi Sistemleri olarak ikiye
ayrıldığı belirtilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemşirelikle ilgili alanlar ve işlemler
üzerinde uygulanmasını konu alan Hemşirelik Bilgi Sistemleri hemşirelik verilerinin işlenmesi
ve yönetimi üzerine odaklanmaktadır.
Sağlık sektöründe iletişimin bilgi teknolojileri ve bilişim boyutu İstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hemşirelikte Lisans Tamamlama Programı kapsamında
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Sağlıkta Bilişim Teknolojileri dersi içeriğinde detaylıca aktarıldığından, bu ünitede tekrar
paylaşılmayacaktır.
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Tatar Baykal, Ü. Ve Ercan Türkmen, E. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık
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Uygulama Soruları
1) Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan sağlık profesyonellerinin birbirleri ile
olan iletişimlerini gözlemleyip, birbirleri ile olan iletişimlerinde yaşanan sorunları
analiz ederek çözüm yolları üzerine düşününüz.
2) Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan sağlık profesyonellerinin birbirleri ile
olan iletişimlerini gözlemleyip iletinin yönü bakımından iletişim türlerine örnekler
bulunuz.
3) Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda çalışan sağlık profesyonellerinin birbirleri ile
olan iletişimlerini gözlemleyip yapı işleyişibakımından iletişim türlerine örnekler
bulunuz.
4) Uygulama alanızdaki hemşirelik personelinin hasta teslimlerini gözlemleyerek
profesyonel iletişim tekniklerinden herhangi birinin kullanılıp kullanılmadığını
gözlemleyiniz.
5) Uygulama alanızda hasta teslimlerinde profesyonel iletişim teknikleri kullanılmıyorsa,
hasta teslimi sırasında SBAR tekniğine göre hangi bilgilerin aktarılıp hangilerinin
aktarılmadığını değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim, sosyal bir varlık olan “insan” için kaçınılmazdır. Günlük yaşantımız iletişim
üzerine kuruludur. Kullandığımız sözcüklerin yanı sıra beden hareketlerimiz, mimiklerimiz,
giyim tarzımız ya da saç şeklimiz çevremizdekiler ile kurduğumuz iletişimin parçalarıdır.
İletişim bir süreçtir ve bu sürecin temel unsurları “kaynak, mesaj, alıcı”dır. Bunların yanında
kodlama, kod açma, kanal, filtre, geri bildirim ve çevre koşulları iletişimin ikincil unsurları
olarak tanımlanmaktadır.
Örgütler de çevreleri ile sürekli iletişim halinde olan yapılardır ve iletişim insanlar için
ne kadar önemli ise örgütler için de o kadar önemlidir. Örgütlerde iletişim sayesinde yönetimin
planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol fonksiyonları başarıyla yerine getirilir ve
yöneticilerin zamanlarının büyük kısmını örgütsel iletişime ayırırlar. Yöneticiler örgütsel
iletişimi iyileştirmek için bazı yöntemlere başvururlar ve bu yolla bir yandan çalışanların
performanslarını, motivasyonlarını ve iş doyumlarını artırırken diğer yandan da örgütsel
amaçlara ulaşmada kolaylık elde etmiş olurlar.
Örgütsel iletişim çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. İletinin yönüne göre yapılan
sınıflandırmada “dikey, yatay ve çapraz iletişim”den bahsedilirken, yapı işleyiş bakımından
yapılan sınıflamada “biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim”den bahsedilmektedir.
Yöneticilerin örgüt içindeki bilgi akışının düzenini sağlayabilmesi için biçimsel iletişim
kanallarını etkin biçimde kullanmasının yanında biçimsel olmayan iletişim ağlarına da hakim
olması ve yönetmesi gerekmektedir.
Sağlık sektöründe iletişim yaşamsal önem taşır. Sağlık çalışanlarının birbirleri ile ve
hasta ile olan iletişimi, hasta güvenliğinden sağlık hizmetlerinin kalitesine kadar pek çok başlık
üzerinde etkilidir. Hastalar ve yakınları ile 7/24 kesintisiz biçimde iletişim içinde olan
hemşireler çoğu zaman bakım ilişkisi içerisinde diğer sağlık meslek üyeleri ile koordinasyonu
sağlama görevi üstlenmektedir. O nedenle hemşirelerin iletişim tekniklerini iyi bilmeleri ve
iletişim araçlarını etkin biçimde kullanmaları gerekmektedir. Hemşireler özellikle hasta
teslimlerinde hasta ile ilgili bilgilerin eksiksiz, doğru ve hızlı biçimde aktarılabilmesi için
profesyonel iletişim tekniklerini bilmeli ve yararlanmalıdır. Bu teknikler arasında en bilineni
SBAR iletişim tekniği olup, bu teknik aynı zamanda uluslararası bir akreditasyon kuruluşunun
kalite ile ilgili başlıkları arasında sorgulanmakta ve şart koşulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarındandır?
A. Kodlama-Kod açma
B. Kanal
C. Mesaj
D. Filtre
E. Geribildirim
2. Aşağıdakilerden hangisi kaynak tarafından alıcıda oluşması beklenen tepkinin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi sürecini tanımlar?
A. Algı
B. Çevre koşulları
C. Mesaj
D. Kodlama-Kod açma
E. Dönüt
3. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin amaçları arasında yer almaz?
A. Örgüt içerisinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
B. Örgüt amaçlarının paylaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak
C. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine olanak sağlamak
D. Örgüte ilişkin stratejik plan ve bilgileri rakiplerle paylaşmak
E. Örgüt çalışanlarına görevlerinin ne olduğunu bildirmek
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı işleyen örgütsel iletişimin sağladığı yararlar arasında yer
almaz?
A. Örgütsel değişime karşı direnç oluşturur ve değişimi yavaşlatır.
B. Çalışanların paylaşım duygusunu artırır.
C. Daha az hata yapılmasını sağlayarak maliyetleri azaltır.
D. Karlılığı ve etkinliği artırır.
E. Yöneticilere gereksinim duydukları bilgiyi sağlar.
5. Aşağıdakilerden hangisi yapı işleyişi açısından yapılan sınıflamaya göre örgütsel iletişim
türlerinden biridir?
A. Dikey iletişim
B. Doğal iletişim
C. Yazılı iletişim
D. Yatay iletişim
E. Elektronik iletişim
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6. İletinin yönüne yapılan iletişim türleri sınıflamasına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A. Dikey iletişim örgütün hiyerarşik düzenine bağlı ilerler.
B. Çapraz iletişimde taraflar arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
C. Dikey iletişim yukarıdan aşağıya raporlar, aşağıdan yukarıya emirler şeklinde akar.
D.Yatay iletişim aralarında fonksiyonel ilişki olan akranlar arasında gerçekleşir.
E. Çapraz iletişimde bir bölümdeki ast, diğer bölümdeki üst ile iletişim kurma olanağına
sahiptir.
7. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan iletişim modellerinden birisi değildir?
A. Dedikodu Zinciri
B. Olasılık Zinciri
C. Zincir Modeli
D. Küme Zinciri
E. Tek Hatlı Zincir
8. Biçimsel iletişim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Örgütün resmi yapısına göre düzenlenir.
B. Kişiler arası sosyal ilişkilerin varlığı ve yoğunluğundan etkilenir.
C. Grup için gerekli bilgi akışını sağlama ve bilgi üretme gibi amaçlarla kurulur.
D. Biçimsel iletişim sayesinde çalışanlar kime danışacakalrını bilir.
E. Organizasyon şemasına bakılarak iletişim kanalları anlaşılabilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim tekniklerinden birisi
değildir?
A. SBAR
B. 5 P’s
C. Handoffs
D. PUKO
E. I Pass the Baton
10. Hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim teknikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Çoğunlukla içerdikleri adımların baş harflerinin sıralanması ile oluşur.
B. Hasta teslim sürecinde standardize bir iletişim sağlamayı amaçlar.
C. Soru sorma ve cevaplama fırsatlarını içeren bir süreç olarak işler.
D. Profesyonel iletişim tekniği kullanılması bakımın kalitesinin önemli bir unsurudur.
E. Profesyonel iletişim tekniklerinin kullanımı sadece hemşirelerin sorumluluğundadır.

Cevaplar:
1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-C, 8-B, 9-D, 10-E
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4. ÇATIŞMA YÖNETİMİ

* Bu bölüm Öğ. Gör. Dr. Nihal ÜNALDI BAYDIN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Çatışma Kavramı
4.2. Çatışma Yaklaşımları
4.3. Çatışma Süreci
4.4. Çatışma Nedenleri
4.4.1. Çatışmaların Bireysel Nedenleri
4.4.2. Çatışmaların Örgütsel Nedenleri
4.5. Çatışmaların Sınıflandırılması
4.6. Çatışmanın Sonuçları
4.6.1. Çatışmaların Olumlu Sonuçları
4.6.2. Çatışmaların Olumsuz Sonuçları
4.7. Çatışma Yönetimi

97

Bölüm Hakkında Oluşturan Sorular
Çatışma nedir?
Örgütlerde çatışmalara yaklaşımlar nasıl ele alınmaktadır?
Çatışmaların ortaya çıkış süreci nasıldır?
Örgütlerde çatışmaların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
Çatışmalar örgüt içerisinde nasıl sınıflandırılmaktadır?
Örgütlerde meydana gelen veya gelebilecek çatışmaların olumlu ve olumsuz sonuçları
nelerdir?
7. Örgütlerde çatışma yönetimi nasıl sağlanmalıdır?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

98

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çatışma Kavramı

Çatışma kavramını
tanımlayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Örgütlerde Çatışma
Yaklaşımları

Örgütlerde ortaya
çıkan/çıkabilecek çatışmalara
yönelik temel yaklaşımları
açıklayabilme
Çatışma sürecini
açıklayabilme
Çatışmaların nedenlerini
açıklayabilme
Çatışmaların nasıl
sınıflandırıldığını
açıklayabilme
Çatışmaların olumlu/olumsuz
sonuçlarını açıklayabilme
Başarılı bir çatışma
yönetiminin nasıl olması
gerektiğini açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Çatışma Süreci
Çatışma Nedenleri
Çatışmaların
Sınıflandırılması
Çatışmaların Olumlu ve
Olumsuz Sonuçları
Çatışma Yönetimi

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

99

Anahtar Kavramlar
 Çatışma
 Çatışma Yaklaşımları
 Çatışma Süreci
 Çatışma Nedenleri
 Çatışmaların Sınıflandırılması
 Çatışma Yönetimi

100

Giriş
İnsan yaşamının önemli bir kısmı, örgütsel ve toplumsal yaşamda sosyal ilişki ve
iletişim içinde geçmektedir. Ancak, insanların toplumsal ve örgütsel yaşamlarında,
çevresindeki kişilerle ilişkilerinde bazen uyuşmazlık ve anlaşmazlıklara girdikleri ve çatışmaya
düştükleri görülebilmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte gelen değişimler, farklılıklar ve artan rekabet ortamı içerisinde
çatışma, toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Örgütlerde ise çalışanların
farklı ortamlarda, kültürlerde yetişmesi, farklı kişilik ve karakter yapısına sahip olmaları,
görüşü, inancı, amacı ve çıkarı farklı kişiler olmaları çatışmaların oluşması için zemin
hazırlamaktadır. Ayrıca örgütlerde kıt kaynakların paylaşılması, görevlerin dağıtımı sırasında
statü, amaç, değer ya da algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık yaşanması da çatışmayı
ortaya çıkarmaktadır.
Örgütlerde yöneticiler farklılıkları yöneten kişiler olarak bilinmektedir. Bu kişiler,
kişisel farklılıklar, amaç farklılıkları, amaçlara ulaştıracak yollardaki farklılıkları, algı, değer
farklılıklarını da yönetmek durumundadırlar. Bütün bu farklılıklar örgütlerde çeşitli çatışmalara
neden olmaktadır. Bu çatışmalar bazen açık bir şekilde ortaya çıkmakta bazen de üstü kapalı
biçimde devam ederek çalışanların davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda örgütlerde
olumlu veya olumsuz etkiler yaratan çatışmalar, yöneticilerin büyük çaba harcadıkları,
zamanlarının önemli bir bölümünü ayırdıkları konulardan birisi olmaktadır. Dolayısıyla
yöneticilerin çalışanlar arasında ortaya çıkabilecek çatışma nedenlerini ortaya koyabilmeleri,
çatışmanın açığa çıktığı durumlarda başarılı bir çatışma yönetiminin nasıl olması gerektiğini
bilmeleri ve çatışmanın örgüte/kuruma yönelik olumsuz etkilerini en aza indirerek çatışmanın
olumlu sonuçlarından yararlanmayı bilmeleri gerekmektedir.
Son olarak sağlık hizmetlerini düşünüldüğünde, sağlık sektörünün, karmaşık bir yapıya
sahip olduğu bilinmektedir. Farklı yöneticilerin birarada bulunması, hızla değişen teknoloji ve
çalışma ortamının stresli olması nedeniyle bu hizmet alanında çok sayıda çatışma
yaşanmaktadır. Çatışmalar iyi bir şekilde yönetildiği takdirde, kurum ve çalışanlara birçok
olumlu etkileri bulunmaktadır. Kişilerarası iletişimin iyi bir seviyede olmasını, iş performansı
ve veriminin artmasını sağlamak olumlu yanlarından bazılarıdır. İyi yönetilmediği takdirde ise,
sağlık sektörü açısından maddi kayıplar, bireyler açısından ise stres, düşük motivasyon ve
tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık alanında yaşanılan çatışmaların
da başarılı bir şekilde yönetiminin sağlanması gerek sağlık hizmeti sunan kurumlar gerekse bu
hizmeti sağlayan ve alan kişilerin memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir.
Bu ünite içeriği çatışma kavramı, örgütlerde çatışma yaklaşımları, çatışma süreci ve
nedenleri, sonuçları, çatışmaların sınıflandırılması ve çatışma yönetimine yönelik başlıklar
altında ele alınacaktır.
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4.1. Çatışma Kavramı
Çatışma, iki veya daha fazla bireyin aynı anda, aynı yeri, zamanı ya da kaynağı
kullanmaya çalışması durumunda ihtiyaçların, çıkarların ve isteklerin birbirleriyle
çelişmesinden kaynaklanan anlaşmazlık, duygusal gerilim veya çarpışma olarak
tanımlanmaktadır. Bu olumsuz durum içerisinde anlaşmazlık, uyumsuzluk ve birbirine ters
düşme çatışmanın temel öğeleri olarak kabul edilmektedir. Çatışmanın başka bir tanımında,
bireyin amaçları, tutumları, değerleri ya da inançlarının diğerlerinin amaç, tutum ve inançları
ile uyumsuz olduğunu algıladığı an başlayan bir süreç olarak görülmektedir.
Çatışma oldukça karmaşık bir kavramdır ve yıllar içerisinde farklı amaçlara yönelik
değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Çatışmaya yönelik ilk zamanlar bireysel çıkar ve ihtiyaçlara
dayalı, kazanmak ya da kaybetmek odaklı tanımlamalar yapılırken daha sonra bu
tanımlamaların yerini insancıl, yeni yönetsel yaklaşımlar doğrultusunda durumun daha iyiye
götürülebileceği algısı ile yapılan tanımlamalar almıştır. İlk tanımlarda ortadan kaldırılması
gereken bir problem olarak görülen çatışma, daha sonraları normal bir süreç olarak ele alınmış,
olumlu sonuçlar ve değişim gücünü içinde barındırması, örgütün dinamiğine katkıda bulunması
özellikleriyle birlikte değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak çatışma kavramı farklı şekillerde tanımlansa da çatışmaların belirlenen
ortak yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz:




Çatışma genellikle farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
Herhangi bir çatışmanın varlığından söz edebilmek için öncelikle çatışmanın taraflarca
algılanması gerekmektedir.
Algılanan her çatışmanın gerçek olduğunu söylemek doğru değildir.

Yine çatışma ile ilgili tanımlar analiz edildiğinde, çatışmanın üç ögesinin bulunduğu
görülmektedir. Bu ögeler;
 Çatışma içinde olan kişi, grup ya da örgüt
 Çatışmaya neden olan olgu ya da olgular
 Çatışma sonucu ortaya çıkan durumlar şeklinde sıralanabilir.
Çatışma kavramı kısa bir şekilde ele alındıktan sonra çatışmanın örgütsel boyutuna
değinmek gerekmektedir. Çatışmalar, sosyal hayatın normal bir boyutu olduğu gibi, örgütsel
yaşamında bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütler algıları, duyguları, tutumları,
kişilikleri, değerleri, eğitim düzeyleri, statüleri, yaşam tarzları birbirinden farklı bireyleri, bir
ana amaç doğrultusunda biraraya getirerek karşılıklı bağımlı ilişkileri, iletişimi, etkileşimi,
işbirliğini ve rekabeti içeren son derece karmaşık bir sosyal yapıya sahiptirler. Böyle ilişkilerin
olduğu sosyal bir yapıda çok çeşitli nedenlerle çatışmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Örgütsel çatışma, grupların ya da kişilerin kendileriyle, birbirleriyle ya da örgütlerle,
yaşayacakları uyuşmazlık, anlaşmazlık, birbirine aykırı olma durumlarından kaynaklanan,
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örgütsel dinamikleri önemli ölçüde etkileme gücüne sahip olan ve yönetilmesi gereken dinamik
bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca bununla birlikte örgütlerde çoğu çalışan çatışmanın yol açtığı korku, kaygı gibi
olumsuz duyguları yaşamak istememe, ilişkilerin bozulması, fiziksel saldırıya uğrama, zarar
görme olasılığı, sosyal nedenler ve içinde bulunulan ortamın gerekleri nedeniyle de örgütlerde
çatışmaya girmekten kaçınabilmektedir. Çatışma, bireylerin toplumla etkileşim sürecinde
sürekli yaşanan ve insan ilişkilerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen bir kavramdır. Özellikle
yöneticiler, iş yaşamı içinde zamanlarının önemli bir kısmını çatışma yönetimine ayırmak
zorundadırlar. Dolayısıyla yönetim bilimi açısından bu kavramların incelenmesi, araştırılması
ve aralarındaki ilişkilerin ortaya konması büyük önem taşımaktadır.
Çatışmalar genellikle yok sayılmakta ya da göz ardı edilmektedir. Oysa çatışmaların
hangi ortamda olursa olsun yönetilmesi ve değerlendirilmesi gereken bir olgu olarak görülmesi
gerekmektedir.
Son olarak insanların etkileşim halinde olduğu her ortamda olduğu gibi sağlık kurum ve
kuruluşlarında da yapıları gereği çatışmaların görülme olasılığı oldukça yüksek olduğu
belirtilmektedir. Bu örgütlerde farklı düzeylerde çalışan sağlık profesyonelleri arasında girmiş
oldukları etkileşimlere bağlı olarak her düzeyde çatışmaların yaşandığı görülmektedir.

4.2. Çatışma Yaklaşımları
Çatışmaya ilişkin yaklaşımları geleneksel, davranışsal ve etkileşimci yaklaşım olarak üç
başlık altında toplamak mümkündür. Yapılan çeşitli çalışmalarda örgütsel çatışmalar aynı
anlama gelmekle birlikte klasik, neo-klasik ve modern yaklaşım başlıkları altında da ele alındığı
bilinmektedir.
Geleneksel Görüş
Çatışmalar, 1900'lü yıllarda çalışma yaşamında olumsuz ve zararlı görülmüş ve
çatışmaların örgütlerin üretkenliğini azalttığı belirtilmiştir. Çatışma konusunda ilk yaklaşımlar
çatışmanın kötü ve yıkıcı olduğunu varsaymıştır. Çatışma, örgüt işleyişi ve iş huzurunu bozması
nedeniyle kaçınılması gereken olumsuz bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu görüşü
savunanlar, örgütlerde ortaya çıkan çatışma belirtilerini var olan bir rahatsızlığın açık bir işareti
olarak kabul etmişlerdir. Geleneksel görüşü savunanlar, çatışmaların bir sorun ve eksiklikten
kaynaklandığını, belirli yönetim ilke ve yapılarına uygun davranılmamasının sonucu
gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla çatışmaların önlenmesi gereken bir olgu olduğu
anlayışı hakim olmuştur. Çatışmanın zayıf iletişim, insanlar arasında güven olmaması,
yöneticilerin çalışanların gereksinim ve isteklerine duyarlı olamaması gibi işlevsel olmayan
sonuçlar doğurduğuna karar verilmiştir. Geleneksel görüşçülerin çatışma konusundaki ortak
görüşleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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Çatışma önlenebilecek bir olgudur.
Çatışma kötü yönetimden, yönetimin ilke ve kurallarının iyi uygulanamamasından
kaynaklanır.
 Çatışma örgütün yapısını bozar. Performansı engeller, örgütte istikrarsızlık yaratır.
 Yönetimin asıl görevi çatışmayı yok etmektir.
 Çatışma konusunda otoritenin yasal ve biçimsel kurallarını izlemek önemlidir.
 En iyi başarı, çatışmanın ortadan kaldırılmasıyla elde edilir.
Bu yaklaşıma dayalı olarak, çatışmanın önlenmesinde hiyerarşik güç dengesinden söz
edilmektedir. Geleneksel yaklaşım, çatışmanın önlenmesi için, yetkilerin açık ve net olarak
tanımlandığı, iş bölümünün sağlandığı, hiyerarşik yapıya sahip bir örgüt şekli önermektedir.
Bu dönemden sonra yönetim anlayışındaki değişimler, çatışma konusundaki görüşlerin
de değişmesine yol açmıştır.
Davranışsal Görüş
Yirminci yüzyılın ortalarına doğru benimsenmeye başlanan bu görüş, örgütlerde
çatışmanın kaçınılmaz olduğunu, bu çatışmaların genellikle bireysel/grupsal farklılıklardan
kaynaklandığını ve çatışmanın yok edilmesinin de bu farklılıkları ortadan kaldırmak anlamına
geldiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle çatışma yönetiminde bu farklılıkları ortadan kaldırmak
değil, farklılıkları kabul ederek, desteklemek gerektiği belirtilmektedir. Çatışma örgütsel
yaşamın bir gerçeği olarak kabul edilmektedir. Bütün çatışmaların yıkıcı olmadığına, olumlu
sonuçları olduğuna inanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre çatışma azaltılabilir ama ortadan
kaldırılamaz. Geleneksel görüş her türlü çatışmayı yıkıcı olarak kabul etmesine karşın
davranışsal görüş, örgütte ortaya çıkan çatışmalardan en azından bir kısmının bazı sorunların
belirlenmesi ve çözülmesinde yardımcı olabileceği düşüncesiyle çatışmaların yapıcı özelliğini
ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanısıra davranışçı görüşün de geleneksel görüşçüler gibi
çatışmayı esas olarak kaçınılması ya da ortadan kaldırılması gereken bir olgu olarak gösterme
eğilimi bulunmaktadır.
Davranışsal yaklaşımın özelliklerini şu şekilde açıklamak mümkündür:
 Çatışma, sadece işletmelerde yaşanan bir durum olarak nitelendirilmemelidir. Aile,
siyaset, yardım kuruluşları vb. gibi insanların örgütlendiği her türlü kurum veya
toplulukta da çatışma yaşanmaktadır.
 Çatışma kavramı ile hayatımızın her alanında karşılaşabiliriz. Bu durumun yaratacağı
etkileri her zaman olumsuz olarak nitelendirmek yanlış olur, çatışmanın olumlu etkileri
ile de karşılaşabiliriz.


Çatışma kavramı her zaman zarar verici nitelikte değildir. Yapıcı ve olumlu etkileri de
mevcuttur.

Daha sonraları çatışmanın zararlı ve önlenmesi gereken bir olgu olduğunu savunan
davranışçıların görüşleri, günümüzün gerçekleri ile uyum içinde görünmediği şeklinde
değişmeye başlanmıştır.
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Etkileşimci Görüş
Örgütlerde meydana gelen çatışmaları, modern bir anlayışla ortaya koyanların,
etkileşimciler olduğu belirtilmektedir. Etkileşimciler örgütlerde çatışma olmamasını sakıncalı
görüp çatışmayı benimseyerek desteklemişlerdir. Bu görüşü savunanlar, düşük seviyede
çatışmanın örgütün yaşamını devam ettirmesine, özeleştiri yapabilmesine ve yaratıcılığına
yardımcı olabileceğini düşünmektedirler. Etkileşimci görüş, tüm çatışmaların iyi olduğunu
iddia etmemektedir. Çatışma söz konusu olduğunda örgütteki kişilerin liderlik, iletişim,
motivasyon ve ekip çalışması gibi konulara yönelmesi gerektiğini önerilmektedir.
Etkileşimci görüş olan modern yaklaşım, çatışmanın çözülmesi yerine yönetilmesi
üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşıma göre çatışma örgüt içerisinde enerjiyi ve yaratıcılığı
tetikleyen bir unsurdur. Modern yaklaşımı savunanlar çatışmayı örgütlerde sinerji yaratmanın
bir yolu olarak görmektedirler. Ayrıca etkileşimci görüşe göre çatışma durumu belirli bir
seviyede tutulması gerektiği belirtilmektedir. Bu sayede örgüt içerisinde grup içindeki rekabet
ve çalışanların yaratıcılık özelliklerinin de gelişmesiyle birlikte performans ve iş veriminde de
artış sağlanacağı düşünülmektedir.
Özet olarak çatışma konusunda etkileşimci/modern yaklaşıma sahip olan görüşlerin
ortak yanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Çatışma kaçınılmazdır.



Çatışma değişimin bütünleştirici bir özelliğidir.



Çatışma, örgütsel yapı, amaç ve bakış açılarının farklılığı gibi çeşitli nedenlerden
kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır.



Çatışma, örgütsel etkililiği artıracak ve yaratıcılığı geliştirecek şekilde yönetilebilir.



Çatışmanın en alt düzeyde olanı, en uygun olanı olarak kabul edilmektedir.



Çatışma iyi ya da kötü olarak nitelendirilemez. Sadece insanların biraraya gelmesi
sonucu ortaya çıkan bir olgudur.



Etkileşim kuramcıları, çatışmanın çözülmesi üzerinde değil, yönetilmesi üzerinde
dururlar. Çatışmayı olumsuz bir olgu olarak değil örgüt içerinde enerjiyi ve yaratıcılığı
tetikleyen bir unsur şeklinde görmek gerekir.



Çatışmanın gelişimci ve yenileyici olabilmesi ve fayda yaratabilmesi için doğru şekilde
yönetilmesi gerekmektedir.

Çatışmayla ilgili olarak açıklamaya çalıştığımız bu üç yaklaşımdan ilk ikisinin klasik ve
neo-klasik yönetim anlayışına, sonuncusunun da modern yönetim anlayışına uygunluk
gösterdiği görülmektedir. Bu duruma göre ilk iki yaklaşımın geleneksel ve son yaklaşımın da
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modern yaklaşım olarak sınıflandırılmaktadır. Buna bağlı olarak yaklaşımlar arasındaki
farklılıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 4.1).
Tablo 4.1: Örgütsel Çatışma Kavramına Yönelik Geleneksel ve Modern
Yaklaşımın Karşılaştırılması (Kılıç, 2007:108)
GELENEKSEL YAKLAŞIM
(Klasik-Neo Klasik)
Çatışmadan kaçınılabilir.
Çatışma, yönetimin örgüt yapısını
oluşturmada ve onu yönetmesindeki
hatalarından ve sorun yaratıcılar tarafından
ortaya çıkarılır.
Çatışma, örgütün düzenli biçimde işlemesini
kesintiye uğratır ve optimal iş başarımını
(performansı) engeller.
Yönetimin temel görevi çatışmayı ortadan
kaldırmaktır.
Optimal iş başarımı çatışmanın ortadan
kaldırılmasını gerektirir.

MODERN YAKLAŞIM
(Etkileşim Modeli)
Çatışma kaçınılmazdır.
Çatışma örgütsel yapı, amaçlardaki kaçınılmaz
farklılıklar, hat ve kurmay elemanların algı,
değer ve sorunlara bakış açılarındaki farklılıklar
ve benzeri çeşitli nedenlerden kaynaklanır.
Çatışma değişik derecelerde örgütsel başarıya
katkıda bulunabileceği gibi azalmaya da neden
olabilir.
Yönetimin görevi, çatışmanın çözümünü
optimal örgütsel başarıya hizmet edecek şekilde
yönetmektir.
Optimal örgütsel iş başarımı makul düzeyde bir
örgütsel çatışmanın varlığını kabul eder.

4.3. Çatışma Süreci
Örgütsel çatışmaların, genellikle birdenbire ve kendiliğinden ortaya çıkmadığı belli
aşamaları izleyerek geliştiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla çatışmaya yapılacak müdahalenin
başarısı, önemli ölçüde çatışmanın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişecektir.
Dolayısıyla sürecin her bir aşamasına yönelik uygun çözüm yönteminin kullanılması, çatışma
yönetiminin etkinliğini artırmaktadır. Örgütsel çatışma süreci, potansiyel zıtlıklar, kavrama ve
kişiselleştirme, çatışma davranışları ve sonuçlar olmak üzere dört aşamada gerçekleşmektedir.
Şekil 4.1'de çatışma süreci şematize edilmiştir.
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Şekil 4.1: Çatışma Süreci (Robbins, 2012:457)


Birinci Aşama-Uyuşmazlık Potansiyeli: Çatışma durumunun ilk aşaması olup
çatışmanın ortaya çıkması için koşulların oluşmasını içermektedir. Bu koşullar
doğrudan çatışmaya yol açmazken çatışmanın ortaya çıkması için gerekli
görülmektedir. Bu koşullar iletişim, yapı ve kişisel farklılıklar algılama ve değer
farklılıklarıdır.



İkinci Aşama-Kavrama ve Kişiselleştirme: Bu aşama, potansiyel nedenlerin
anlaşılması ve benimsenmesi anlamına gelen bir aşamadır. Birinci aşamadaki koşullar
(iletişim, yapı ve kişisel değişkenler) taraflardan bir taraf üzerinde hayal kırıklığı veya
engelleme gibi olumsuz bir durum yaratıyorsa potansiyel uyuşmazlık gerçek düzeyine
çıkmış demektir. Bir veya daha fazla taraf çatışmadan etkilenirse ve çatışmanın bilincine
varırsa çatışma ancak o zaman ortaya çıkabilir. Bu aşamadaki çatışma, algılanan çatışma
ve hissedilen çatışma olarak ele alınmaktadır. Çatışmanın algılanan çatışma olması
onun kişiselleştirildiği anlamına gelmemektedir. Bireyler duygusal olarak olaya
karıştıklarında yani taraflar tedirginlik, gerginlik, hayal kırıklığı ve düşmanlık
hissettiklerinde hissedilen çatışma seviyesine ulaşılmış demektir. Bu noktada çatışma
halindeki tarafların olaylar karşısındaki duyguları önemli görülmektedir. Kırgınlık,
kızgınlık, endişe ve gerilimler hissedilen çatışmanın en iyi göstergeleri olarak ifade
edilmektedir.



Üçüncü Aşama-Davranış: Davranış aşamasında, çatışma açık bir şekilde
belirginleşmektedir. Bu davranışlar rekabet, işbirliği, uzlaşma, kaçınma ve zorlama gibi
değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Burada taraflardan birisinin bilinçli bir
şekilde diğerinin amacına ulaşmasını engellemesi durumunda çeşitli davranışların
ortaya çıkması söz konusudur.
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Çatışma davranışları işbirliği (karşı tarafın gereksinimlerini karşılama derecesi) ve iddia
(kendi gereksinimlerini karşılama derecesi) boyutlarını içerecek tarzda aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir:
Rekabetçi (iddialı ancak işbirliği yapmayan): Taraflardan birinin diğerlerin etkisini
dikkate almadan kendi çıkarlarını tatmin etmek için uğraşması sonucu rekabet içine girmesi
durumu olarak açıklanmaktadır.
İşbirliği (iddialı ve işbirliği içinde olan): Çatışma taraflarının birbirlerinin çıkarlarını
karşılama isteğinde olmaları sonucu belirli bir dayanışma içinde girmeleri ve her iki taraf için
de faydalı bir sonucun araştırılmasını ifade etmektedir.
Kaçınma (iddialı olmayan işbirliği yapmayan): Kişinin çatışmanın varlığını kabul edip
çatışmadan kaçmak ve onu bastırmak isteği içinde olmasını açıklamaktadır. Çatışmayı yok
saymak, anlaşmazlık yaşadıklarını görmezden gelmek gibi davranışları içermektedir.
Uyumlu olma (iddialı olmayan ancak işbirliği yapan): Çatışmaya taraf olan birey/ya da
gruplardan birinin diğer tarafı yatıştırmak ve karşı tarafın çıkarlarını kendilerinden üstün
tutmaya ve ilişkiyi korumak için taviz vermede istekli olması hali olarak açıklanmaktadır.
Uzlaşma (iddialı olma ve işbirliği yaklaşımları orta düzeyde olan): Bu davranış
boyutunda net olarak bir kazanan ve kaybeden yoktur. Çatışmanın nesnesi olan şeyi paylaşma
ve tarafların ikisinin de çıkarlarını tam olarak tatmin etmeyen bir çözümü kabul etme niyeti söz
konusu olmaktadır. Bu durumda her iki taraf da bir şeylerden vazgeçmeye niyetli olduğu
belirtilmektedir.


Dördüncü Aşama-Sonuç: Çatışan taraflar arasındaki eylem ve karşı eylem şeklindeki
etkileşim bir takım sonuçlar doğurmaktadır. Çatışma grup performansını artırıyorsa
(yapıcı) işlevsel, düşürdüğü durumlarda (yıkıcı) ise işlev bozucu nitelikte olmaktadır.

4.4. Çatışma Nedenleri
Etkin bir çatışmayı yönetebilmek için örgütlerde meydana gelen çatışmaların hangi
kaynaktan beslendiğini ve nedenlerinin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu çatışmaların
bazılarının kaynağı kişilerin içinde bazıları kişiler arasında, bazıları da örgüt içindeki çeşitli
birimler arasında yaşanmaktadır.
Sağlık kurumları, farklı disiplinlerin ortak bir amaç için bir arada çalışmak zorunda
olduğu, insanlar için hayati önem taşıyan hizmetler veren, zamanla yarışan, farklı teknolojinin
kullanıldığı, birçok insanla etkileşim içinde bulunulması gereken, bu yüzden de çatışmanın en
çok yaşandığı kurumlardır. Sağlık çalışanları arasında yaşanan etkileşimler farklı düzeylerde
çatışmaların yaşanmasına neden olmaktadır.
Sağlık kurumlarının karmaşık ve hiyerarşik yapısı, teknolojik gelişmeler, sağlık
sisteminde gerçekleşen yeniden yapılanma, farklı yönetim tarzları, gruplar arasındaki amaç
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farklılıkları, rekabet, sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler, mesleki roller ve meslekler arası
görev bağlılığının olması, kaynak paylaşımı, az maliyetli hizmetlerin verilmeye çalışılması,
sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin bilinçlenmesi, sağlık çalışanların sayısal azlığı sağlık
kurum ve kuruluşlarında çatışmaların ortaya çıkma nedenleri arasında sayılmaktadır.
Çatışmanın nedenlerine yönelik çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Burada çatışma
nedenleri bireysel ve örgütsel olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır:

4.4.1. Çatışmaların Bireysel Nedenleri
Bireysel nedenler, örgüt yapısı ya da yapılan işlerden bağımsız kişilere ait özellikler ve
tercihlere bağlı olarak çatışmaya yol açan nedenler kapsamında ele alınmaktadır:


Kişilik farklılıkları: Örgütlerde kişilik çekişmeleri sık görülen olaylardan birisidir.
Kişilerin farklı amaç, değer yargısı, tutum, yetenek ve özelliklerde olmaları çatışmaların
önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Kişilerin davranışları ile kişilikleri arasında
sıkı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bazı kişiler rasyonel davranırken
bazı kişiler duygusal davranabilmektedir.



Algılama farklılıkları: Kişi ve grupların belirli olayları farklı şekillerde algılamaları
çatışmalara neden olmaktadır. Örgütsel grupların belirli olay ve gelişmeleri kendi
amaçları, değer ve inanç sistemleri açısından diğer gruplardan farklı olarak algılayarak
önyargılı davranması çatışmalara yol açmaktadır. Örneğin, hekimlerle hemşireler
arasında algılama farklılıklarına ilişkin en önemli çatışmalar; kendilerinin ve
birbirlerinin rollerini farklı algılamalarından kaynaklanmaktadır. Hekimler, kendilerini
hastanın tanısını belirleyen ve tedavisini gerçekleştiren profesyoneller olarak görürler.
Hastanın tüm tıbbi direktiflerini alan diğer çalışanların hekimlerin yardımcısı ve ekibin
lideri olduğu anlayışı hakimdir. Hekimler kendilerini ve diğerlerini böyle algılarken
hemşireler rollerini hasta bakımı ve rahatını sağlamak, danışmanlık etmek ve hastanın
sorunları ile başa çıkmasına yardım etmek olarak algılamaktadırlar. İki meslek grubu
arasında bu şekilde algılama farklılıklarının bulunması çatışmalara sebebiyet
vermektedir.



İletişim sorunları: Bireyler arasında iletişim sürdürülürken mesaj akışındaki
gecikmeler, mesajların filtrelenmesi, yanlış anlamalar, mesajın açık olmaması ve
mesajın algılanmaması gibi nedenler bireyleri çatışmaya götürmektedir. Çatışma anında
iletişim tamamen kopmaktadır. İletişim bireyler arasında başarısız, bozucu ve kırıcı bir
niteliğe dönüşerek ortaya çıkan yanlış algılamalarla çeşitli çatışmalar
yaşanabilmektedir. Özellikle hastaneler gibi bilim ve teknolojiye dayalı, aşırı
uzmanlaşma ve işbölümünün olduğu alanlarda farklı bölümlerin birbirlerinin mesleki
terimlerini bilmemelerinden veya açık şekilde algılayamamalarından kaynaklı
çatışmalar yaşanabilmektedir.



Amaç/çıkar/değer farklılıkları: Grupların kendi amaçlarını ön plana alarak diğer
grupların amaçlarını göz ardı etme eğilimleri çatışma nedenlerinden biri olarak
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görülmektedir. Bu tarz çatışmalar, yöneticiler ile çalışanlar kendi amaçlarıyla kurumun
amaçları konusunda farklılıklar sonucu yaşanabilmektedir. Ayrıca belli konularda
kişiler/gruplar farklı çıkarlara sahip olabilmektedir. Alınacak herhangi bir karar karşı
tarafın çıkarlarını etkilediği zaman kişiler/gruplar arasında çatışmalar
görülebilmektedir. Hastanelerde hemşirelerin belirli sayıdaki hasta grubuna kaliteli bir
bakım sunabilecekleri, hasta sayısının artışının çalışma kapasitelerini zorlayacağını
belirtmelerine rağmen hekimlerin vaka sayısını artırmak amacıyla daha fazla hasta
kabul etmeye çalışmaları, hekim-hemşire arasında amaç/çıkar/değer farklılıkları sonucu
ortaya çıkan çatışmalara örnek olarak verilebilmektedir.

4.4.2. Çatışmaların Örgütsel Nedenleri
Örgütler, karmaşık yapıları olan, birçok unsurun farklılık gösterdiği yapılardır. Bu yapı
içinde birçok etken, sorunlar yaşanmasına neden olmakta, bu sorunlar ise çatışmaya
dönüşebilmektedir. Kaynakların sınırlılığı, örgütsel büyüklük, yönetim tarzı gibi etkenler
çatışma yaşanmasına neden olabilmektedir. Aşağıda belli başlı örgütsel çatışma nedenleri ele
alınmıştır:


Örgütün büyüklüğü: Araştırmalar, örgüt büyüklüğü ile çatışma arasında pozitif bir
ilişkinin olduğunu, yani örgüt büyüyüp karmaşıklaştıkça çatışmanın da arttığını
göstermektedir. Küçük örgütlerde çatışmanın daha az oluşu, örgüt amaçlarının ve bu
amaçlara ulaşmada kullanılacak araç ve yöntemlerin büyük örgütlere oranla daha
belirgin ve daha az karmaşık olmasına bağlanmaktadır.



Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik: Bazı örgütlerde kimin hangi alan ve konularda kime
karşı sorumlu olacağı belirsiz olabilmektedir. Bu tür belirsizlikler çatışmalar için uygun
bir ortam hazırlamaktadır.



Belli kaynakların paylaşılması: Çatışmanın ana nedenlerinden birisi kıt kaynaklar için
yapılan rekabet olarak görülmektedir. Bütçe, malzeme, personel ve destekleyici
hizmetler örgütlerde kıt kaynaklar olarak görülmektedir. Örgütlerin sınırlı kaynaklara
sahip olması bireyler arasında çatışma yaşanmasına neden olmaktadır. Bir örgütün
bölümleri ve çalışanlar, fiziksel, teknik, hizmetler, para gibi ortak ve yetersiz örgütsel
kaynaklara bağımlı ise çatışma potansiyelinin her zaman olduğu kabul edilmektedir.
Örgütlerde belirli kaynakların paylaşımı, her bireyin kendi paylarını artırmak için
rekabet etmeleri çatışma çıkma ihtimalini artırmaktadır. Örneğin sağlık kurumlarında
belirli kaynakların dağıtımı esnasında çıkan anlaşmazlıklar, klinikler arasında yaşanan
çatışmaların en büyük nedenlerinden birisi olmaktadır.



İşler arası fonksiyonel karşılıklı bağlılık: Bir örgütte bölümler ve gruplar arasında
çeşitli fonksiyonel bağlılıklar vardır. Örgüt içerisinde bir bölümün fonksiyounu yerine
getirebilmesi sadece kendisinin değil, diğer bölümlerin fonksiyonlarını yerine
getirmesine bağlı ise bu bölümler fonksiyonel olarak birbirine bağlı olarak kabul
edilmektedir. Fonksiyonel olarak birbirine bağımlı bölümlerden birinin fonksiyonunu
zamanında yerine getirmemesi iki bölüm arasında çatışmalara neden olabilmektedir.
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Örneğin, hastanelerde hemşire tedaviyle ilgili görevlerini gerçekleştirmek için hekimin
tedavi istemlerini yazılı olarak belirtmesine gereksinim duyarken, hekim de hemşirenin
tedaviyi uygulayıp, sonuçları rapor etmesine gereksinim duymaktadır. Burada yaşanan
aksaklık çatışmaların yaşanmasına neden olabilmektedir.


İşçi-işveren arasındaki kutuplaşmalar: Yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin
kutuplaşmış olması örgütsel çatışmaların en önemli nedenlerinden birisi olarak
görülmektedir. Bu kutuplaşmaların artması çatışmalara ortam hazırlamaktadır.
Hastanelerde yönetim ve sağlık çalışanları arasında anlaşmazlıkların olduğu zaman
zaman bu durumların çatışmalara gittiği belirtilmektedir.



Rekabetçi ödüllendirme sistemleri: Çoğu çatışmaların kökenin de bireylerin
gösterdikleri çabaların sonucundaki ödüllendirmeleri yatmaktadır. Ödüllerin
gösterilecek başarıya bağlanması çalışanları yarışma içine sokmaktadır. Bu yarışma
havası ise duygusal açıdan bireyleri kıskançlık yaşayacakları bir tutum içerisine sokarak
birbirini kötüleyen birey ve grupların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



Statü farklılıkları: Örgütlerde belirli kişi veya gruplar kendi statülerinin başkalarından
farklı ve daha fazla prestiji olan bir statü olarak görebilmektedir. Statü anlayışındaki bu
tür farklılıklar algı ve haberleşmeyi etkileyerek çatışmaya neden olabilmektedir.
Örneğin hastanelerde büyük çoğunluğu hemşirelerin oluşturmasına rağmen hekimlerin
hastanelerde daha fazla destek görmesi statüden kaynaklanan bir çatışma olduğunu
göstermektedir.



Yönetici tarzları arasındaki farklılıkları: Her yöneticinin kendine has bir yönetim
tarzı bulunmaktadır. Karar verme sürecinden zaman kullanımına kadar her yönetici
değişik yollar izleyebilmektedir. Eğer yönetici ile çalışanlar arasında bu konular
hakkında önemli farklılıklar çatışma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.



Denetim Biçimi: Örgütlerde yakından denetim çatışmayı artırmaktadır. Buna karşılık,
çalışanların kendi kendilerini denetlediği ve kendi işini kendilerinin planladığı
örgütlerde çatışma azalmaktadır. Hastanelerde görev bağlılığı nedeniyle sağlık ekibi
üyeleri birbirlerinin işlerini gözetme konumunda olması çatışmalara neden
olabilmektedir.



Örgüt içi güç mücadelesi: Güç, kişilerin elde ettiği pozisyonlarla ilgili olarak bir
soruna dönüşebilir. Örgütlerin çoğunda hiyerarşik bir yapılanma vardır. Bu hiyerarşide
kişilerin konumu onun örgüt içindeki gücünü de belirlemektedir. Kişiler örgüt içindeki
konumlarını ve güç farklılıklarını adil olarak algılamadıkları zaman çatışma kendisini
göstermeye başlayacaktır. Ayrıca çalışanlar çeşitli nedenlerle sahip oldukları güç
alanlarını genişletmek istemeleriyle başkalarıyla çatışma durumuna girebilmektedir.
Burada önemli olan, olayın algılanış biçimidir. Dolayısıyla gerçeğin ne olduğundan çok,
bir yöneticinin davranışlarının güç artırma davranışı olarak algılanmasının daha önemli
olduğu belirtilmektedir.
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Çeşitlilik: Örgütler yapılarında farklı geçmişe (alt kültür, eğitim farklılıkları, yaşam
şekilleri vb.) ve özelliklere (kişilik, yaş, cinsiyet vb.) sahip farklı meslek gruplarından,
farklı pozisyonlarda çalışan birçok kişiyi istihdam etmektedir. Bireyler için grup içi
benzerlik kendini gruba ait hissetmek için önemli görülmektedir. Ancak grupta çeşitlilik
olması, olumlu havanın bozularak çatışmaların yaşanma olasılığını artıracağı ifade
edilmektedir.



Kararlara katılım: Çalışanlar kendilerini ilgilendiren konular hakkındaki düşünce ve
önerilerini açıkça belirtme olanağına sahip olduklarında, doyum artmakta ve çatışma
durumu olumlu yönde etkilenmektedir. Örneğin sağlık meslek gruplarından birinin
kararlara katılımının sınırlanması durumunda; hasta bakım hizmetlerinin etkinliği
azalmaktadır. Hemşirelerin, hekim otoritesi nedeniyle, hastaya ilişkin görüşlerini
bildirmede çekingen davranması; farkına varmadan kendi profesyonel gelişimlerini
engellemesine neden olmaktadır. Oysa hemşirelerin hastaya ilişkin kararlara katılması,
eksikliklerini belirleyerek kendisini geliştirmesi gerekmektedir.



Örgüt kültürü: Kültür, çatışma konusunda önemli unsurlardan biridir ve çatışmanın
sürecini ve sonuçlarını etkilemektedir. Bazı kültürlerde karşılıklı yüzleşmeye önem
verilirken bazı kültürlerde ise çatışmanın üstü kapatılmaya çalışıldığı belirtilmektedir.
Dolayısıyla kişilerin çatışma ile baş etme biçimleri de farklılaşabileceğinden bu durum
çatışmaya neden olabilmektedir.



Yetki ve sorumluluk alanındaki belirsizlik: Yetki ve sorumluluklardaki belirsizlikler
rol çatışmalarıyla beraber görev ve sorumluluklarda da aksamalara yol açabilmektedir.
Bir çalışanın yapması beklenen işi kimse yapmayabilir veya aynı iş için herkes gereksiz
yere çaba sarfetmiş olabileceği belirtilmektedir. Çalışanlar kendilerinin ve diğerlerinin
yetki ve sorumlulukları hakkında net bilgi sahibi olmadıklarında bunlarla ilgili çeşitli
çıkarımlarda bulunabilmektedirler. Bunun sonucunda gösterecekleri davranışlar
örgütün dinamiğini bozarak çatışmalara neden olabilmektedir. Örneğin, hemşirelerden
temel işleri olan bakımla ilgili işlevlerinin yanında kendilerinden bakım dışı işlevlerin
beklenmesi hemşirelerin sıkıntı yaşayarak kişiler ve gruplararası çatışma yaşamasına
sebebiyet vermektedir.



Değişen koşulların öngördüğü yeni nitelikler: Kişilerin değişen koşullar nedeniyle
farklı roller oynamaları rol çatışmalarına neden olabilmektedir. Örgütlerde yaşanan
yeniden yapılanma ve reorganizasyon çalışmalarında bu tür çatışmalar ortaya
çıkabildiği belirtilmektedir.

4.5. Çatışmaların Sınıflandırılması
Literatür incelendiğinde çatışma türlerinin; çatışmanın sonuçlarına, çatışmaya taraf
olanlara, örgüt içindeki yerlerine, ortaya çıkış nedenlerine ve örgüt içindeki yerlerine göre dört
ana başlık üzerinde sınıflandırıldığı görülmektedir.
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Sonuçlarına Göre Çatışmalar
Bu çatışma türünde, çatışmanın sonucuna göre işlevsel olup olmaması doğrudan
yöneticinin çatışmayı ele alış biçimine bağlı olarak değişmektedir. Çatışmalar iki başlık altında
ele alınmaktadır.


Fonksiyonel (işlevsel) çatışma: Fonksiyonel çatışmalar, organizasyonun amaçlarına
katkıda bulunan çatışma türü olarak ifade edilmektedir. Bu tür çatışmaların örgütlerdeki
sorunlara işaret ederek yöneticilerin dikkatinin bu alana çekilmesini sağladıkları
belirtilmektedir. Örgütün etkinliği açısından belli bir düzeyde çatışmanın olması normal
karşılanmaktadır. İşlevselliği olan bu çatışmaların örgüte canlılık kazandıracağı, yenilik
ve değişimlerin gerçekleşmesini kolaylaştıracağı da düşünülmektedir.



Fonksiyonel olmayan (işlevsel olmayan) çatışma: Örgütleri amaçlarından
uzaklaştıran, ulaşmada geciktiren ya da amaçlarını gerçekleştirmelerine katkıda
bulunmayan çatışma türüdür. Fonksiyonel olmayan çatışmalar, sorun çözme, uzlaşma,
amaçlara göre yönetim, baskılama ve yumuşatma aracılığıyla çözümlenebilir.
Taraf Olanlara Göre Çatışmalar

Çatışmalar, kişisel ve kişiler arası düzeylerde ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamdaki
çatışmaları altı başlık altında ele alınmaktadır:
Bireysel (İçsel) Çatışmalar: Bireylerin hangi işi daha yararlı olacağını bilememesi, işin
bazı gereklerinin diğerleriyle çeliştiğinde veya kendisinden yapabileceğini düşündüğünden
daha fazlası istendiğinde ortaya çıkan ve kişiyi rahatsızlığa, kızgınlığa ve baskı altında kalmaya
sevk eden çatışma türü olarak ifade edilmektedir. Bireysel çatışmaları amaç çatışması ve rol
çatışması şeklinde yaşanabildiği belirtilmektedir.


Amaç Çatışması: Asıl gerçekleştirilmesi istenen davranış ile arzu edilen amaç arasında
engellerin var olduğu durumlarda amaç çatışmasından söz edilmektedir. Bu tür
çatışmalar, amaçların olumlu, olumsuz veya karşıt olduğu zamanlarda meydana
gelmektedir. Amaç çatışmalarında üç tür çatışma tipinden bahsedilmektedir:

Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması: Uzun ve zor bir şekilde ele geçen iki olumlu amacın
bireylere eşit değerde görünmesi durumunda seçme zorluğunun ortaya çıkardığı güç bir durum
oluşturmaktadır. Bireyin ulaşmak istediği birden çok amacı olup bu amaçlardan sadece birisini
gerçekleştirebilecek olanağın olması durumunda bu çatışma türü yaşanmaktadır. Bu durumda
birey bunlardan birini gerçekleştirip diğerinden vazgeçmek durumunda kalmaktadır.
(Ör: Servis hemşiresinin kendisine sunulan servis sorumluluğu ya da eğitim hemşireliği
teklifinden birisini seçmek durumunda kalması)
Kaçınma-Kaçınma Çatışması: Bireyin iki istemediği tercihinden birisini seçme
durumunda kalması halinde bu çatışma türü ortaya çıkmaktadır. Aslında birey vereceği kararla
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elde edeceği amaçlardan hiçbirisini istememektedir. Ancak tercih yapma ve karar verme
durumunda kalındığı için kişi kaçınma-kaçınma çatışmasına girmektedir.
(Ör: İşe yeni başlayan bir hemşireye sunulan acil ya da yoğun bakımda çalışmadan
birisini seçmek zorunda kalması)
Yaklaşma-Kaçınma Çatışması: Bu çatışma türünde, bireyin vereceği kararın hem
olumlu hem de olumsuz yanları bulunmaktadır. Normalde örgütsel amaçlar örgütte çalışanlar
için hem olumlu hem olumsuz bir boyuta sahip olmaktadır. Bu nedenle örgütlerin bazı amaçları
çalışanlar için büyük çatışma nedenleri oluşturabilmektedir.
(Ör: Acilde çalışacak bir hemşireye diğer servislere göre daha fazla ücret ödenmesinin
yanında çalışma şartlarının çok daha ağır olması)


Rol Çatışması: Bireyin aynı anda birden fazla rolü gerçekleştirme durumunda kalması
halinde ortaya çıktığı belirtilmektedir. Birey böyle bir durumda rollerden birisine daha
fazla önem verecek ve ardından çatışma meydana gelecektir. Bireyin aynı anda birden
fazla rolü gerçekleştirmesi sonucu ortaya çıkan uyumsuzluğun sebep olduğu rol
çatışması, aslında roller arası ilişki çatışması olduğu belirtilmektedir. Bu çatışma, daha
çok bireyden beklenenlerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Rol çatışmasının asıl
alanı, bireyin kendisi olup birey iki veya daha fazla durum arasında rol seçemediğinden
endişe ve gerilim yaşamaktadır. Örneğin örgütteki birey, anne ve babasının kızı,
çocuklarının annesi, kocasının eşi, belirli bir derneğin üyesi olabilir. Her rolde
kendisinden farklı davranış beklenmektedir. Bu davranışlar yerine getirilemeyince
çatışma yaşanması kaçınılmazdır.
(Ör: Nöbet tutan çocuk sahibi hemşirenin mesleki rolü ile annelik rolü arasında kalması,
sorumlu hemşirenin hemşirelere her uygulamada eldiven kullanın uyarısı ile eldivenleri
ekonomik kullanın uyarısı yapması).
Bireylerarası çatışma: İki bireyin birbirleriyle çeşitli fikir, duygu ve görüş ayrılıklarına
düşmeleri sonucu bu tür çatışmalar meydana gelmektedir. Örgütlerde en çok rastlanan
bireylerarası çatışma türleri ast-üst arasındaki kişisel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalardır
(Ör: Hekim ve hemşirelerin kendi aralarında çeşitli nedenlere yönelik yaşamış oldukları
çatışmalar).
Birey ve grup arası çatışma: Kişilerin ait olduğu grupla çatışmaya düşmesidir. Bu
çatışma türü genellikle aynı bölüm yöneticisine bağlı grupların birbirleriyle mücadeleye
girmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle çalışma gruplarının kendi norm ve standartlarını
üyelerine benimsetmek ve itirazsız kabul ettirmek için onlar üzerinde uyguladıkları baskılardan
kaynaklanmaktadır.
Gruplararası çatışma: Bu tür çatışmalar, daha çok aynı bölüm yöneticine bağlı olan
grupların birbirleriyle mücadeleye girmeleri sonucu meydana gelmektedir. Bu çatışma türünde,
iki grup arasındaki çatışma, bu grupların kendi iç yapılarında çeşitli değişikliklere sebep
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olmaktadır. Ayrıca grupların da birbirleriyle olan ilişkileri de belirli yönlerde gelişmeler
gösterebilmektedir (Ör: Hastanelerde hekimler ve hemşireler arasında yaşanan çatışmalar).
Bölümler arası çatışma: Örgütlerde en çok ve en yaygın şekilde rastlanan çatışma türü
olarak belirtilmektir. Örgütün amaç, verimlilik ve etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde
etkilenmektedir. Genellikle aynı bölüm yöneticisine bağlı olan grupların birbirleriyle
mücadeleye girmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. (Ör: Hastanelerde bölümler arası hasta
transferi sağlanırken iletişim eksikliğine bağlı yaşanan çatışmalar). Bu çatışmaların yönetimi
oldukça zordur. Çünkü yönetici de bir grup üyesi olarak çatışan taraflardan birisine dahil
olabilmektedir.
Örgütler arası çatışma: Bu çatışma türünde bir örgütün kendi dışındaki diğer
örgütlerle çatışması söz konusudur (Ör: Hastaneler arası hasta sevkinde hasta kabulüne yönelik
yaşanan çatışmalar).
Ortaya Çıkış Sebebine Göre Çatışmalar
Potansiyel çatışma: Çatışmayı ortaya çıkarabilecek nedenleri ifade etmektedir. Bir
örgüt içerisindeki amaçların farklılıkları, kaynakların kıt olması gibi unsurlar çatışma
potansiyeli olan durumlar olarak kabul edilmektedir.
Algılanan çatışma: Çatışmaya dahil olan tarafların olay ve durumları algılama
farklılıklarıyla ortaya çıkmaktadır.
Hissedilen çatışma: Çatışma halindeki tarafların olaylar karşısında ne hissettikleriyle
ilgili bir durum olarak görülmektedir.
Açık çatışma: Çatışma halindeki tarafların fiilen gösterdikleri davranışlar olup
karşılıklı çatışma, birbirine ağır sözler söyleme ve davranışa dönüşmüş diğer olumsuz eylemler
açık çatışmayı işaret etmektedir.
Organizasyon İçindeki Yerine Göre Çatışmalar
Dikey çatışma: Bir örgütte ast-üst durumundaki kişi veya kademeler arasında yaşanan
çatışmalardır. Genelde iletişim kopukluğu, amaç ve değer farklılığı gibi nedenler çatışmaya
neden olmaktadır. Örneğin servis hemşiresi ile sorumlu hemşire arasında yaşanan çatışmalar
bu gruba girmektedir.
Yatay çatışma: Aynı düzeydeki kişi veya kademeler arasında yaşanan çatışmalardır.
Algılama farklılığı, amaç-çıkar farklılığı, sorumluluk belirsizliği, ödül farklılıkları gibi nedenler
bu çatışmalara neden olmaktadır. Örneğin, hemşirelik hizmetleri yönetiminin, sorumlu
hemşirelerle birlikte yaptığı toplantıda, işe yeni alınacak olan hemşireleri sorumlu hemşirelerin
kendi servislerine istemelerine bağlı anlaşmazlık yaşanması aynı düzeydeki hemşirelerin
yaşamış oldukları çatışma grubuna girmektedir.
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Komuta-kurmay çatışması: Genellikle otorite ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.
Komuta personel, emir komuta zincirinde yer alan sorumlulukları belirlenmiş çalışanlar iken,
kurmaylar uzmanlık alanlarıyla ilgili (Ör: Kalite koordinatörü, enfeksiyon kontrol hemşiresi)
diğer çalışanlara danışmanlık yapan kişiler olmaktadır. Bu iki grup arasında çeşitli nedenlerden
(yetki çatışması, uzmanlık bilgisi, deneyim farklılığı) dolayı çatışmalar çıkabilmektedir.

4.6. Çatışmaların Sonuçları
4.6.1. Çatışmaların Olumlu Sonuçları
Çatışmaların kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde çatışmaların çeşitli yapıcı ve yıkıcı
etkileri olmaktadır. Çatışmaların iyi yönetildiklerinde yıkıcı olmaktan çok örgütlere çeşitli
olumlu çıktılar sağladığı da belirtilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki sıralanmıştır:
 Çatışma sonucunda taraflar kendi görüşlerinin haklılığını kanıtlamak amacıyla tüm
yaratıcılıklarıyla orijinal ve yeni fikirlerin ortaya çıkması sağlanabilmektedir.
 Sadece bireysel yaratıcılık olmayıp yeni buluş ve yaklaşımlar için araştırma yapma
eğilimleri artmaktadır.
 Uzun süredir çözüme kavuşturulamamış örgütsel ve bireysel sorunlar incelenip çözüm
için enerji bu sorunlar üzerine çekilerek var olan gerilim azalacaktır.
 Tarafsız kalmaya özen gösteren, görüş bildirmeyen bireylerin sorunların çözümünde
düşünce ve fikirlerini açıklamaya zorlanması sağlanacaktır.
 Tarafları, birbirlerinin bakış açılarını bilmeleri ve anlamaları yönünde motive edecektir.
 Örgütsel etkinliği uzun süredir olumsuz ölçüde etkileyen sorunlar açığa çıkarak ilgi ve
çözümleme ile birlikte çalışanların motivasyonunu artıracaktır.
 Çatışan birey/taraflar kendi bilgi, yetenek ve performanslarını değerlendirme olanağı
elde edeceklerdir. Bu değerlendirme ile eksik yanların saptanarak gerekli önlemleri
alma fırsatı doğmuş olacaktır.
 Çatışma örgütlerde uyumu kolaylaştırarak bireysel amaçlarla örgütsel amaçların
bütünleşmesini sağlamaktadır.
 Etkin şekilde yönetilen çatışma, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı, yenileşim yoluyla
büyümeyi ve ekip üyeleri arasında dayanışmayı artırmaktadır.
 Çatışma, örgütlerde süregelen görevlerin, yapıların ve amaçların sorgulanması
sonucunda örgütsel değişimin sağlanması için gerekli ortamın oluşumuna destek
sağlamaktadır.

4.6.2. Çatışmaların Olumsuz Sonuçları
Etkin şekilde yönetilen çatışmaların örgütlere olumlu etkiler meydana getirirken başarılı
bir şekilde yönetilemeyen çatışmaların ise örgütlere olumsuz etkilerinin olacağı kaçınılmaz bir
gerçek olarak görülmektedir. Çatışmanın olumsuz sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:
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Çatışma, çatışan tarafların birbirleriyle rekabete girmelerine ve yabancılaşma
yaşamalarına neden olurken örgütsel adanmışlık ve bağlılığın azalması sonucunu da
beraberinde getirmektedir.
Çatışmaların yaşandığı örgütlerde güvensizlik ve şüphenin hakim olduğu bir hava
oluşmaktadır.
Çatışan taraflar, özellikle ilişkisel çatışmalarda amacından saparak farklı yönlere enerji
harcamaya başlayabilir ya da grup üyeleri için ortak amaçlar önemini yitirebilmektedir.
Çatışma durumu örgütteki kişileri psiklojik açıdan da yıpratmaktadır.
Kişilerin iş başarısı, ilişkileri ve hayat kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Sağlığın
bozulması, depresyon, uykusuzluk, işe gelmek ve/veya çalışmak istememek, sık rapor
alma, işten ayrılma isteği gibi bireyler açısından oldukça olumsuz davranış ve
duygulanımlar ortaya çıkmaktadır.
Örgütlerde meydana gelen çatışma, çalışanlar veya çalışma grupları arasında sağlıksız
rekabet, bilgi saklama, moral ve motivasyonda azalma, verimli çalışma zamanının
kaybı, verimlilikte düşme, çalışan ve müşterilerden gelen şikâyetlerin ve işi sabote etme
gibi davranışlarının artmasına neden olmaktadır.
Çatışma kontrol altında tutulamazsa belli ölçüler içinde kalmayıp büyüyebilir. Bu
durumda çatışmanın yarattığı gerilim uzun sürebilir.
Çatışmayı çözmek için ortaya konulan çabalar sırasında örgütün emek, zaman, para gibi
bazı kaynakları çözüme yönelik olarak aktarılacağından, kaynakların azalmasına neden
olabilmektedir. Yetersiz kaynaklar da bir çatışma sebebi olduğu düşünüldüğünde
çatışma bir kısır döngüye girebilir.
Yıkıcı çatışmalar örgütün dinamik yapısını bozarak üretkenlikte düşmeye neden
olmaktadır. Bu çatışmaların müdahale edilmeden sürmesi durumun daha kötüye giderek
örgütün çalışamaz hale gelmesine neden olmaktadır.

4.7. Çatışma Yönetimi
Çatışma yönetiminin, çatışma çözümü kavramından daha farklı ve kapsamlı olduğu
belirtilmektedir. Çatışma çözümü; ortaya çıkan çatışmanın uzlaştırılmasını ifade ederken,
çatışmanın yönetilmesi, hem ortaya çıkan çatışmaları uzlaştırmayı, hem de yıkıcı çatışmaları
yapıcı sonuçlara yönlendirmeyi içermektedir.
Çatışmaların yönetilmesi, geniş tanımıyla çatışmanın var olduğunun benimsenmesi ve
örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesinde bu çatışmanın birer araç olarak kullanılmasıdır. Yani
çatışma, bir problem olarak değil çözümün bir parçası olarak düşünülmesi gerektiği
belirtilmektedir.
Etkin ve başarılı bir çatışma yönetimi, çatışmaların zararlı yönlerini en aza indiren,
yararlı yönlerini ise maksimize eden, örgütteki çatışma düzeyini optimal düzeyde tutan ve
çatışmalarda kazanma-kazanma çözüm yaklaşımını benimseyen faaliyetler toplamı olarak ifade
edilmektedir.
Çatışma yönetimini bireysel ve örgütsel düzey olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır:

117

Bireysel Düzeyde Çatışma Yönetimi
Bireysel çatışma yönetimi ele alınırken kişilerin çatışma karşısında özgün davranışları
veya belli bir biçimde davranma eğilimleri olduğu varsayılmaktadır. Günümüzde, Rahim
Organizational Conflict Inventory-ll (ROCI-II) olarak bilinen ölçeğin çatışma ile başa çıkma
tarzları konusunda en yaygın olarak kullanılan modellerden birisi olduğu belirtilmektedir. Bu
modelde çatışma yönetim tarzları, kendi çıkarını düşünme ve başkalarının çıkarını düşünme
boyutlarının ilişkilendirilmesiyle sınıflandırılmıştır. Şekil 4.2’de de gösterilen bu iki boyutun
kombinasyonundan elde edilen beş farklı çatışmayla başa çıkma tarzı açıklanmıştır:
Problem çözme: Hem kendini hem de diğerini düşünme boyutları yüksektir. Bu stili
benimseyen kişiler, her iki tarafın da en yüksek düzeyde çıkar sağlamasını
amaçlamaktadır.



Uzlaşma: Bu stil matrisin tam ortasında yer almaktadır. Hem kendini hem de diğerini
düşünme boyutu ne çok düşük ne de çok yüksektir. Uzlaşmaya varabilmek için
karşıdakilerden kendisi kadar taviz beklemektedirler. Her iki tarafın kazancı ve kaybının
eşit düzeyde ya da benzer olması beklenmektedir.



Zorlama: Bu çatışma stilinde kendini düşünme boyutu yüksek, diğerini düşünme
boyutu düşüktür, dolayısıyla kişiler kendi çıkarlarını en yüksekte tutabilmeye ve
karşısındakinin kaybetmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.



Kaçınma: Kişiler çatışmalı ortamdan fiziksel (ortamdan uzaklaşma) ya da psikolojik
(ortamda bulunduğu halde çatışmaya girmeme, fikir belirtmeme) olarak çekilme
eğilimindedir. Bu stili benimsemiş olan bireyler, hem kendini hem dediğerini düşünme
boyutunda düşük bölgede yer almaktadır.



Uyma: Bu çatışma stilini benimseyenler ise, kaybetmek pahasına karşıdakinin fikrini
kabul ederler, böylece çatışma yatışmış olmaktadır. Bu çatışma stili matriste kendini
düşünme boyutunda düşük, diğerini düşünme boyutunda yüksek konumda yer
almaktadır.

Diğerini Düşünme Boyutu



Kendini Düşünme Boyutu
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Şekil 4.2: Bireysel Çatışma Yönetim Stilleri (Ertürk, 2012:397)
Örgütsel Çatışma Yönetme Yolları
Örgütsel çatışmalarda yöneticilerin yapması gereken veya onlardan beklenen, mevcut
çatışmaya uygun bir çatışma yönetim tarzını benimsemesidir. Her yöneticinin kendine has bir
yönetim tarzı bulunmaktadır. Hangi durumda olursa olsun, yönetici ortaya çıkan çatışma olayını
anlamak ve organizasyon amaçları doğrultusunda çatışmayı yönetmek durumundadır.
Çatışmaların başarılı bir şekilde yönetilemediği durumlarda ise örgütlerin çalışamaz ve iş
göremez hale geleceği ve varlık nedeni olan amaçların da gerçekleşemeyeceği belirtilmektedir.
Bir yöneticinin çatışma durumu ile karşılaştığı zaman uygun çözüm stratejilerini
belirlemek ve uygulaması gerekmektedir. Ancak yöneticilerin çatışmaları, sadece örgütsel
düzeyde uygun stratejiler belirleyerek ve uygulayarak yönetmeleri yeterli gelmeyebilir. Bunun
yanında, çatışmaya dahil olan bireylerin çatışmaya yaklaşımlarını ve çatışma yönetim tarzlarını
da bilmek durumundadır.
Örgüt içindeki çatışmaları önlemek, yönetimin karşılaştığı en güç sorunların başında
gelmektedir. Çatışmaların çözümünde birden fazla yöntem uygulanmaktadır. Ancak hangi
çatışmada hangi yöntemin uygulanacağı, öncelikle çatışmaların iyi bir şekilde analiz edilmesi
gerekmektedir.
Yöneticilerin çatışmaların analizinde izleyebilecekleri yollar aşağıda belirtilmiştir:













Çatışmanın nedeni anlaşmazlığın ortaya çıkış sebebi nedir?
Anlaşmazlığın kapsamına giren kişiler ve gruplar kimlerdir?
Çatışma nasıl bir gelişme göstermiştir?
Anlaşmazlığı başlatan ve sürdüren görünürde olmayan gizli nedenler nelerdir?
Anlaşmazlığın çözümü için tarafların tutumları nasıldır?
Anlaşmazlığın büyümesi söz konusu ise buna ne gibi unsurlar sebep olmuştur?
Muhtemel çözüm sonucunda hangi tarafın ne tür bir çıkar ve güç kaybı olabilecektir?
Birden fazla çözüm var mıdır? Anlaşmayı kökünden çözmeden geçici çözümlerle
durum kurtarılabilir mi?
Örgüt dışı bir uzman veya tarafların hakem olarak kabul edilebilecekleri örgüt içinde
hatırlı kişinin anlaşmazlığın giderilmesinde aktif rol oynaması mümkün müdür?
Taraflar belirli bir süre sonra dışardan müdahale etmeksizin kendi aralarında kabil
edebilecekleri çözüm yolları bulabilirler mi?
Örgüt çözümün uygulanabileceği bir ortama sahip midir? Örgütsel koşullar hangi
çözüm yöntemleri nasıl uygundur?
Çözüm etkinliği nasıl ve kim tarafından ne zaman denetlenecek?

Aşağıda çatışmaların meydana geldiği örgütlerde yöneticilerin izleyebileceği çatışma
yönetim yolları yer almaktadır:


Kaçınma: Çatışmanın çözümünde yönetici aktif bir rol almaktan kaçınarak çatışmayı
görmemezlikten gelmektedir. Yönetici bu tutumu nedeniyle bütün tarafları tatminsizlik
içinde bırakmaktadır. Bu durumda çatışmanın çözümü ile ilgili kararlar gecikmekte ve
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taraflar sürekli bir memnuniyetsizlik yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bu yöntemde uzun
dönemde çözüm bulunmadığı için ileride bir sorunla karşılaşma durumu kaçınılmaz
olarak görülmektedir. Ancak bazen çatışmaların önemsiz olduğu durumlarda yani
zaman ve enerji harcamanın gereksiz görüldüğü durumlarda bu yöntemin
kullanılabileceği belirtilmektedir.


Problem çözme yaklaşımı: Bu yöntemde taraflarca kabul edilen bir çözüm yolu
araştırılır ve böylece taraflardan hiçbiri herhangi bir fedakârlık göstermemiş olmaktadır.
Burada çatışmanın üzerine açık bir şekilde gidilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu
yaklaşımda, yönetici çatışan tarafları yüz yüze getirerek, kendisinin de katkısı ile
konunun açık ve ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.



Yumuşatma: Bu yöntem, çatışmaya taraf olanlar arasındaki ortak konu ve çıkarların
vurgulanarak ön plana çıkarılması, farklılıkların ise öneminin azaltılarak ikinci plana
itilmesi ile ilgili bir yaklaşımı ifade etmektedir. Yumuşatma yönteminde, yönetici,
çatışan tarafların farklılıklarını ortaya çıkarmalarını önleyerek onları dayanışma halinde
olmaya teşvik etmektedir. Örneğin, yöneticinin çatışan taraflara, “bizler bir aileyiz”
yaklaşımıyla onları yumuşatması uzlaşmaya gidilmesini sağlamaktadır.



Güç kullanma: Bu yol ile çatışmalar yöneticilerin gücü ve otoritesi kullanılarak
çözülmektedir. Yöneticinin “burada benim istediğim olur” şeklindeki söylemleri
bulunmaktadır. Yöneticinin vereceği karar taraflardan birinin lehine olabilmektedir.
Alınan bu karar taraflar arasında anlaşma sağlamayabilir ancak her iki tarafça kabul
edilmek durumunda olduğu belirtilmektedir.



Daha önemli ve geniş kapsamlı amaçlar belirleme: Çatışan taraflar için daha önemli
ve daha kapsamlı amaçlar belirleyerek bu amaçlar doğrultusunda birleşmeleri ile ilgili
bir durumu ifade etmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde yöneticilerin bu tür bir
çatışma yönetimi yolunu tercih ettikleri belirtilmektedir.



Taviz verme: Çatışmaya taraf olanlar kendi amaçlarından fedakârlık yaparak orta bir
yol bulmaya çalışmaları taviz verme durumunu oluşturmaktadır. Bunun sonucunda
çatışmanın açık ve kesin bir galibinin bulunmayacağı belirtilmektedir. Hangi tarafın ne
kadar taviz vereceği tarafların güçlerine bağlı olmaktadır. Taviz verme, geçici bir
çatışma çözüm yolu olarak görülmektedir.



Çatışmaya taraf olan kişileri değiştirme: Yöneticiler bazı durumlarda çatışmaları
örgüt amaçları doğrultusunda yönetebilmek için çatışmaya taraf olan kişileri
değiştirebilmektedirler. Bu yaklaşım ile çatışmaya taraf olan kişi veya kişilerin ya örgüt
içerisinde başka bölümlere gönderilmesi ya da bu kişilerin eğitim geliştirme
programlarına tabi tutularak bilgi, tutum, davranış değişikliğinin sağlanmasına
çalışılmaktadır.



Örgütsel ilişkileri değiştirme: Örgütsel ilişkilerin çatışmaları azaltıcı yönde
değiştirilmesini ifade etmektedir. Bu değişiklikler iş tanımlarına, kaynakların
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ayrılmasına ya da belirli birimlerin başka birimlere bağlanmasına yönelik
olabilmektedir.


Çoğunluk oyu: Yöneticilerin çoğunluğun oyuna göre çatışma çözümüne gitmesi
şeklinde olmaktadır. Taraflar izlenen yöntemin adil olduğuna inanırlarsa bu yöntem
başarılı olabilmektedir. Ancak bu yöntemde grup üyeleri oylarını serbestçe
kullanabilmesi konusuna dikkat etmek gerekmektedir.



Çatışma kaynağının ortadan kaldırılması: Çatışmaya neden olan koşulların ve
nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Özellikle kıt kaynakların paylaşılmasının
neden olduğu çatışmalarda kaynakların artırılması bu yöntemlerden birisidir.



Hakeme başvurma yöntemi: Örgüt içinde tarafların kendi aralarında anlaşamamaları
ve yöneticinin de tarafları anlaşmaya ikna edemediği durumlarda, tarafsızlığına
güvenilen üçüncü bir kişiye başvurulmaktadır. Ancak burada, tarafların verilen kararı
saygıyla karşılamaları gerekmektedir. Hakeme başvurma, verimlilik, etkinlik ve zaman
kazanımı açısından, sorunlar karşısında yargıya başvurma yönteminden daha yararlı bir
yöntem olarak görülmektedir.
Örgütsel Çatışma Yönetim Stratejileri

Çatışmaların çözümü konusunda birçok yöntemin ortaya atıldığı, her birinin ayrı bir
tekniğe sahip oldukları ve etkinliklerinin de farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir.
Örgütlerde gerek bireyler gerekse gruplar arasında meydana gelen çatışmalarla ilgili
olarak tarafların amaç ve durumlarına bağlı olarak dört çözüm stratejisinin kullanılabileceği
belirtilmektedir:


Kayıp-Kayıp (Ben kaybettim sen de kaybet) Stratejisi: Çatışmanın bu şeklide
çözülmesi sonucunda çatışan her iki taraf da kaybetmektedir. Bu durumda her iki taraf
da amaçlarına ulaşamamaktadır. Bu yöntemde üç tür yaklaşım bulunmaktadır: a)
taraflar arasında orta yol bulunabilir; b) taraflardan biri tatmin edilerek bertaraf
edilebilir ya da c) hakeme başvurulabilmektedir.



Kayıp-Kazanç (Ben kaybedeyim sen kazan) Stratejisi: Kişi yenilgiye uğramayı
kabul ederek kaybetmekte bir fayda göreceğini düşünmektedir. Çünkü başka bir
zamanda bunun karşılığını alacağını ümit etmektedir.



Kazanç-Kayıp (Ben kazanayım sen kaybet) Stratejisi: Bu strateji benimsendiğinde,
çatışan bireylerden birinin tüm olanaklarını kazanmak için kullanması durumudur.
Doğal olarak diğer taraf için ise durum yenilgiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum gücü ve
uzmanlığı ile ya da hükmederek bir tarafın isteklerine diğer tarafın isteklerini göz ardı
ederek ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, aynı pozisyon için terfi almak üzere
bekleyen iki hemşireden birisi pozisyona atanırken, diğerinin atanmaması bu yaklaşımı
yansıtmaktadır.
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Kazanç-Kazanç (İkimizde kazanalım) Stratejisi: Bu yaklaşım, birey ve örgüt
açısından en iyi yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Çatışmanın, tarafların karşılıklı
tatmin olmasıyla sonuçlandırılmasıdır. Bu çözümleme, hem birey hem de örgüt
açısından en olumlu sonucu veren stratejidir. Her iki tarafın enerji ve yaratıcılığı, diğer
tarafı yenmek yerine sorunu çözmeye yönelmiştir. Kazan-kazan stratejisiyle,
çatışmadaki her iki tarafın gereksinimleri karşılanmakta ve her iki tarafın da
ödüllendirici sonuçlara ulaşması sağlanmaktadır. Problem çözme, görüş birliğine
varma, ortak karar alma ve işbirliği gibi yaklaşımlar çoğunlukla kazan-kazan stratejileri
içinde yer almaktadır.
Sonuçta çatışmalar mutlaka kaçınılması gerekli bir olgu olmayıp, örgüt amaçları
doğrultusunda yönlendirilerek yönetilmesi gerekli bir olgu olduğunun kabul edilmesi
gerekmektedir.
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Uygulamalar
1. A Hastanesi cerrahi servisinde vizit sonrasısorumlu hekim, kızgın bir tavırla Ayşe
Hemşire’ye dört gün önce ameliyat olan hastaya neden pansuman yapılmadığını sorar ve derhal
pansuman yapılmasını ister. Ayşe hemşire ise bu işin kendisinin görevi olmadığını pansumanı
hekim olarak kendisinin yapması gerektiğini söyler. Bu sözleri duyan hekim sinirlenerek
hemşireye “bu serviste sizin amiriniz biziz, “bizim dediğimizi yapmanız gerekiyor, yoksa
sonuçlarını katlanırsınız” diyerek hemşireyi kapalı bir şekilde tehdit eder. Söz konusu hastanın
yakınları ise hastalarıyla ilgilenilmediğini söyleyerek hemşire bankosunun önünde bağırmaya
başlar. Her iki tarafta kendisinin haklı olduğunu düşünerek saldırgan davranışlar göstermeye
başlarlar. Olayın büyümesinin ardından yaşanılan bu durum yöneticilere aktarılır.

123

Uygulama Soruları
1) Çatışmanın ortaya çıkış nedeni nedir?
2) Bu olayda yaşanan anlaşmazlık hangi çatışma türü/türlerini içine girmektedir?
3) Çatışmanın tarafları kimlerdir?
4) Bu çatışma durumunda taraflardan birisi olsanız hangi çatışma çözüm yaklaşımlarını
kullanırsınız?
5) Tarafların çözüme yönelik tutumları nasıldır? Taraflar sorunu kendi başlarına çözebilir
mi?
6) Siz yönetici olsanız hangi çatışma çözüm yolunu seçerseniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede gerek günlük yaşantımızda gerekse çalışma hayatında doğal ve kaçınılmaz
bir olgu olarak sürekli karşımıza çıkan çatışma kavramı ele alınmıştır. Çatışma iki veya daha
fazla bireyin aynı anda, aynı yeri, zamanı ya da kaynağı kullanmaya çalışması durumunda
ihtiyaçların, çıkarların ve isteklerin birbirleriyle çelişmesinden kaynaklanan anlaşmazlık olarak
tanımlanmıştır. Örgütsel çatışma ise, çalışma ortamındaki kullanılan kaynaklar, algı ve değer
farklılıkları, amaç farklılıkları, görev paylaşımı, iletişim sorunları, yönetim şekli gibi
nedenlerden ortaya çıkan bireyler arasındaki anlaşmazlık veya gerginlik durumu olarak ifade
edilmektedir. Örgütsel teorilerde çatışmalara yaklaşım şekillerde olmaktadır. Klasik ve neoklasik teorilerde çatışma kabul edilmez ve ortadan kaldırılması gereken bir olgu olarak görülür
iken; modern organizasyonlarda ise çatışmanın varlığı kabul edilir hatta örgütün dinamik bir
şekilde amaçlarını gerçekleştirebilmesi için çatışmaların örgütlerde olması gerektiği
savunulmaktadır. Çatışma olgusunu bir süreç olarak kabul edilmektedir. Kişiler arasındaki
potansiyel zıtlıklarla başlayıp, daha sonra algılanan bir çatışmaya dönüşüp ortamdaki gerginlik
hissedilerek son olarak çatışma davranışları olan rekabet, kaçınma, uzlaşma, uyma gibi çeşitli
çatışma davranışlarına dönüşen bir süreci kapsamaktadır. Oraya çıkan çatışmaların çeşitli
nedenleri bulunmaktadır. Kişilik farklılıkları, amaç, değer farklılıkları gibi etkenleri içine alan
bireysel nedenler ile kaynakların sınırlılığı, örgütsel büyüklük, yönetim tarzı gibi örgütsel
nedenler olarak iki farklı başlıkta ele alınabilmektedir. Çatışmalar, sonuçlarına göre, taraf
olanlara göre, ortaya çıkış sebeplerine göre, örgüt içerindeki yerine göre farklı şekillerde ele
alınarak sınıflandırılmaktadır. Son olarak çatışmalar olumsuz bir durum olarak algılansa
çatışmaların yaşanmasının olumsuz sonuçlarının yanında çeşitli olumlu sonuçları da
görülmektedir. Bununla birlikte çatışma çözümü ve çatışma yönetiminin farklı kavramlar
olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. Çatışma çözümü; ortaya çıkan çatışmanın
uzlaştırılmasını ifade ederken, çatışmanın yönetilmesi, hem ortaya çıkan çatışmaları
uzlaştırmayı, hem de yıkıcı çatışmaları yapıcı sonuçlara yönlendirmeyi içermektedir. Çatışma
yönetimindeki ise bireysel ve örgütsel düzeyde ele alınabilmektedir. Bireysel çatışma
yönetiminde problem çözme, uzlaşma, zorlama, kaçınma, uyma şeklinde beş farklı çatışmayla
başa çıkma tarzı olduğu belirtilmektedir. Örgütsel çatışma yönetiminde ise yöneticilerin
izleyebileceği çatışma yönetim yolları bulunmaktadır. Bunlar, kaçınma, problem çözme,
yumuşatma, güç kullanma, daha önemli ve geniş kapsamlı amaçlar belirleme, taviz verme,
çatışmaya taraf olan kişileri değiştirme, örgütsel ilişkileri değiştirme, çoğunluk oyu, çatışma
kaynağının ortadan kaldırılması, hakeme başvurma şeklinde sıralanmaktadır. Örgütlerde
çatışmalarla ilgili olarak tarafların amaç ve durumlarına bağlı olarak dört çözüm stratejisinin de
kullanılabileceği belirtilmektedir. Bunlardan ilki her iki tarafın kaybettiği ve amaçlarına
ulaşamadığı kayıp-kayıp stratejisi, bir tarafın bilerek yenilgiyi kabul ettiği ancak daha sonra
kazanacağını düşündüğü kayıp-kazanç stratejisi; çatışan taraflardan birinin tüm olanaklarını
kazanmak için kullandığı ve diğer tarafın kaybettiği kazanç-kayıp stratejisi; son olarak birey ve
örgüt açısından en iyi yaklaşım olarak kabul edilen tarafların karşılıklı tatmin olmasıyla
sonuçlanan birey ve örgüt açısından en olumlu sonucu veren strateji olan kazanç-kazanç
stratejisidir.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi çatışmalara yönelik “geleneksel yaklaşım” görüşlerinden birisi
değildir?
A. En uygun başarı çatışmanın ortadan kaldırılmasıyla elde edilir.
B. Yönetimin asıl görevi çatışmayı yok etmektir.
C. Çatışma konusunda otoritenin yasal ve biçimsel kurallarını izlemek önemlidir.
D. Çatışma örgütün yapısını bozar.
E. Çatışma önlenemeyecek bir olgudur.
2- Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında yaşanan çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan
genel sebeplerden birisi değildir?
A. Sağlık sektörünün, karmaşık bir yapıya sahip olması
B. Farklı yöneticilerin bir arada bulunması
C. Toplumun sağlık hizmetlerinden faydalanması
D. Hızla değişen teknoloji
E. Çalışma ortamının stresli olması
3- Aşağıdakilerden hangisi “bireysel” çatışma yönetim stilleri arasında yer almamaktadır?
A. Problem çözme
B. İlişkileri değiştirme
C. Zorlama
D. Uzlaşma
E. Uyma
4- Aşağıdakilerden hangisi “çatışma süreci” aşamalarından birisi değildir?
A. Tepkisiz kalma
B. Potansiyel zıtlıklar
C. Kavrama ve kişiselleştirme
D. Çatışma sonucu
E. Çatışma davranışları
5- Çatışmaların analizinde izlenecek yollar hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Çatışmanın nedeni, anlaşmazlığın ortaya çıkış sebebi sorgulanmalıdır.
B. Çatışmanın kapsamına giren kişiler ve grupların bilinmesi önemli değildir.
C. Çatışmanın çözümü için tarafların tutumunun nasıl olduğu sorgulanmalıdır.
D. Örgütsel koşullara yönelik hangi çözüm yöntemlerinin uygun olduğu belirlenmelidir.
E. Çatışmayı başlatan ve sürdüren, görünürde olmayan gizli nedenler sorgulanmalıdır.
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6- “Bireyin aynı anda birden fazla işi gerçekleştirme durumunda kalmasıdır. Birey böyle bir
durumda işlerden birisine daha fazla önem verdiği için çatışma meydana gelecektir.” ifadesi
hangi çatışma türünü tanımlamaktadır?
A. Kişilik çatışması
B. Komuta-kurmay çatışması
C. Değer çatışması
D. Rol çatışması
E. Grup çatışması
7- Aşağıdakilerden hangisi “sonuçlarına göre çatışma türü” grubuna girmektedir?
A. Algılanan çatışma
B. Potansiyel çatışma
C. Fonksiyonel çatışma
D. Dikey çatışma
E. Komuta-kurmay çatışması
8- “Hemşirelerden temel işleri olan bakımla ilgili işlevlerinin yanında bakım dışı farklı
işlevlerin beklenmesi sonucu hemşirelerin sıkıntı yaşayarak çatışma yaşaması” örgütlerde
aşağıdaki hangi başlıca nedenden ötürü çatışma çıkmasına yol açmaktadır?
A. Amaç farklılıkları
B. Kişisel farklılıklar
C. Örgüt içi güç mücadelesi
D. Kararlara katılım
E. Yetki ve sorumluluk alanındaki belirsizlik
9- Aşağıdakilerden hangisi çatışmaların “olumsuz" sonuçlarından birisi değildir?
A. Çatışmalar, çatışan tarafların birbirleriyle rekabete girmelerine engel olur.
B. Yıkıcı çatışmalar örgütün dinamik yapısını bozarak üretkenlikte düşmeye neden
olabilir.
C. Çatışmalarda grup üyelerinin ortak amaçları önemini yitirebilir.
D. Çatışmalar, örgütsel bağlılığın azalmasına sebep olabilir.
E. Çatışma çözümünde kullanılan emek, zaman, para gibi kaynaklarda azalma olabilir.
10- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin izleyebileceği “çatışma yönetim yollarından” birisi
değildir?
A. Güç kullanma
B. Hakeme başvurma
C. Çatışma kaynağını ortadan kaldırma
D. Yumuşatma
E. Dar kapsamlı amaçlar belirleme

Cevaplar:
1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-E, 9-A, 10-E
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5. KALİTE YÖNETİMİ

* Bu bölüm Yrd. Doç. Dr. Betül SÖNMEZ tarafından yazılmıştır.

130

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
5.1.1. Muayene ve Kontrol
5.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite
5.3. Akreditasyon Standartları
5.3.1. Uluslararası Standartlar
5.3.2. Ulusal Standartlar ve Akreditasyon Kuruluşları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Akreditasyon Standartları

Uluslararası ve Ulusal
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Kuruluşları
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açıklayabilmek.
Sağlık hizmetlerinde kalitenin
önemini açıklayabilmek ve
sağlık hizmetlerinde kalitenin
özelliklerinitanımlayabilmek.
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kavramlarını tanımlayabilmek.
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Mükemmellik
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İndikatör



Sürekli gelişim
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Giriş
Günlük yaşamımızda da sıklıkla kullandığımız “kalite” sözcüğü bilimsel yönetimin
başlangıcından itibaren yönetim alanında önemle durulan bir konu olmuştur. Latince “qualitas”
olan kelime, Fransızca’ya “qualité” İngilizce’ye “qualiy”, Türkçe’ye ise “kalite” olarak
geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre kalite, (i) nitelik ve (ii) bir ürünün bilinen en iyi özellikleri
bünyesinde taşıması durumu olarak tanımlanmaktadır. Kalite, yine hemşirelik uygulamalarının
önderliğinde bugün sağlık hizmetleri yönetiminde de “güvenlik” ile birlikte en sık kullanılan
kavramdır.
Bu bölümde “kalite” kavramının tarihsel süreç içerisinde “toplam kalite yönetimine”
nasıl dönüştüğü ve kalite yönetiminin sağlık hizmetlerine nasıl uyarlandığı, standartlar
aracılığıyla sunulan kalite yönetimi araçları (yönetim sistemleri, yönetim/mükemmellik
modelleri vb.) hakkında bilgi verilecektir. Kapsamı geniş ve sınırları esnek bir kavram olan
kalite kavramı ilerleyen yıllarda da yönetim alanında önceliğini koruyacak olan bir kavramdır.
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5.1. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Kalite kavramının ne anlama geldiğini, başlangıçta üretim sürecinin bir parçası iken
yönetim anlayışına nasıl dönüştüğünü ancak kavramın tarihsel gelişimi ile kavrayabiliriz. Kalite
kavramı, tarihsel gelişimi içinde bu konuda düşünce ve deneyimi paylaşan kişiler ve uygulama
sonuçları ile ilk zamanlardakinden farklı boyut kazanmıştır. Japon Mucizesi olarak “toplam
kalite yönetimi” ile yönetim literatürüne giren kalitenin temelleri esasen Amerikalılar
tarafından atılmış, Japon kültürü ile gelişme göstermiştir. Kalite kavramının tarihsel gelişimi,
yönetim düşüncesi ile aynı zamanda şekillenmiş olmasına rağmen, kalitenin yönetimin tüm
unsurları ile birlikte ortaya çıktığının [toplam kalite yönetimi olarak] kabul edilmesi ile
pazarlanabilir bir yönetim sistemine dönüşmüştür. Bu bölümde, kalite kavramına düşünce ve
deneyimleri ile yön veren kişilerden siz edilerek kaliteye katkıları belirtilecektir.

5.1.1. Muayene ve Kontrol
Kalite ile ilgili literatürde, kalite kayıtlarının Milattan Önce 2150 yılına kadar uzandığı
belirtilmektedir. Bu dönemde uygulandığı belirtilen Hammurabi Kanunları’nda verilen
örnekler, işin kalitesiyle ilişkili ve bunun sonucunda gelişen durumlara ilişkin yasal
düzenlemeleri içermektedir.
"Eğer bir inşaat ustasının yaptığı ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi yapmaması
nedeniyle yıkılarak sahibinin ölümüne yol açarsa, o inşaat ustasının başı uçurulur."
“Eğer bir cerrah bronz bıçağı ile özgür bir adamda kesik yapar, adamın yaşamını
kurtarır ya da apsesini açıp iyileştirirse bronz bıçağı ile girişimde bulunup özgür
adamın gözünü iyileştirirse ona 10 gümüş şekel (16.37 gramlık on gümüş para)
verilecektir.”
“Eğer bir cerrah bronz bıçağı ile özgür bir adam derin bir kesik yapıp ölümüne neden
olursa, ya da gözünü kör ederse, cerrahın sağ eli kesilecektir.”
Loncalar dönemi de dahil olmak üzere Sanayi Devrimine kadar atölye tipi üretim
yapılmış, çok miktarda ve sürekli üretim olmadığı için kalite, malı üreten usta (ustanın ustalığı)
ile onu satın alan müşteri arasında şekillenmiştir. Bu dönemde, üretim ve kalite birlikte
yürütülerek kontrol çevrimi, ürünün sürekli ölçülmesi, istenen ile karşılaştırılması ve sonuca
göre girdilerin düzenlenmesi olarak gerçekleştirilmiştir.
Klasik ekonominin öncü eserlerinden birisi olarak kabul edilen Ulusların Zenginliği’nde
(The Wealth of Nations) Adam Smith, endüstrileşmenin asıl belirleyicisi olanın makineleşme
değil işbölümü olduğunu vurgulamış ve bir toplu iğnenin üretim sürecini şu şekilde belirtmiştir:
“Bir adam teli çeker; diğeri onu düzeltir; üçüncüsü onu keser; bir dördüncüsü ucunu
sivriltir; bir beşincisi ise topu takabilmek için başını ezer; topu yapmak için iki yada üç
farklı işlem gerekir; topu takmak özel bir iştir; iğneleri beyazlaştırmakta özel bir iştir;
üstelik bunları bir kağıda yerleştirmek de başlı başına bir uğraşıdır; önemli bir iş olan
toplu iğne yapımı bu şekliyle aşağı yukarı on sekiz farklı işleme bölünmüştür.”
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Sanayi devriminden sonra ise, üretim ve kalite birbirinden ayrılmıştır. Üretim artışı ile
birlikte ortaya çıkan istihdam açığı vasıfsız işçilerle giderilmeye çalışılmış, bu durum üretimde
kalitenin azalmasına neden olmuştur. Bilimsel yönetimin kurucusu olan Frederick W.Taylor,
işin yeniden yapılandırılmasını, planlama ve üretimin birbirinden ayrılması gerektiğini
vurgulamıştır. İşi en küçük parçalara ayırarak, nasıl ve ne kadar sürede yapılması gerektiğini
hesaplamış ve işin yapılışı ile ilgili standartlar geliştirmiştir. Taylor’ın işbölümü ve sorumluluk
paylaşımı doğrultusunda örgütlerde çıktının (ürünün) kalitesinin gözlenmesi için ayrı bir
gözlemciler bölümü oluşmuştur. Juran, bu durumun kalite sorumluluğunun dağılmasına yol
açtığını belirtmiştir.
İskoçya’da New Lanark Fabrikasının kurucusu olan Robert Owen (1771-1858)
fabrikasında farklı bir kontrol sistemi uygulamıştır. Sessiz gözetim (silent monitor) olarak
adlandırılan bu sistemde makinelerin yanında asılı duran dört yüzü farklı renkte küpler
bulunmaktaydı. İşin kalitesini belirleyen küpteki beyaz renk mükemmel, sarı renk iyi, mavi
renk sıradan ve siyah renk ise kötü olarak değerlendiriliyordu. Bir işçinin yaptığı işin kalitesini,
makinenin yanında asılı duran ve herkes tarafından görülebilen bu küp renkleri gösteriyordu.
İşi kontrol eden ustabaşı, küpün rengini işin kalitesini gösteren renge çeviriyor, bu sistem sözel
uyarı yapmasına gerek kalmadan işçinin yapması gerekenin farkına varmasını ve önlemini
almasını sağlıyordu. Robert Owen, hümanist uygulamaları ile sosyal reformculuğun simgesi
haline gelmiş ve bazı yaralar tarafından endüstriyel hümanizmin öncüsü kabul edilmiştir.
1900’lerin başında tüm ürünlerin muayenesine dayanan kalite kontrol yapılmaya
çalışılmış ancak üretim miktarı arttıkça rastgele seçilen ürünlerin kontrolüne geçilmiştir.
Kontrol kelimesi Frederick W. Taylor tarafından “planla, yap, gör (plan, do, see)” olarak ifade
edilmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ve savaş yılları ile birlikte sadece hatalı ürünün ayıklanması
değil, sapmaların gözleme ve düzeltmek amacıyla istatistiksel kalite kontrol yöntemleri
kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalite işletmelerde sadece kalite kontrol
bölümlerinin sorumluluğunda olmaktan çıkmıştır.
Walter A. Shewhart (1891-1967)
Bir istatistikçi olan Walter A. Shewhart, 1920-1930’larda Bell Atlantic
Laboratuvarı’nda kalite geliştirme ve problem çözme alanında çalışmıştır. “Kalite Kontrol
Bakış Açısıyla İstatistiksel Metodlar” (Statistical Method from the Viewpoint of Quality
Control) kitabında kaliteyi “objektif kalite” ve “subjektif kalite” olarak ikiye ayırmıştır.
Subjektif kalitenin, insanların ürün veya hizmeti nasıl algıladığı ile ilişkili olduğunu belirterek
kaliteyi müşteri isteklerine uygunluk olarak ifade etmiştir. Objektif kaliteyi ise, insanın
varlığından bağımsız objektif bir olgu olarak tanımlamıştır.
Shewhart’ın “İmalat Ürünlerinin Kalitesinin Ekonomik Kontrolü (Economic Control of
Quality of Manufactured Product)” adlı kitabı istatistikçiler tarafından fabrikasyon üretiminin
kalitesinin geliştirilmesi çabalarında, dönüm noktası olan bir katkı olarak kabul edilmektedir.
Shewhart üretimin her aşamasında değişimlerin var olduğunu, fakat numune alma, olasılık
analizleri gibi bazı basit istatistiksel tekniklerin uygulanması ile bu değişikliklerin yapı ve
nedenlerinin anlaşılabileceğini göstermiştir. İşçilerin yaptıkları işlerin sürecini izlemesi ve
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kontrol limitlerinin dışına çıkıldığı zamanları belirlemesini, muhtemelen kalitesiz üretim
yapılabileceğini önceden görme imkânı elde etmesini sağlayan “Kontrol Kartları” geliştirerek
üretim performansının zaman içinde yakından izlenmesini mümkün kılmış, kalitenin
matematiksel olarak ölçülebilmesini sağlamıştır. Sonuç olarak, üretimin kalitesinin gelişmesine
önemli katkıda bulunan Shewhart, üretim aşamasında işlemlerin kontrol altında tutularak
kalitenin arttırılabileceğini öne sürmüştür.
W. Edwards Deming (1900-1993)
Deming, kaliteyi amaca uygunluk olarak tanımlamaktadır. Bir süre Bell
Laboratuvarları’nda Shewhart ile birlikte çalışmış, onun numune alma ve kontrol kartları
alanındaki çalışmaları ilgisini çekmiştir. Shewhart’ın üretim sürecindeki kalite kontrol
çalışmalarından etkilenen Deming, kalitenin sadece mühendisler tarafından ele alındığını ve üst
yönetimin kalite çalışmalarına yeterli desteği vermediğini tespit etmiştir. Japonlara kaliteyi
öğreten adam olarak tanımlanan Deming, Japon Bilim adamları ve Mühendisler Birliği (JUSE)
tarafından Japonya’ya konferans vermek üzere davet edilmiş, Japonya’nın kalitede, üretimde
yenilik ve tasarımda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaşmasına katkı sağlamıştır.
Deming, örgütlerde grup üyelerinden verilen görevi farklı şekilde veya daha iyi
yapmalarının beklemek yerine, sürekli daha fazla yapmalarının beklendiğini belirtmektedir.
Tüm kalite problemlerinin çoğunluğunun (%90) mevcut kalite yönetimi sisteminden
kaynaklandığını, küçük orandaki (%10) problemlerden insanın sorumlu tutulabileceğini
belirtmiştir. Deming'in getirdiği en önemli yenilik, kalite ve proses [süreç] kontrolünün işçiler
tarafından yapılabileceği konusunda olmuştur. Taylor’un ilkelerinden ufak ama ilk sapma
olarak değerlendirilen bu durum kalite geliştirmeyi tanımlamaktadır. Ayrıca, kalitenin
sağlanabilmesi için “yalnızca son ürünün denetiminin” yapılması gerektiğini savunan
görüşlerin hatalı olduğunu savunmuştur.
Deming’in katkılarından birisi de, istatistiksel süreç geliştirme araçlarının uygun
örgütsel iklim ve kültür olmaksızın başarılamayacak olmasından hareketle her örgüt için geçerli
olan 14 temel ilkeyi tanımlamasıdır. “Deming’in 14 İlkesi” olarak bilinen bu ilkeler,
işletmelerin dönüşümü için gerekli temelleri oluşturmaktadır.
1. Amaçlarda süreklilik
2. Sürekli gelişim
3. Denetim yaklaşımına son vermek
4. Sadece para ile ödüllendirme sistemine son vermek
5. Hizmet ve üretim sistemlerini sürekli geliştirmek
6. Mesleki eğitimi sürdürmek/ vermek
7. Liderliği oluşturmak
8. Korkuyu yenmek
9. Bölümler arası dengeleri kaldırmak
10. Slogan, nasihat ve sayısal kotaları kaldırmak
11. İş kotalarını kaldırmak
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12. Çalışanların başarıları ile gurur duymalarını sağlamak
13. Zengin bir eğitim ve kendini yenileme programı kurmak
14. Değişimi sağlayacak önlemler almak
Deming, sürekli bir geribildirim mekanizması kurarak, atılan her adımda verilen her
kararda en iyi olanı bulmak ve sürekli gelişmeye imkân sağlamak amacıyla dört aşamalı ve
sürekliliği olan bir süreç tanımlanıştır. “Deming Döngüsü” olarak ifade edilen İngilizce PDCA
(plan, do, check, act), Türkçe PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü,
işletmelerde sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.1).

Şekil 5.1: PUKÖ Döngüsü
Japonya Bilim Adamları ve Mühendisler Birliği (Union of Japanese Scientists and
Engineers), 1951 yılında, kalite yönetiminde başarılı olan kuruluşları ödüllendirerek bu
kuruluşlar aracılığıyla kalite anlayışını yaymak amacıyla, Japonya’daki kalite çalışmalarının
başlamasında ve sürdürülmesinde büyük etkisi olan Deming adına Deming Kalite Ödülü’nü
geliştirdi. Deming, sürekli gelişimi ifade eden kalite yönetimini anlayışında, kalite ödülü
alanların sona geldiklerini düşüneceklerini belirterek ödül verme fikrini desteklememiştir.
Deming Ödülü, kalite ve mükemmellik alanında en prestijli ödüllerden birisidir.
1980’li yıllarda Amerikan Savunma Lojistik Dairesi Yöneticisi Amiral Frank Collins,
Japonların bir Amerikalı olan Deming adına ödül vermelerinden yola çıkarak Amerika’da da
benzer bir ödül sisteminin yaratılması için girişimlerde bulunmuştur. Ticaret Bakanı Malcolm
Baldrige’in kalite ödülü ile ilgili mevzuatın hazırlandığı sırada bir kaza sonucu ölmesi
nedeniyle Amerikan Kongresi ödüle “Malcolm Baldrige” ismini vermiştir. Ödül, iş
mükemmelliği ve kalite alanında başarı sağlayan Amerikan kuruluşlarının tanıtılmasını, rekabet
için kalitenin gereğinin anlaşılmasını, performans iyileştirmenin önemini vurgulamayı, başarılı
kuruluşların süreçlerinin incelenmesine ortam hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu ödül de, kalite
ve mükemmellik açısından iş dünyasının en saygın ödüllerinden birisidir.
Bu kez, Japonya, Malcolm Baldrige sistemine benzer bir değerlendirme sistemini
Japonya’ya uyarlamıştır. 1995 yılında Japonya Sosyo-Ekonomik Geliştirme için Verimlilik
Merkezi (Productivity Center for Socio-Ecomomic Development) sürekli yenilenme yoluyla
değer yaratan, müşteri odaklı, yenilikçi şirketlere ya da kurumlara verilmek üzere Japonya
Kalite Ödülü için bir değerlendirme sistemi geliştirmiştir. Bu ödül sistemlerinde, başvuran
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kuruluşlar, belirli başlıklar altında (liderlik, performans, sürekli gelişim vb.) puanlanarak
değerlendirilmektedir.
Joseph. M. Juran (1904-2008)
Western Elektrik Şirketi’nin kalite bölümünde çalışan Juran’a göre, kalite, kullanıma
uygunluktur, müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır ve yönetimin sorumluluğudur. Kalite
yönetimi alanında klasik ve en önemli eserlerden birisi olarak kabul edilen Kalite Kontrol El
Kitabı (Quality Control Handbook) 1951 yılında yayınlamıştır. Kitabı ile tanınan Juran,
Deming'den sonra Japonya'ya davet edilmiştir. Deming kaliteyi örgütte bir dönüşüm olarak ele
alırken, Juran kalitenin böyle dramatik bir dönüşüm gerektirmediğini kalitenin örgüt içinde
yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Yazılı prosedürler yerine "takım ilişkilerine" ağırlık vermiş, kalite iyileştirmesini “proje
yaklaşımı” olarak tanımlamıştır. Finans yönetiminde kullanılan üç aşamayı yönetim sürecine
benzeterek kalite yönetim felsefesinin, kalite planlaması, kalite kontrolü ve kalite iyileştirmesi
olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu (Juran Quality Triology) belirtmiştir. Pareto’nun 80/20
İlkesi’nden hareketle kalite problemlerinin %80’nin kalite yönetimi sistemi (hatalı tasarlanmış
süreçler) ile ilişkili olduğunu ve geriye kalan %20’nin insan unsuru ile ilişkili olarak ortaya
çıktığını ileri sürmüştür.
Phillip B. Crosby (1931-...)
Crosby’e göre, kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir. Crosby kalite
sürecini, kararlılık, eğitim ve uygulama olarak üçe ayırmıştır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
felsefesine önemli katkılarda bulunan bir yönetim düşünürü olarak kabul edilen Crosby, 1979
yılında Kalite Ücretsizdir (Quality Is Free) adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitabında, kalitenin,
toplam maliyetleri düşüreceğine inandığını belirtmiş, “işin ilk defada doğru yapılması” (Do it
right the first time) ifadesini kullanmış ve “sıfır hata” (zero defects) kavramını tanımlamıştır.
Crosby, hataların önlenmesinin ürün tasarım aşamasından başlamak suretiyle mümkün
olabileceğini savunmuştur.
Kaoru Ishikawa (1915-1989)
Ishikawa, Amerikalı kalite uzmanlarının görüşlerini Japonya’ya uyarlayıp yeni
yöntemler geliştiren Japon kalite öncülerinden birisidir. Tüm çalışanları kalite hedefine
yönlendirmek ve sorunların çözümünde çalışanların katkılarından yararlanmak amacıyla
“kalite çemberlerini” geliştirmiştir. Kalite çemberleri, çalışanların kendi alanlarında
karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları saptamak, analiz etmek ve çözüm bulmak için
oluşturdukları, gönüllülük esasına göre katılımın olduğu ve düzenli aralıklarla toplanan küçük
çalışma gruplarıdır. Bu uygulamada, beyin fırtınası yöntemi ile çalışanların yaratıcı ve yenilikçi
analiz ve önerilerinden yararlanılır. Kalite çemberleri uygulamaları, 1930’larda Elton Mayo ve
arkadaşları tarafından yapılan Hawthorne Araştırmaları ile elde edilen yönetimde insan
faktörünün önemini yeniden vurgulamaktadır.
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Ishikawa, kalite ile ilgili problemlerin çözümünde neden-sonuç (balık kılçığı)
diyagramının bir araç olarak kullanılmasını önermiştir ve bu diyagram kendi adıyla da
(Ishikawa diyagramı) anılmaktadır. Karmaşık istatistik yöntemler yerine herkesin anlayıp
uygulayabileceği yedi yöntemin (pareto analizi, neden sonuç diyagramı, tabakalama, çetele
diyagramı, histogram, kontrol şemaları ve serpilme diyagramları) kullanılmasının önemini
belirtmiştir.
Armand V. Feigenbaum (1922-2014)
Amerikan Ulusal Kalite Akademisi kurucu başkanı olan Feigenbaum, 1961 yılında
yayınlanan “Toplam Kalite Kontrol” adlı kitabında toplam kalite kontrolünü, “bir
organizasyonda değişik grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve iyileştirme çabalarını
müşteri tatminini de göz önünde tutarak, ürün ve hizmetleri en ekonomik düzeyde
gerçekleştirebilmek amacıyla birleştiren etkili bir sistem” olarak tanımlamıştır. Feigenbaum’a
göre, kalite sorumluluğu sadece üretim bölümünün üzerinde olmayıp kalitenin oluşturulması,
sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü sürecinde işletmede yer alan tüm birimlerin katılımının
sağlanması gerekmektedir. Tedarikçiden tüketiciye kadar tüm değer zincirlerini yöneten bir
toplam sistem oluşturmayı savunmuştur. Feigenbaum, “toplam kalite kontrol” olarak kullanmış
ise de bu ifade toplam kalite yönetimini tanımlamaktadır.
Shigeo Shingo (1909-1990)
Shingo, 1960'lı yıllarda, endüstriyel süreçlerde insan kaynaklı hataları önlemek için ilk
defa poke-yoke uygulamıştır. Kelime anlamı, Japonca “hata, dalgınlık, dikkatsizlik”
anlamlarına gelen “poke” ve “düzeltme, önleme” anlamına gelen “yokeru”dan gelmektedir.
Shingo, engellenemez hata ile ürün kusurunu birbirinden ayırmaktadır. Ürün kusurları
müşteriye kadar ulaşılmasına izin verilen hatalardır. Poke-yoke’nin amacı hataların fark
edilerek zamanında düzeltilmesi ve bunların ürün kusuru olarak müşteriye ulaşmasının
engellenmesidir.
Maasaki Imai (1930-...)
Imai, 1986 yılında yayınladığı “Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Sırrı: Kaizen” adlı
kitabı ile yönetim bilimine farklı bir boyut kazandırmıştır. Kaizen, Japonca "Kai; değişim” ve
“Zen; iyi, daha iyi" kelimelerinden oluşmakta “geliştirme, iyileştirme ve “sürekli gelişme”
anlamında kullanılmaktadır. Temel ilkesi "en iyi, iyinin düşmanıdır" olan kaizen, sürece
yönelik küçük adımlı, insana dayanan ve bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasıdır. Imai,
örgütsel başarı için kaizen felsefesinin yaşamın tüm alanlarında uygulanması gerektiğini
savunmaktadır.

5.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Toplam Kalite Yönetimi’nin (TKY) önce üretim alanında daha sonra da hizmet alanında
görülen olumlu sonuçları hizmet sektörünün önemli bir parçasını oluşturan sağlık sektöründe
de uygulanmasını sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), hastane maliyetlerini

141

azaltma gereksinimi ve 1970’lerden itibaren hatalı tıbbi uygulamalara (malpractice) ilişkin
şikâyetlerin artan şekilde adli davalara dönüşmesi sonucunda sağlık hizmetlerinde TKY
uygulamaları önem kazanmıştır. 1980’li yıllarda sağlık sektöründe “hasta memnuniyeti”, sağlık
hizmetlerinde kalitenin önemli bir boyutu olarak ele alınmış ve hastaların sağlık hizmetine
ilişkin geri bildirimlerinin ölçülmesi önem kazanmıştır. Türkiye’de, sağlık hizmetlerinde
öncelikle özel sektörde kullanılmaya başlanan “sağlıkta kalite” kavramı, Sağlıkta Dönüşüm
Programının uygulanmasıyla kamu sağlık hizmetlerine de yansımıştır.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (National Health Service) sağlık hizmetinde kaliteyi
"...doğru işleri, doğru kişilere, doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak"
olarak tanımlamaktadır. ABD’de Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine) ise tıbbi bakımda
kaliteyi, "bugünkü bilgilere uygun olarak, kişilerin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini
arzu edilen sağlık sonuçlarına ulaştırmak" olarak tanımlamaktadır. Sağlık hizmetlerinde
kaliteye yön veren önemli kişilerden birisi olan Avedis Donebedian’a (1919-2000) göre sağlık
hizmetinin kalitesi, “Sağlık hizmeti sunumu sürecinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya
koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı sonucunda oluşan maksimum bir iyileşme
beklentisidir”. Donabedian, 1980 yılında sağlık hizmetlerinde kaliteyi üç temel üzerinde
tanımlamıştır (Şekil 5.2).
Yapı

Süreç

Bakım hizmetinin
verildiği ortam

Bakımın koordinasyonu ve
sunumu

Sağlık
Sonuçla
rı

Şekil 5.2: Donabedian’ın Kalite Modeli



Sağlık kuruluşunun yapısı (structure): Sağlık hizmeti verilen ortamın özelliklerini
ifade eder. Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolojik ve mekanik yapısı, çalışanlarının
bilgi, yetenek, profesyonel özellikleri, yönetim felsefesi ve hizmet verdiği toplumun
demografik özellikleri sağlık kuruluşun yapısını oluşturmaktadır.
 Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemler (processes): Tanı ve tedavi sürecinde
gerçekleştirilen faaliyetler, bilimsel olarak objektif ve etkin karar verme, bu süreçte
hasta ile olan iletişim ve etkileşmeler sağlık hizmeti sürecini oluşturmaktadır.
 Sağlık hizmetlerinde elde edilen sonuçlar (outcomes): Klinik, ekonomik ve insan
odaklı sonuçları içerir. Sonuçların iyileştirilmesi, hizmet sonucu elde edilen kalitenin
ölçülmesi ile mümkün olabilir.
Donabedian’ın Kalite Modeli, yalnızca sağlık hizmetlerine değil üretim dahil tüm
hizmet süreçlerin uygulanabilir. Bu modele göre sonuçlar, yapı ve süreçten etkilenmektedir.
Yapı olarak ifade edilen ortam ve şartlar oluşturulmadığında sağlık sonuçlarında beklenen
hedeflere ulaşılamayabilir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin çalışanlar arasında “iş yükünü
arttıran uygulamalar” olarak algılanmasının nedenlerinden birisi yapı şartlarının
tamamlanmamış olması, hizmetin yeterli insan gücü ile verilmeyişidir.
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Donabedian’a göre, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini sağlayacak kalitenin yedi
özelliği şu şekilde açıklanmaktadır.


Etkinlik: Sağlık kurumunun bilimsel bilgi ve mevcut olanakları kullanarak hastanın
sağlık durumunda yapılabileceği en iyi gelişmeyi tanımlar. İşleri doğru yapabilme
kabiliyetidir.
 Etkililik: Etkinlikten farklı olarak etkililik hastaların sağlık durumunda gerçekleştirilen
veya gerçekleştirilmesi beklenen somut gelişmeyi ifade eder. Etkililik, planlanan
hedeflere ulaşmanın ölçüsüdür.
 Verimlilik: Etkili bir hizmetin en az maliyetle (en az kaynak ile) gerçekleştirilmesini
tanımlar.
 Optimal olma: Hizmetten elde edilen fayda ve hizmetin maliyeti arasında dengeyi ifade
eder.
 Kabul edilebilirlik: Verilen hizmetin hastaların ya da yakınlarının değerleri, istekleri
ve beklentileriyle uyumlu olmasını tanımlar.
 Yasallık: Verilen hizmetlerin toplum tarafından kabul edilmesini ifade eder.
 Eşitlik: Tüm bireylere adil biçimde hizmet edilmesi, bireyler arasında ayrım
yapılmaması ve bireylerin elde ettiği faydanın eşit olmasını tanımlar.
Sağlıkta kalite; zamanında, güvenli, etkili, yeterli, hasta odaklı, hakkaniyetli sağlık
hizmeti sunabilmektedir. ABD Tıp Enstitüsü, sağlık hizmetinde kalitenin sağlanmasında
izlenen altı ana amacı şu şekilde tanımlamaktadır:









Güvenli (safe): İyileştirme amacıyla hizmet verilen hastanın olası zarardan korunması.
Etkili (effective): Bilimsel bilgiye dayalı hizmetlerin yararlanacak olan bütün insanlara
verilmesi, yarar sağlamayacak olanlara hizmetlerin verilmesinden kaçınılması
(hizmetlerin eksik kullanımı ve aşırı kullanımının önlenmesi).
Hasta odaklı (patient centered): Hastanın bireysel tercihlerine, gereksinimlerine ve
değerlerine saygılı ve uygun hizmetin verilmesi ve hastanın değerlerinin bütün klinik
kararlarda yönlendirici olması.
Zamanında-Zamanlılık (timely): Bekleme sürelerinin ve (zararlı olabilecek)
gecikmelerin azaltılması.
Etkin-Yeterli (efficient): Cihaz, kaynak, düşünce ve enerji dahil bütün israfın
önlenmesi.
Hakkaniyetli (equitable): Cinsiyet, ırk, bölgesel yerleşim ve sosyoekonomik durum
gibi özelliklere göre fark olmayan hizmetin sunulması.

5.3. Akreditasyon Standartları
Kaliteli ürün ve hizmetlerin, olumlu kurumsal imaj ve rekabet edebilirliği sağlamak
amacıyla kabul görmüş standartlar doğrultusunda yetkili dış kurum tarafından değerlendirilme
ve akredite edilmesi gündeme gelmiştir. Önceleri üretimde ve daha sonra hizmet sektöründe
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ile başlayan, daha sonra sağlık hizmetlerinde
şimdilere artan sayıda standartlar ve akreditasyon kuruluşu mevcuttur.
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Sağlık hizmetlerinde de risklerin azaltılarak güvenli hizmetin sağlanması ve hizmetin
kalitesinin geliştirilmesi amacıyla sırasıyla yapıyı belirleyen, süreçleri biçimlendiren ve
sonuçların izlenmesini sağlayan sistemin yönetilmesini içeren akreditasyon sistemleri
geliştirilmiştir. Bu sistemleri geliştiren (yetkili) kuruluşlar gönüllü başvuran ve standartları
karşılayan kurumlara (ücret karşılığında) danışmanlık vererek akredite etmektedir.

5.3.1. Uluslararası Standartlar
Uluslararası Standartlar
Organization-ISO) Standartları

Organizasyonu

(International

Standarts

of

ISO, uluslararası geçerli standartlar geliştiren ve yayınlayan en eski kuruluştur. ISO’nun
tanımıyla standart; “malzeme, ürün, işlem ve hizmetin amaca uygunluğunu sağlamak için
sürekli kullanılabilecek gereksinimleri, teknik özellikleri, rehberleri ya da özellikleri sağlayan
bir belgedir”. ISO kendisi ve üyelerinden satın alınabilir 21000’in üzerinde uluslararası standart
yayınladığını belirtmektedir. Tüm ISO standartları beş yılda bir güncel uygulamaları içerecek
şekilde revize edilmektedir.
ISO’ya göre uluslararası standartlar, iş dünyasında işletmelerin faaliyetlerinde
kullandıkları stratejik araçlar ve kurallardır. Standartların işletmelere yararı şu şekilde
belirtilmektedir:





Sistemler ve süreçleri iyileştirerek maliyetleri düşürür.
Güvenlik, kalite ve süreçleri geliştirerek müşteri memnuniyetini arttırır.
Ürün ve hizmetlerin uyumluluğunu sağlayarak yeni pazarlara girilmesini sağlar.
Çevre üzerindeki etkilerini azaltır.
ISO 9000 Kalite Yönetimi: ISO 9000, kalite yönetiminin çeşitli özelliklerini içeren ve
ISO’nun en iyi bilinen standardıdır. Standartlar, ürün ve hizmetlerin müşteri gereksinimlerini
karşılamak, sürekli kalite gelişimi isteyen işletme ve kuruluşlar için rehberlik ve araçlar
sağlamaktadır. ISO 9000 ailesi, aşağıda belirtilen standartları içermektedir:




ISO 9001: 2015 - Kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirler.
ISO 9000: 2015 - Temel kavram ve dili kapsar.
ISO 9004: 2009 - Kalite yönetim sisteminin daha verimli ve etkili hale getirmeye
odaklanır.
 ISO 19011: 2011 - Kalite yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerine rehberlik eder.
ISO 9001 standardı en son 2015 yılında güncellenmiştir. ISO 9001:2015 kalite sistemi
için kriterleri içerir ve ISO 9000 ailesinin belgelendirilen tek standardıdır. Standart, faaliyet
alanı ne olursa olsun, büyük ya da küçük herhangi bir işletme ve kuruluş tarafından
kullanılabilir. Dünya genelinde 170 ülkede ISO 9001 sertifikalı bir milyondan fazla işletme ve
kuruluş mevcuttur. ISO’nun 9000, 9001 ve ilişkili yönetim standartlarının dayandığı yedi kalite
yönetimi prensipleri şu şekilde tanımlanmıştır:


Müşteri odaklılık: Kalite yönetimi öncelikli olarak müşterinin gereksinimlerini
karşılamak ve müşteri beklentilerini gerçekleştirmektir. Bunun sürekliliğinin
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sağlanması için hizmet alanının mevcut ve gelecekteki beklentileri dikkate alınmalı,
uygun faaliyetlerin seçilmesi için ölçme ve izleme yapılmalıdır.
 Liderlik: Örgütte her düzeyde liderler (lider yöneticiler) amaç birliği oluşturmalı ve
örgütün kalite hedeflerine ulaşmayı sağlayacak koşulları oluşturmalıdır.
 Çalışanların katılımı: Örgütün kalite hedeflerine ulaşmak amacıyla tüm çalışanların
katılımı sağlanmalı, çalışanların yetkinlikleri geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.
 Süreç (Proses) yaklaşımı: Kalite yönetim sistemi birbiriyle ilişkili süreçleri içerir.
Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için süreçleri tanımlamalı, süreç aşamalarını yönetebilir,
sonuçlarını ölçülebilir hale getirmelidir.
 Sürekli gelişim: Sürekli gelişim, bir örgütün mevcut performansını sürdürmesinde, iç
ve dış değişikliklere uyum göstermesinde ve yeni fırsatlar yaratılmasında esastır.
 Kanıta (veriye) dayalı karar verme: Veri ve bilginin analizine dayalı karar ve
eylemler istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Örgütün performansını gösteren anahtar
göstergeler tanımlanmalı, ölçülmeli ve izlenmelidir.
 Taraflarla ilişki yönetimi: Hizmetin verilmesinde ilişkili olan taraflar örgütün
başarısını etkilemektedir. Tedarikçi, partner, müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar ve
toplum gibi ilişki kurulan tüm taraflar (paydaşlar) tanımlanmalı, geri bildirimler
değerlendirilmeli ve performans iyileştirmelidir.
ISO’nun birçok standardı arasında sağlık kuruluşlarını ilgilendiren standartları şu
şekilde sıralanabilir:










ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Kalite ve Yeterlilik için Spesifik Gereklilikleri
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu (Deney ve kalibrasyon laboratuvarları için)
Tablo 5.1’de ISO 9001 Kalite Yönetimi Standartlarının 2008 ve 2015 versiyonunda yer
alan standart alt başlıkları yer almaktadır.
Tablo 5.1: ISO 9001 Kalite Yönetimi Standartları Alt Başlıkları
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Kapsam

Yönetimin Sorumluluğu

Atıf Yapılan Standart/Doküman

Kaynak Yönetimi

Tanım ve Terimler

Ürün-Hizmet Gerçekleştirme

Kuruluşun Yapısı
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Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Liderlik
Planlama
Destek
Operasyon
Performans Değerlendirme
İyileştirme

Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI - Joint Commission International)
Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu olan Hastaneler Akreditasyonu Ortak
Komisyonu (Joint Commision on Accreditation of Hospitals - JCAH) 1951′de, Amerikan
Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons), Amerikan Hekimler Koleji (American
College of Physicians), Amerikan Hastane Birliği (American Hospital Association), Amerikan
Tıp Birliği (American Medical Association) ve Kanada Tıp Derneği’nin (Canadian Medical
Association) katılımıyla, hastanelerdeki tüm süreçlerin standardizasyonu amacıyla
kurulmuştur.1987 yılında kapsamı hastaneler dışındaki sağlık kuruluşlarını içerecek şekilde
genişletilince komisyonun adı Sağlık Bakım Akreditasyonu Ortak Komisyonu (Joint
Commision on Accreditation of Health Care Organizations - JCAHO) olarak değiştirilmiştir.
Joint Commission International (JCI) ise, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun bir alt birimi olarak sağlık
hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için kurumsallaştırılan bir akreditasyon
standardıdır.
JCI, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri yoluyla hasta bakımının güvenliğini
geliştirmeye odaklanmaktadır. Misyonu, “eğitim, yayınlar, danışmanlık ve değerlendirme
hizmetlerinin sağlanması yoluyla uluslararası toplumun güvenliği ve bakım kalitesini
iyileştirmek” olarak açıklanmıştır. JCI akreditasyonu, kurumun belirlediği tüm dünyadaki
sağlık hizmetleri uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiş
standartlar çerçevesinde hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, hastalar ve çalışanlar için
güvenilir bir ortam sağlayarak risklerin azaltılması ve sürekli iyileşmenin sağlanması için tüm
gerekliliklerin yerine getirildiğini belgeler. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu
(The International Society for Quality in Healthcare - ISQua) tarafından denetim süreci, kalitesi
ve standartları çerçevesinde denetlenmiş ve akredite olmuştur.
JCI Akreditasyonunun amaç ve faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:





Çalışanlar ve hasta/yakınları için güvenilir ortamlar sağlamak,
Tüm süreçlerde kalitenin kanıtlanması ve kaliteyi iyileştirmek,
Toplumun güvenini sağlamak,
Kurumun kendisi ve benzer kuruluşlarla karşılaştırma olanağı sağlamak,
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Müşteri memnuniyetini sağlamak ve geliştirmek,
Maliyeti azaltmak,
Sürekli eğitimi sağlamak,
Majör riskler ile buna bağlı minör risklerin azaltılmasını sağlamak,
Kurumun ülkeye özel mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlamaktır.
JCI standartları, iki ana başlık altında toplanmıştır (Tablo 5.2). JCI, web sitesinde yer
alan akredite olan 863 kuruluşun isimleri açıklanmıştır. Türkiye’de akredite olan sağlık
kuruluşu sayısı 47’dir.
Tablo 5.2: JCI Standartları
A. Hasta Odaklı Standartlar

B. Organizasyon Odaklı Standartlar

Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği

Kalite Geliştirme ve Hasta Güvenliği

Hasta ve Yakınlarının Hakları

Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

Hastaların Tanılanması ve Değerlendirilmesi Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme
Hastaların Bakımı

Tesis Yönetimi ve Güvenliği

Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi

Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi

Anestezi ve Cerrahi Bakım

İletişim ve Bilgi Yönetimi

İlaç Yönetimi ve Kullanımı
JCI standartları sağlık hizmetlerine özel olması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin
sağlanmasında güvenlik ilkesini ön plana çıkarması nedeniyle, 1998 yılı ve sonrasında tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan hasta ve çalışan güvenliği kavramına, iyi klinik
uygulamalara ve ulusal yasal düzenlemelere de yön vermiştir. 06 Nisan 2011 tarihinde 27897
sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair
Yönetmelik ülkemizde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yasal dayanağını
oluşturmaktadır.
Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli (European Foundation for Quality
Management - EFQM)
EFQM Mükemmellik
Modeli, “Avrupa’daki
kuruluşların
sürdürülebilir
mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak” amacıyla Bosch, British Telecom, Bull,
Ciba- Geigy, Dassault, Fiat, KLM - Hollanda Kraliyet Havayolları, Nestle, Olivetti, Philips,
Renault, Sulzer ve Volkswagen gibi Avrupa’nın önde gelen 14 firmasının üst yöneticilerinin
işbirliği ile kurulan bir vakıftır. Vakıf, sanayici ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile boyutu
ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracı
olarak “mükemmellik modeli” adıyla bir yönetim modeli geliştirmiştir. Vakıf, 1992 yılından
bugüne kadar, her yıl bu modeli en iyi şekilde uygulayan kuruluşları iş dünyasında
mükemmellik alanında kabul görmüş Avrupa Mükemmellik Ödülü ile ödüllendirmektir.
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EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşun gereksinimlerine ve işlevine bağlı olarak
sürdürülebilir kurumsal mükemmellik doğrultusunda bir üst çerçeve oluşturmaktadır. Bütünsel
bir bakış açısı sağlayarak birden fazla yönetim araç ve tekniklerinin uyum içinde ve birbirini
tamamlayıcı bir biçimde nasıl kullanılabilmesini sağlamaktadır.
Mükemmelliğin temel kavramları şu şekilde sıralanmaktadır: Müşteriler için değer
yaratma, sürdürülebilir bir gelecek yaratma, kurumsal yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve
yenileşimden yararlanma, vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme
[büyüme, güç, rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirliği sağlamak için hızlı değişimi yaşam
alışkanlıklarına yerleştirme], çalışanların yetenekleri ile başarma ve mükemmel sonuçları
sürdürmedir.

Şekil 5.2: EFQM Mükemmellik Modeli
Şekil 5.2’de yer alan EFQM Mükemmellik Modeli, beş “girdi”, dört “sonuç” kriteri
olmak üzere dokuz kriterden oluşan bir modeldir. Dinamik yapıdaki modelde sonuçlar
girdilerden kaynaklanır ve girdiler sonuçlardan elde edilen geri bildirimler hakkında nedensonuç ilişkisini ile iyileştirilir. Model, yöneticilerin faaliyetlerin ve elde edilen sonuçlar
hakkında neden-sonuç ilişkisini değerlendirebilmesini sağlar. Modelin merkezinde Radar
olarak tanımlanan dört boyuttan oluşan bir mantık yer alır. Radar kullanılarak bir kuruluşun
sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesi sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilir.


Sonuçlar: Stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken sonuçları
belirleme,
 Yaklaşım: Gereken sonuçları hem mevcut durumda hem de gelecekte gerçekleştirmek
amacıyla birbiriyle bütünleşik yaklaşımların planlaması ve oluşturulması,
 Yayılım: Uygulamayı güvence altına almak üzere yaklaşımları yayma,
 Değerlendirme ve İyileştirme: Elde edilen sonuçların izlenmesine, analizine ve sürekli
öğrenme faaliyetlerine dayanarak değerlendirme ve iyileştirme.
EFQM Mükemmellik Ödülü’nün kriterleri esas alınarak, Türk Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kalite Derneği tarafından Türkiye Mükemmellik
Ödülü oluşturulmuştur. 1993 yılından itibaren kar amaçlı kuruluşlar ile kamu ve toplum
hizmetleri (eğitim, sağlık, kamu yönetimi ve sivil toplum kuruluşu) kategorilerinde verilen ödül
uluslararası bir tanımanın bir simgesi olarak değerlendirilmektedir.
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OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi (Occupational Health
and Safety Management Systems)
İSG yönetim sistemi alanında İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standarts InstituteBSI) tarafından yayınlanan bir standart olarak OHSAS 18001, dünya çapında İSG alanında
kullanılan en yaygın standart olarak kabul edilmektedir. Standart, İSG yönetiminin bazı kilit
unsurlarını kapsadığı için İSG yönetim sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda, iş
güvenliği risklerinin yanı sıra, iş sağlığı için de sistematik bir yaklaşım sunar, risklerin kontrol
altına alınmasını sağlar, performans ölçümleri ve performans göstergelerini kullanır ve
çalışanların aktif katılımını sağlar. OHSAS, ISO’nun 14001 çevre yönetimi, 14001 ve 9001
kalite yönetimi standardı ile de uyumludur.

5.3.2. Ulusal Standartlar ve Akreditasyon Kuruluşları
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmakta olan Türk Standartları
Enstitüsü; 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulan, tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk
hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur. Kısa adı ve markası TSE olan enstitünün
kuruluş amacı, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartları oluşturmaktır.
Kurumun misyonu, “Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde
ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon,
uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve
güvenilir olarak sağlamaktır.” şeklinde açıklanmıştır. Bir standardın Türk standardı olabilmesi
için Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen TSE’nin eğitim ve belgelendirme konusunda
hizmet alanları, sistem belgelendirme, personel değerlendirme, ürün ve hizmet yeri
belgelendirme, gözetim ve muayene, laboratuvar, metroloji ve kalibrasyon, standart hazırlama
ve tüketici haklarıdır.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
TÜRKAK, 27.10.1999 tarihinde kabul edilen 4457 sayılı Kanun ile kurulan ve görevleri
belirlenmiştir. Kanun’a göre, “uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu
kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle
uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda
kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara'da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel
hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip”
(Değişik: 29.06.2012/6337) kuruluştur.
TÜRKAK, 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış, 2008 yılında
akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanıma anlaşması
imzalanmıştır. Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği’ne (ILAC) tam üyeliği mevcuttur. TÜRKAK’a
başvuru laboratuvar (her türlü deney ve kalibrasyon laboratuarları), yeterlilik testi sağlayıcıları,
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referans malzeme üreticileri, ürün, muayene, sistem ve personel belgelendirmesi alanlarında
yapılmaktadır.
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA), Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) bağlı olarak sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini
yürütmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Faaliyetleri arasında, ulusal ve uluslararası
düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite etmek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve
örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmak
olduğu belirtilmektedir. TÜSKA, Türkiye’de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının kalitesini
sürekli iyileştirmeye ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin uluslararası düzeyde geliştirilmesine
katkı sağlamaya yönelik kalite ve akreditasyon çalışmalarını yapmayı planlamaktadır.
Dünya'da kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu olarak nitelenen ISQua'ya üye
olarak Türkiye'nin uluslararası markası olmayı hedeflemektedir.
Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS)
17.03.2005 tarihli ve 1831 sayılı Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal
Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda Hizmet Kalite
Standartları (HKS) olarak 100 standart oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Daha sonra
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) olarak değiştirilmiş, beşinci versiyondan sonra Sağlıkta
Akreditasyon Standartları - Hastane Seti olarak yayınlanarak uygulamaya geçirilmiştir.
Ülkemizde sağlıkta kalite yönetimi uygulamasının Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri ve
Sağlıkta Akreditasyon Sistemi olarak adlandırılan iki temelde devam edeceği belirtilmektedir.
Bu yapıda yer alana Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri, tüm sağlık kuruluşlarının SKS esas
alınarak sağlık kurum ve kuruluşlarında yapı, süreç ve çıktı bazlı kalite düzeyinin belirlenerek
puanlandırılması olarak tanımlanmaktadır. Zorunluluk esaslı olan kalite değerlendirmeleri
periyodik olarak yapılmakta ve raporlanmakta, değerlendirme sonuçları çeşitli teşvik ve
yaptırımlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Sağlıkta Akreditasyon Sistemi ise, SAS esas
alınarak sağlık kurum ve kuruluşlarının gönüllülük esası ile başvurulan ve başarı durumlarına
göre belgelendirme yapılan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
SAS’ın yedi başlık altındaki boyut ve bölümlerine Tablo 5.2’de yer verilmiştir.
Tablo 5.2: SAS’ın Boyut ve Bölümleri
Yönetim ve
Organizasyon



Organizasyon
Yapısı
Temel Politika ve
Değerler

Sağlıklı Çalışma
Yaşamı

Performans
Ölçümü ve Kalite
İyileştirme



Kurumsal
Göstergeler
SAS
Göstergeleri




İnsan Kaynakları
Yönetimi
Çalışan Sağlığı
ve Güvenliği

Hasta Deneyimi





Temel Hasta
Hakları Hasta
Güvenliği
Hasta
Geribildirimleri
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Kalite Yönetim
Yapısı
 Doküman
Yönetimi
 Güvenlik
 Raporlama Sistemi
 Risk Yönetimi
 Eğitim Yönetimi
 Sosyal
Sorumluluklar
 Kurumsal İletişim
Sağlık Hizmetleri

Destek Hizmetleri

Acil Durum
Yönetimi







Enfeksiyonların
Kontrolü ve
Önlenmesi
Sterilizasyon
Yönetimi
İlaç Yönetimi
Transfüzyon
Yönetimi
Hasta Bakımı
Radyasyon
Güvenliği
Laboratuvar
Hizmetleri
Güvenli Cerrahi
Acil Sağlık
Hizmetleri
















Otelcilik
Hizmetleri
Tesis Yönetimi
Atık Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Malzeme ve
Cihaz Yönetimi
Dış Kaynak
Kullanımı

Hizmete Erişim
Yaşam Sonu
Hizmetleri

Acil Durum
Yönetimi

SAS hedefleri şu şekilde belirtilmektedir:










Hasta güvenliği
Hasta odaklılık
Sağlıklı çalışma yaşamı etkinlik
Etkililik
Verimlilik
Hakkaniyet
Uygunluk
Zamanlılık
Süreklilik
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5.4. Hemşirelikte Mükemmellik Göstergesi: Magnet® Onaylama
Programı (Amerikan Hemşireler Kredilendirme Merkezi)
Magnet® (mıknatıs) hastaneler, hemşirelere iyi bir çalışma ortamı ve mesleki gelişme
sağlayan, nitelikli ve yüksek eğitimli hemşirelerle en iyi hemşirelik bakımını vermeyi
amaçlayan, hasta sonuçları ile de bu standardı elde eden hastanelerdir. Mıknatıs hastaneler,
Amerika Birleşik Devletlerinde 1980’li yıllarda ortaya çıkan hemşire yetersizliği nedeniyle
nitelikli hemşireleri hastaneye çekebilme, elde tutma ve nitelikli hemşirelik bakımı verme
amacıyla oluşturulan bir modeldir. Bu dönemde bazı hastanelerde devir hızı çok yüksek iken
bazı hastanelerin bu koşullardan etkilenmediği fark edilmiş, bu hastanelerin özellikleri
incelenerek Magnet® hastaneleri diğerlerinden ayıran 14 çekim gücü şu şekilde
belirtilmektedir:













Hemşire liderlerin kalitesi
Örgütsel yapı ve yönetim şekli
Çalışan politika ve programları
Profesyonel bakım modeli
Bakımın kalitesi
Kalite geliştirme
Danışmanlık ve kaynak kullanımı
Otonomi
Toplum ve hastane ile hemşireliğin imajı
Eğitmen hemşireler
Okul hemşireleri ve hekimlerle iletişim
Mesleki gelişim

Oluşturulan kriterler doğrultusunda, başlangıçta Amerikan Hemşirelik Akademisi
(American Academy of Nursing) tarafından geliştirilen mıknatıs hastane kavramı, Amerikan
Hemşireler Birliği’nin (American Nurses Association - ANA) bir alt kuruluşu olarak Amerikan
Hemşireler Kredilendirme Merkezi’nin (American Nursing Credentialing Center - ANNC)
akreditasyonu ile elde edilen bir statü (designation) haline gelmiştir. Mıknatıs özellik, diğer bir
deyişle, hemşirelerin işe girişlerini arttırma (işe çekme) ve kurumdan ayrılmasını azaltma
(hastanede tutma) ve bunun sonucunda hemşirelik bakımında mükemmellik ile hastaları çekme
özelliğini içermektedir. Magnet® onaylama programı standartlarının bölüm ve başlıklarına
Tablo 5.3’te yer verilmiştir.
Tablo 5.3: MAGNET® Onaylama Programı Standartları Bölüm ve Başlıkları
A. Bakım Standartları

B. Bakımın Kalitesi ve Yönetimsel
Uygulama Standartları

Hastaların Değerlendirilmesi

Bakımın Kalitesi ve Yönetimi
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Hemşirelik Tanılarının Kullanımı

Performans Değerlendirme

Hasta Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Eğitim

Bakımı Planlama

Bilimsel Yaklaşım

Bakımı Uygulama

Etik ve Kültürel Kurallara Uyum

Bakımı Değerlendirme

İşbirliği
Araştırmaların Yönetimi
Kaynak Kullanımı

Aynı dönemde ABD’de hastanelerde maliyet temelli ödeme sistemine geçilmesiyle
birlikte hemşirelik bakımı maliyetinin hastanenin operasyonel bütçesinin %30’unu direkt
bakım maliyetinin %44’ünü oluşturduğu tahmin edilmiş ve acil olarak maliyet azaltılması
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, hastanedeki profesyonel hemşirelerin (registered nurse)
azaltılarak, lisanslı olmayan yardımcı personel arttırılmıştır. ANA, profesyonel hemşire
azaltılmasının hasta güvenliğini riske attığı ve bakımın kalitesini azaltacağını belirterek 1994
yılında kalite ve güvenlik kapsamında hemşirelik duyarlı (nursing sensitive) bakım
göstergelerini (indikatörleri) tanımlamıştır. Bu faaliyetler, hemşireliğin ekonomik ve sosyal
değerinin yeniden tanımlanması için strateji olarak değerlendirilmektedir.
ANA, hemşirelik duyarlı kalite göstergelerini, hemşirelik bakımından etkilenen
sonuçlar olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik duyarlı kalite göstergeleri yapı, süreç ve
hemşirelik bakımı sonuçlarını yansıtmaktadır. Hemşirelik bakımının yapı göstergeleri,
hemşirelik insan gücü (sayı vb.), beceri düzeyi ve eğitimi/sertifikası vb. özelliklerden oluşur.
Süreç göstergeleri, tanılama, girişimler ve hemşire iş doyumu gibi hemşirelik bakımı
özelliklerini ölçer. Hasta sonuçları, hemşirelik bakımının niceliği ve niteliğinden etkilenen
sonuçlar (örneğin, basınç ülserleri, düşme ve intravenöz komplikasyonlar) olarak tanımlanır.
Bazı hasta sonuçları (örneğin, ilk sezaryen sıklığı, kalp yetmezliği) daha çok tıbbi kararlar ve
kurum politikaları gibi kurumsal bakımın diğer özellikleri ile ilgili olduğu için "hemşirelik
duyarlı" olarak tanımlanmaz.
Magnet organizasyonlarının sahip olduğu belirtilen 14 çekim gücünün kavramsal
çerçevesinin beş bileşenden oluşan Magnet Modeli olduğu belirtilmektedir. Diğer bir deyişle
model, Magnet Onaylama Programının kavramsal çerçevesini oluşturur.


Transformasyonel liderlik: Çekim güçlerinden hemşirelikte liderliği ve yönetim tarzı
ile ilişkilidir.



Yapısal güçlendirme: Çekim güçlerinden örgütsel yapı, çalışan politika ve programlar,
toplum ve diğer sağlık kuruluşları ile ilişkiyi, hemşireliği imajını ve mesleki gelişimi ile
ilişkilidir.
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Örnek gösterilecek mesleki uygulama: Çekim güçlerinden bakım modeli,
danışmanlık ve kaynak kullanımı, otonomi ve hemşire akademisyenler ve disiplinler
arası ilişkiler ile ilişkilidir.



Yeni bilgi, yenilik ve gelişmeler: Çekim güçlerinden kalite geliştirme ile ilişkilidir.



Kalite sonuçları: Çekim güçlerinden bakımın kalitesi ile ilişkilidir.

ANNC ilk olarak, Magnet® Onaylama Programı ile 1994 yılında Washington
Üniversitesi Hastanesi’ni Magnet® hastane olarak onaylamıştır. 2002 yılından itibaren ABD
dışında da ilgi görmüş, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Lübnan ve Suudi Arabistan’da
mıknatıs statüye onay verilmiştir. Magnet statüsü alan hastane sayısı 441 olarak
açıklanmaktadır. Magnet statüsü olan ve olmayan hastaneler arasındaki karşılaştırmaların
yapıldığı araştırma sonuçları, magnet statüsü olan hastanelerde hemşirelerin memnuniyetinin
ve iş doyumunun daha yüksek, tükenmenin daha düşük olduğu, hemşirelerde mesleki
gelişmenin sağlandığı, tedavi ve bakım hizmeti alan hastaların mortalite riskinin, hastaların
taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde yeniden yeniden yatış oranının ve hastanede oluşan
düşme ve basınç ülseri oranlarının daha az olduğunu ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak,kalite kavramının subjektif boyutu, kavramın esnek ve kişiden kişiye
farklı anlaşılmasını sağlamaktadır. Kalite yönetimi de bu algıdan etkilenmekte, yöneticiler ve
çalışanlarda kalite hakkında “mitler” ve “önyargılar” oluşmuştur. Kalite hakkında bilinen
“önyargılardan” hareketle sonuç niteliğinde önyargıların yerini alması istenen bazı “ilkeler”
oluşturulmuştur.


Kalite yönetimi, yönetimin tüm ilke ve yöntemlerini barındırır. Dolayısıyla kalite
yönetimi, yönetimin kendisidir.



Bir kuruluş tarafından akredite olmak sonucunda belge almak hem bir sürecin sonucu
hem de bir sürecin başlangıcıdır.



Kalite herkesin işidir. Kalite yönetiminin bir departmanın işi olduğu yıllar önce terk
edilmiş bir uygulamadır.



Kalite yönetimde sürekli iyileşme, ölçülebilirliği ve izlenebilirliği gerektirir.



Kalite yönetimi, önleme, problem çözme ve düzeltme teknik ve yöntemlerini kullanır.



Kalite yönetimi, dokümantasyon değildir.



Dokümantasyon, kalite yönetiminde yapıyı, süreci ve izlenmesi gereken sonuçları ve
işin nasıl yapılacağını tanımlamak amacıyla yapılır. Dokümantasyon, “Tanımlanmayan
bir şey ölçülemez”, “Yazdığını yap, yaptığını yaz” anlayışı ile yapılır ve güncel tutulur.
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Sağlık hizmetlerinde kanıt ve kayıt profesyonelliğin bir gereğidir. Temelde hukuki
açıdan hesap verebilirlik ile ilişkilidir, güvenlik ve etkililik doğrultusunda kalite ile
ilişkilendirilir.



Kalite yönetiminde standardizasyon şekilci yaklaşım olarak algılanabilir. Uluslararası
nitelik kazanan standartlar ile ortak dil geliştirme ve uygulama amacı bu algıya neden
olabilir. Bir marka/statü/ belgeye sahip olmak onun (zorunlu) koşullarını yerine
getirmeyi gerektirir.
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Uygulamalar
1. Bu bölümle ilgili olarak okunması ve incelenmesi tavsiye edilen kitap bölümleri;
Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (16. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları
2. Seren İntepeler, Ş. (2014). Kalite Yönetimi. İçinde: Hemşirelik Hizmetleri
Yönetimi; Editörler Tatar Baykal, Ü. ve Ercan Türkmen, E. İstanbul: Akademi Basın ve
Yayıncılık
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Uygulama Soruları
Çalıştığınız sağlık kurumu veya sağlık hizmeti aldığınız hastaneyi kalite yönetimi
açısından aşağıdaki soruları sorarak değerlendiriniz.
1) Kurumun hangi akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edildiğini sorgulayınız?
Akreditasyonun geçerlilik süresi ne kadardır?
2) Kurumun kalite yönetimi ve akreditasyonunu kim(ler) veya hangi birim tarafından
yürütüldüğünü değerlendiriniz? Varsa organizasyon şemasını, kurumun organizasyon
şemasındaki yerini, komiteleri ve üyelerini inceleyiniz?
3) Bir çalışan ya da hizmet alan olarak paydaş görüşleri ve memnuniyeti dikkate alınıyor
mu? Değerlendiriniz.
4) Kurumda izlenen hemşirelik duyarlı kalite göstergelerini tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kalite kavramının tanımı yapılmış, muayene ve kontrolden başlayan ve
toplam kalite yönetimine dönüşen kalite yönetiminin esaslarına, sağlık hizmetlerinde kalite
yönetimine ve kalite yönetiminin hemşirelik hizmetlerinde nasıl ele alındığına yer verilmiştir.
 Kalite kavramının subjektif boyutu, kavramın esnek ve kişiden kişiye farklı anlaşılmasını
sağlamaktadır.
 Kalite yönetimi, yönetimin tüm ilke ve yöntemlerini barındırır. Dolayısıyla kalite yönetimi,
yönetimin kendisidir.
 Bir kuruluş tarafından akredite olmak sonucunda belge almak hem bir sürecin sonucu hem
de bir sürecin başlangıcıdır.
 Kalite herkesin işidir.
 Kalite yönetiminin bir departmanın işi olduğu yıllar önce terk edilmiş bir uygulamadır.
Kalite yönetimde sürekli iyileşme, ölçülebilirliği ve izlenebilirliği gerektirir.
 Kalite yönetimi, önleme, problem çözme ve düzeltme teknik ve yöntemlerini kullanır.
 Kalite yönetimi, dokümantasyon değildir.
 Dokümantasyon, kalite yönetiminde yapıyı, süreci ve izlenmesi gereken sonuçları ve işin
nasıl yapılacağını tanımlamak amacıyla yapılır. Dokümantasyon, “Tanımlanmayan bir şey
ölçülemez”, “Yazdığını yap, yaptığını yaz” anlayışı ile yapılır ve güncel tutulur.
 Sağlık hizmetlerinde kanıt ve kayıt profesyonelliğin bir gereğidir. Temelde hukuki açıdan
hesap verebilirlik ile ilişkilidir, güvenlik ve etkililik doğrultusunda kalite ile ilişkilendirilir.
 Kalite yönetiminde standardizasyon şekilci yaklaşım olarak algılanabilir. Uluslararası
nitelik kazanan standartlar ile ortak dil geliştirme ve uygulama amacı bu algıya neden
olabilir. Bir marka/statü/ belgeye sahip olmak onun (zorunlu) koşullarını yerine getirmeyi
gerektirir.
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Bölüm Soruları
1. Malzeme, ürün, işlem ve hizmetin amaca uygunluğunu sağlamak için sürekli kullanılabilecek
gereksinimleri, teknik özellikleri, rehberleri ya da özellikleri sağlayan belgeye ne ad verilir?
A. Kalite
B. Akreditasyon
C. Standart
D. Kalite kontrol
E. Kalite güvencesi
2. Kalite tanımlarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Amaçlara uygunluk
B. Paydaş gereksinimleri
C. Hizmetin ölçülebilirliği
D. Hizmetin niceliği
E. Paydaş memnuniyeti
3. Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre kalitenin özellikleri arasında yer almaz?
A. Etkinlik
B. Verimlilik
C. Kabul edilebilirlik
D. Optimal olma
E. Güvenli
4. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetlerine yönelik özel standarttır?
A. ISO 9001:2015
B. JCI
C. EFQM
D. SKS
E. MAGNET
5. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en yaygın kullanılan standart aşağıdakilerden hangisidir?
A. JCI
B. ISO 14001
C. ISO 9001
D. OHSAS 18001
E. SAS

6. Aşağıdakilerden hangisi Deming döngüsünün aşamaları arasında yer almaz?
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A. Uygula
B. Planla
C. Önlem al
D. Sürekli geliştir
E. Kontrol et
7. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi Japonlara kaliteyi öğreten Amerikalı E. Deming’in
kalite yönetimine katkısını tanımlar?
I. Kalitenin değerlendirilmesinde istatistiksel kalite yöntemini kullanmıştır.
II. Sıfır hata kavramını tanımlamıştır.
III. Örgüt kalite yönetimine çalışanların katılımının sağlanmasını belirtmiştir.
IV. Sürekli gelişmeye yönelik dört aşamalı PUKO döngüsünü tanımlamıştır.
A. Yalnız III
B. Yalnız IV
C. I ve II
D. I, II, III ve IV
E. III ve IV
8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde akreditasyon standardı olan JCI’ın amaç ve
faydaları arasında yer almaz?
A. Maliyeti azaltmak
B. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve geliştirmek
C. Kurumların kar oranını artırmak
D. Kurumun kendisi ve benzer kuruluşlarla karşılaştırma olanağı sağlamak
E. Çalışanlar ve hasta/yakınları için güvenilir ortamlar sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi Magnet Modelinin beş bileşenini oluşturan kavramlar arasında yer
almaz?
A. Yenilik
B. Ekonomik değer
C. Profesyonel uygulama
D. Yapısal güçlendirme
E. Liderlik
10. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik duyarlı kalite göstergesidir?
A. Kalp yetmezliği hastalarının yeniden yatış oranı
B. Ekstravazasyon oranı
C. Poliklinikte gerçekleşen/randevu verilen muayene oranı
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D. Yeniden steril edilen malzeme oranı
E. Mavi kod çağrısı oranı

Cevaplar:
1-C, 2-D, 3-E, 4-E, 5-D, 6-D, 7-E, 8-C, 9-B, 10-B
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6. HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE SORUN ÇÖZME VE KARAR
VERME

* Bu bölüm Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sorun Çözme ile İlişkili Kavramlar ve Süreçler
6.1.1. Sorun Kavramı
6.1.2. Sorun Çözme Yöntemleri
6.1.3. Sorun Çözme Süreci
6.1.4. Hemşirelikte ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Sorun Çözme Süreci
6.2. Karar Verme ile İlişkili Kavramlar ve Süreçler
6.2.1. Karar Verme Kavramı ve Önemi
6.2.2. Karar Çeşitleri
6.2.3. Karar Verme Süreci
6.2.4. Örgütsel Karar Verme Yöntemleri
6.2.5. Hemşirelikte Karar Vermenin Önemi
6.3. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Dersi Uygulamasına Rehber Olarak
Neden-Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Tekniği) ile Sorun Çözme ve Karar Verme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günlük hayatta ne sıklıkla sorunla karşılaşırsınız?
Karşılaştığınız sorunlarla nasıl başa çıkarsınız?
Kolay karar veren bir insan mısınız?
Kolay karar veren ve zor karar veren insanların iş hayatında avantajlı ve dezavantajlı
oldukları konular sizce neler olabilir?
5. Sizce hemşireler en çok hangi başlıklarda karar vermek durumunda kalıyorlar?
6. Hemşirelik süreci ile sorun çözme ve karar verme süreçlerini nasıl ilişkilendirebilirsiniz?
7. Bir hemşire olarak çalışma yaşamında karşılaştığınız sorunları ele alırken hangi
parametreleri temel alırsınız?
1.
2.
3.
4.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sorun Çözme ile
İlişkili Kavramlar ve
Süreçler

Sorun kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sorun Çözme ile
İlişkili Kavramlar ve
Süreçler
Sorun Çözme ile
İlişkili Kavramlar ve
Süreçler

Sorun çözme yöntemlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sorun çözme sürecini
açıklayarak hemşirelik
süreci ile ilişkisini
kurabilmek

Okuyarak/Araştırarak/

Karar Verme ile İlişkili
Kavramlar ve Süreçler

Karar vermeyi kavramsal
olarak tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme ile İlişkili
Kavramlar ve Süreçler

Karar verme sürecini
hemşirelikte karar vermeyi
gerektiren durumlarla
ilişkilendirerek
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme ile İlişkili
Kavramlar ve Süreçler

Örgütsel karar verme
çeşitlerini ve yöntemlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Hizmetleri
Yönetimi Dersi
Uygulamasına Rehber
Olarak Neden Sonuç
Analizi- Balık Kılçığı
Tekniği ile Sorun
Çözme ve Karar
Verme

Hemşirelikle hizmetleri ile
ilgili örnek bir olaydan yola
çıkarak balık kılçığı tekniği
kullanarak sorun çözme ve
karar verme süreçlerini
uygulamak

Okuyarak/Araştırarak/Karşılaşt
ırarak/Uygulayarak

Karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar


Sorun



Sorun çözme



Sorun çözme süreci



Karar verme



Karar çeşitleri



Karar verme süreci



Örgütsel karar verme yöntemleri



Hemşirelik süreci



Hemşirelik hizmetlerinde sorun çözme



Hemşirelik hizmetlerinde karar verme
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Giriş
Bu bölümde yöneticilerin ve tabi bu bağlamda hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin ve
hemşirelerin iş yaşamlarında sıklıkla yüz yüze kaldıkları sorun çözme ve karar verme başlıkları
ele alınacaktır. Sorun çözme ve karar verme başlıkları yönetime son derece içkin başlıklardır.
Özellikle karar verme başlığı burada çok önemli bir noktada durmakta, öyle ki bazen yöneticilik
karar verme ile eş tutulmaktadır.
İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimlere ve
yeniliklere paralel olarak sağlık bakım ortamlarında da büyük değişimler yaşanmakta ve bu
alanda çalışan yöneticiler ve sağlık profesyonelleri de eskiye oranla daha fazla sorun çözmek
ve karar vermek durumunda kalmaktadırlar. Giderek karmaşıklaşan sağlık bakım ortamında her
geçen gün iş yükleri artan ve kendilerinden beklenen rollerin kapsamı genişleyen yönetici
hemşirelerin önce kendilerini, daha sonra da birlikte çalıştıkları hemşirelik personelini, oluşan
bu yeni ve farklı örgütsel iklime adapte etmeleri gerekmektedir. Bugün artık yönetici
hemşirenin lider, planlayıcı, iletişim erbabı, dinleyici, koordinatör, gözlemci, kaynak yöneticisi,
personel yöneticisi, klinisyen, diplomat vb. rolleri üstlenmesi gerektiği ifade edilmekte ve bu
roller arasında ilk sıralarda sorun çözücü ve karar verici rollerine de vurgu yapılmaktadır.
Günümüzde artık yönetici hemşirelerin ve sağlık hizmeti sunumunda görev alan
hemşirelerin, hasta bakımı sırasında veya sağlık bakımı örgütü (hastane, klinik, birinci basamak
sağlık hizmeti veren kurum, toplum sağlığı merkezi vb.) içinde herhangi bir düzeyde, herhangi
bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında bu sorunları çözmeleri ve gerekli anlarda karar
verebilmeleri beklenmektedir. Literatürde bu becerilerin doğuştan gelen yetenekler olmadığı,
hem sorun çözme, hem de karar verme becerisinin öğrenilebileceği ve öğretilebileceği üzerinde
de sıklıkla durulmaktadır.
Bu bölümde öğrencilere kendilerini sorun belirlemede, çözmede ve karar vermede
geliştirebilmeleri için yardımcı olmak üzere rehber oluşturacak bir içerik sunmak
amaçlanmıştır. Bölümü okuyan ve konu ile ilgili uygulamalarını tamamlayan öğrencilerin sorun
çözme ve karar verme başlıklarında yol katetmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda sorun çözme
ve karar verme süreci açıklanarak, hemşirelerin bireysel yaşamlarında ve tabi profesyonel
bireyler olarak iş hayatlarında sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirebilmeleri için
ilgili süreçleri nasıl kullanacakları, buradaki kuramsal bilgiden nasıl yararlanacakları üzerinde
durulacaktır.
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6.1. Sorun Çözme ile İlişkili Kavramlar ve Süreçler
Bu bölümün ilk kısmında sorun çözme ile ilişkili kavramlar ve süreçler başlığı altında
sırasıyla sorun kavramı, sorun çözme süreci ve hemşirelikte ve hemşirelik hizmetleri
yönetiminde sorun çözme süreci alt başlıkları ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.

6.1.1. Sorun Kavramı
Türk Dil Kurumu tarafından sorun, “araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi,
bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem” olarak tanımlanmaktadır. Aşılması
gereken engel olarak da tanımlanmaktadır. Kişinin bir amaca, hedefe ulaşmaya çalışırken bir
engellemeyle karşılaşmasına ya da karşılaştığı zorluğu aşamaması da sorun olarak adlandırılır.
Sorun çözümüne yönelik olarak düşünme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle karşılaşılan
engellenme durumunun kişi tarafından sorun olarak algılanması gerekir.
Burada önemli bir nokta sorun kavramının farklı disiplinlerde özü itibari ile aynı
olmasına rağmen, uygulamada ufak nüans farkları ile ele alınmasıdır. Örneğin sosyal bilimlerde
sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu
tanımlamakta kullanılır. Buna karşın matematik ve fizik gibi temel bilimlerde ise, içinde
bulunulan şartları ve eldeki mevcut verileri kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak
için çözümlenmesi gereken durumu/durumları tanımlamakta kullanılır.
Hemşirelikle ilgili uluslararası kaynaklarda sorun tanımlanırken, daha ziyade şu anda
mevcut durumun ne olduğu ve nasıl olması gerektiğinden yola çıkıldığı ve var olan durum ile
arzu edilen durum arasında bir boşluk veya açı olması durumunda sorundan bahsedilebileceği
görülmektedir (Şekil 6.1).

Şekil 6.1: Sorun Belirleme ve Çözme Süreci
Aslında son yıllarda sorun belirleyebilme, özellikle eleştirel düşünme ile çok fazla
birlikte anılmaya başlanmıştır. Eleştirel düşünebilen insanların etraflarında olan bitenle daha
fazla meşgul oldukları, olup bitene diğer insanlardan daha faklı bir gözle baktıkları, dolayısıyla
da sorunları bulma ve belirlemede daha başarılı oldukları vurgulanmaktadır.
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6.1.2. Sorun Çözme Yöntemleri
Sorun çözmede kullanılan en temel iki yöntem olarak deneme yanılma yöntemi ve
deneysel yöntem ele alınmaktadır.
Deneme yanılma yönteminin daha ziyade yönetim deneyimi az olan kişilerce
uygulandığı vurgulanmaktadır. Bu yöntemde sorunu çözmekle görevli kişi bu amaçla bir
girişim uygular ve ardından girişiminin başarısını değerlendirir. Girişim sonrasında sorun
ortadan kalkmış ise işe yaramış demektir. Girişim sonrasında sorunun aynı şekilde ortada
duruyor olması girişimin etkisiz olduğunu gösterir. Girişim sonrası sorunun daha da büyümesi
ise girişimin başarısız olduğunu ve sonucun olumsuz olduğunu gösterir.
Deneysel yöntem, deneme yanılma yöntemine göre çok daha incelikli bir yöntemdir.
Araştırma yöntemine benzetilebilir. Sorun tanımlandıktan sonra çözmeye dönük olarak
yöntemsel bir süreç izlenir ve adım adım ilerlenir. Sorunu çözeceği varsayılan hipotezler
belirlenebilir ve oluşturulan hipotezler test edilerek sorunu çözmede etkili olup olmadığı
değerlendirilebilir. Sorunu çözmede literatürden ve farklı görüşlerden yararlanılabilir. Aslında
titiz bir yöntem olması nedeniyle sorunu çözmede etkili olması beklenir ancak yine de başka
sınırlılıklardan dolayı her zaman etkili sonuçlar elde edilemeyebilir. Örneğin yeterince zaman
yoksa veya eksik veri toplandıysa istenen etkili sonuçlara ulaşılamayabilir.
Bu iki temel yöntemin yanı sıra sorun çözmede geçmiş deneyimlerden ve sezgilerden
de yararlanılabilir. Her insan tüm yaşamı boyunca hem işle ilgili hem de kişisel konularda
deneyimler biriktirir. Bu deneyimler neticesinde özellikle olumlu çıktılarla sonuçlanan
eylemler, yaşamın ilerleyen dönemlerinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalındığında
hatırlanıp yeniden uygulamaya konulabilir.

6.1.3. Sorun Çözme Süreci
Sorun çözme süreci iki farklı şekilde hayata geçirilebilir. Benzer sorunların sürekli
olarak kendini gösterdiği organizasyonlarda, tekrarlayan-devinimsel bir süreç olarak
tanımlanan sorun çözme süreci döngüsel olarak ilerletilebilirken (Şekil 6.2), belirli bir zamanda,
belirli bir yerde, belirli bir sorunun çözülmesi şeklinde doğrusal olarak da (Şekil 6.3) işleyebilir.
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Sorunu
tanımla

Veri topla

Çözümü
değerlendir

Verileri
analiz et

Seçtiğin
alternatifi
uygula

Çzözüm
altrenatifleri
oluştur
Alternatifler
arasından
birini
seç/karar ver

Şekil 6.2: Döngüsel Sorun Çözme Süreci

Sorunun
belirlenmesi

Veri
toplanması

Verilerin
analiz
edilmesi

Alternatifleri
oluştur

Alternatifler
arasından
birini seç

Seçtiğin
çözümü
uygula

Çözümü
değerlendir

Şekil 6.3: Doğrusal Sorun Çözme Süreci
Bu başlıkta geleneksel sorun çözme süreci ile IDEALS modeli sırasıyla açıklanacaktır.
Ancak yaygın olarak kullanıldığı için geleneksel sorun çözme süreci daha ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
Geleneksel Sorun Çözme Süreci
Geleneksel sorun çözme süreci temelde döngüsel olarak da ele alınsa, doğrusal olarak
da ele alınsa, yedi aşamadan oluşmaktadır.
Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sorunu belirleme.
Sorunla ilgili veri/bilgi toplama.
Toplanan veriyi analiz etme ve bilgiyi değerlendirme.
Çözüm seçenekleri/alternatifleri geliştirme.
Seçenekler/alternatifler arasından seçim yapma (karar verme).
Seçilen alternatifi uygulama.
Sonuçları değerlendirme.
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Sorunu belirleme: Sorunu belirleme aşaması, sıklıkla yapıldığı gibi bir yargıya
varma şeklinde değil, sürecin sağlıklı bir biçimde ilerletilebilmesinde en önemli
aşamalardan biri olarak objektif bir şekilde ele alınmalıdır. Şayet sorun objektif olarak,
kanıtlardan yola çıkılarak belirlenmemiş ve yeterli bulgu olmadan hızlıca yanlış
parametrelerden yola çıkılarak tespit edilmişse, ilerleyen süreçlerde bu sorunu çözmek için
harcanan zaman, çaba ve emek boşuna tüketilecektir. Bu nedenle sorun belirleme aşmasında
sürecin en başında yeterince zaman ayrılarak, hızlı hareket edip çabuk yargılara varmaktan
kaçınılmalıdır. Yapılması gereken sorunu doğru şekilde ortaya koymak ve henüz sorun
halinde ortaya çıkmamış bir olguyu hızlıca sorun olarak kategorize edip, olduğundan büyük
bir mesele haline getirmemektir. Çünkü gerçekte yanlış bir sorun tespiti yapılabilir. Sorunun
o anda görünür olmayan başka nedenleri olabilir ve farklı parametrelerin de sorun çözme
sürecine dahil edilmesi gerekebilir. Dolayısı ile sorun çözme sürecinin ilk aşaması olan
sorunu belirleme basamağında sorun ne kadar doğru tanımlanırsa, o kadar kolay
çözümlenebilir.
Sorunla ilgili veri/bilgi toplama: Sorunu çözme süreci, sorunla ilgili olguları
biraraya getirmekle başlar. Bu biraraya getirme faaliyeti sayesinde sorunun kendisini ve
nedenlerini belirlemenin yanı sıra, çözmeye yönelik olarak da tüm kaynaklardan nesnel
veya öznel tüm veriler toplanmalıdır. Veri toplama aşamasında, doğal olarak sorunun içeriği
ve soruna neden olan etkenler belirlenir. Ancak burada sadece sorunun veya nedenlerinin
tespit edilmesi değildir söz konusu olan. Aynı zamanda sorunun çözümüne yardımcı olacak
kritik faktörlere ve hatta bazı ipuçlarına da ulaşılabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri tek bir kanaldan veri toplamamak, aksine sorunla ilgili olan herkesin ve her
bilginin edinilmesine çalışmaktır. Bazen hiç umulmadık bir kişi sorunla ilgili farklı bir bakış
açısı getirebilir veya çok kritik bir veri sunabilir. Bir diğer önemli nokta da, toplanan verinin
yüzde yüz doğru ve objektif olduğunu varsaymamak gerektiğidir. Çünkü veri sunan kişiler
yanlı ve hatta sorunun çözülmemesinden yana bile olabilirler. Dolayısı ile sorunla ilişkili
olan herkesten veri toplamaya çalışmak, ancak bu bilgilerin hiç birini de mutlak doğru
olarak değerlendirmemek gerekir. Veri toplarken yararlanılacak bir diğer kaynak da
deneyimler olabilir. Örneğin uzun süreler o sorunla ve konuya ilişkili rollerde çalışmış biri
hali hazırda ilgili konu dışında bir alanda görev yapıyor olsa da bu kişi/kişilerin de
görüşlerine başvurulabilir. Çünkü yıllar boyunca o sorunun ortaya çıktığı ortamda çalışıyor
olmaktan ve ilgili işe hakim olmaktan kaynaklı olarak bu kişilerin deneyimlerinden
yararlanmak, sorun çözme sürecine önemli katkılar sağlayabilir.
Toplanan veriyi analiz etme ve bilgiyi değerlendirme: Sorunun belirlenmesini ve
sorunla ilgili tüm kaynaklardan bilgilerin toplanmasını takiben, toplanan bu bilgilerin analiz
edilmesi gereklidir. Burada analizle ilgili olarak yapılması gerekenlerin aşağıdaki gibi
sıralandığı belirtilmektedir:
 Analiz aşamasında toparlanan bilginin güvenilirliğinin
değerlendirilmesi ve takibinde kategorize edilmesi birinci adımdır.

bir

kez

daha

 İkinci olarak güvenilirliği değerlendirilmiş ve kategorize edilmiş bilgilerin her bir
kategoride en önemliden en önemsize olacak şekilde sıralanması önerilmektedir.
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 Elde edilmiş olan bilginin zaman açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Buna
göre hangisinin önce veya sonra olduğu, olayların oluş sırasının belirlenmesi, olay
olmadan önceki veya olduktan sonraki aşamada ne yapıldığı gibi soruların yanıtlarını
verecek şekilde edinilmiş olan bilgiler düzenlenmelidir.
 Bilgiler neden sonuç bağlamında değerlendirilmelidir. “Acaba bir olay, kişi veya
durum bu sonuca sebep olmuş olabilir mi?” şeklinde düşünülebilir. Ne, neden, hangi
sonuca yol açmış olabilir şeklinde bir düşünce sistematiği ile bilgiler
değerlendirilmelidir.
 Sürecin ne kadar zamandır bu şekilde ilerlediği, hangi aşmada sorunun ortaya
çıktığı gibi faktörler de analiz aşamasında dikkate alınmalıdır.
Çözüm seçenekleri/alternatifleri geliştirme: Analiz aşamasının sonucunda pek çok
çözüm önerisi ve alternatif seçenek oluşturulması beklenir. Mutlaka birden fazla çözüm
seçeneği geliştirilmelidir. Basit çözümler tercih edilmemeli aksine yaratıcılık içeren,
bireylerin kendi başlarına veya içlerinde yer aldıkları çalışma grubu ile birlikte eleştirel
düşünme becerilerini de kullanarak ileri sürdükleri çözümler dikkate alınmalıdır. Tek bir
çözüm önerisinin seçilip uygulamaya sokulması da mutlak iyi bir yöntem değildir. Örneğin
birden fazla önerinin farklı yanlarının biraraya getirildiği daha üst düzey bir çözüm önerisi
de oluşturulabilir bu aşamada. Yöneticilerin de çözüm sürecinde rol alan birey ve ekiplerin
de katı bir yaklaşım benimsemekten kaçınmaları aksine, açık görüşlü, vizyoner bir bakışla
konu üzerinde çalışmaları gereklidir.
Burada hatırda tutulması gereken konulardan biri, özellikle uzun süredir var olan ve
devam den sorunların çözümünde bazen süreçten etkilenenlerin “biz bunu daha önce de
denemiştik” şeklindeki yaklaşımlarıdır. Burada sorunun çözüm seçenekleri
olgunlaştırılırken bu kişilerin de katkılarının alınması anlamlı olabilir. Çözüm seçenekleri
belirlenirken hem seçenekleri zenginleştirmek, hem de belli bir düşünsel faaliyetin sonunda
bu seçenekleri oluşturmak amacıyla beyin fırtınası, delfi tekniği, nominal grup tekniği gibi
bazı grup tekniklerinden yararlanılabilir.
Seçenekler/alternatifler arasından seçim yapma (karar verme): Bu aşamada
öncelikle üzerinde uzlaşılan çözüm seçenekleri yeniden son bir kez değerlendirilerek
aralarından en uygulanabilir, en işe yarar, en fazla doyuma ulaştıran ve en az istenemeyen
etki potansiyeline sahip olan seçenek üzerinde karar kılınır. Burada üzerinde karara varılan
seçeneğin sorunun çözümü ile ulaşılması planlanan hedefe ulaşmayı sağlaması son derece
önemlidir. Ayrıca çözüm seçeneği maliyet-etkililik, zaman, yasal ve etik boyutlarıyla da
değerlendirilmelidir. Örneğin çok hızlıca çözülmesi gereken bir sorun için mükemmel
özellikler içeren ancak uzun vadeye yayılan bir çözüm planlaması yapmak çok da anlamlı
değildir. Sorunun kalıcı olarak çözümlenmesi için pek tabi bu planlama hayata geçirilebilir.
Ancak diğer yandan akut sorunu ortadan kaldırmaya yönelik seçenekler de değerlendirilerek
gerekli girişimler planlanmalıdır. Seçenekler/alternatifler arasından seçim yapma aşaması
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aslında başlıkta da belirtildiği gibi bir nevi karar verme aşamasıdır. Bu konu üzerinde
ünitenin karar verme ile ilgili başlığı altında uzun uzadıya durulacaktır.
Seçilen alternatifi uygulama: Bu aşamada üzerinde karar kılınan çözüm seçeneği
uygulamaya geçirilir. Uygulama aşamasında yönetici gerekli birim veya kişilerin desteğini
mutlaka almalıdır. Çünkü çözümün uygulanması ilgili alanda çalışanların katkı ve destekleri
ile mümkün olabilir. Onların bilgilerinden yararlanmak ve katkılarını almak bu aşamada son
derece önemlidir. Uygulama aşamasında ayrıca dikkatli de olunması gerekir. Özellikle
öngörülemeyen olumsuz sonuçlar açısından süreç iyi yönetilmeli ve ilerletilmelidir.
Sonuçları değerlendirme: Sorun çözme sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada,
seçilen çözümün uygulanmasını takiben sürecin başında sorunu çözmekle ulaşılacak
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, olunan durum ile olmak istenen durum arasındaki açının,
boşluğun kapanıp kapanmadığı değerlendirilmelidir. Her zaman çözüm başarıya
ulaşamayabilir. Başarılı olması durumu arzu edilir ancak başarısızlık söz konusu olduğunda
da vazgeçmemek gerekir. Sürecin en başına dönülerek tüm adımlar gözden geçirilmeli,
nerde hata yapılmış olunabileceğine odaklanılmalı, planda aksamalar yaşandıysa da bu
aksaklıklar düzeltilmeli ve eksiklikler giderilmelidir.
IDEALS Modeli
Bu model, yönetim bilimlerinde hayata geçirilen çağdaş yaklaşımların paralelinde,
sorun çözme sürecine alternatif olarak önerilen, etkili ve eleştirel düşünmeyi de içeren bir
yaklaşım olarak dikkate alınmaktadır.
Tablo 6.1: IDEALS Modeli
Orijinal ifadeler
Türkçe İfadeler
Identify the
Sorunu belirle.
problem
Define the context Sorununun oluştuğu
bağlamı anla.
Enumerate choices Seçenekleri oluştur.
Analyze options
Seçenekleri
değerlendir.
List reasons
Seçiminin
explicitly
nedenlerini listele.
Self-correct
Değerlendir ve
düzelt.

Açıklama
Gerçekten karşı karşıya olduğumuz durum ne?
Sorun bizi ne ölçüde etkiliyor?
Bu sorunun ortaya çıkmasında etkili faktörler
neler? Sorun, hangi olgulara temelleniyor?
Hangi olası üç dört seçeneğe sahibiz?
Tüm faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde bu
seçeneklerden hangisi bizim için en iyisi?
Bu seçimi neden yaptık? Açık olarak sebeplerimizi
ortaya koyalım.
Şimdi sonuçlara bakıp bir şeyi gözden kaçırıp
kaçırmadığımızı, başarılı olup olmadığımızı
değerlendirelim.
Model altı aşamadan oluşmaktadır. Aslında çağdaş yaklaşımlarla uyumlu ve benzer
başka modellerin de gündeme getirildiği ancak bu modelde aşamaları oluşturan ifadelerin ilk
harfleri bir akrostiş gibi düşünüldüğünde IDEALS olarak anlamlı bir kelimeye karşılık geldiği
için diğer modellere göre daha fazla akılda kaldığı ifade edilmektedir. Tablo 6.1’de modelin
IDEALS şeklinde kısaltılan ifadelerinin İngilizcesi, Türkçesi ve ilgili aşamaya ilişkin kısa
açıklamalar özet halinde sunulmaktadır.
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Aslında yukarıda da vurgulandığı gibi, geliştirilmiş olan pek çok sorun çözme yaklaşımı
mevcuttur. Kişiler ilgili alanda karşılaştıkları sorunun türüne, kapsamına, soruna neden olan
faktörlere, çözmede kullanılabilecek kaynakların yeterliliğine göre bu çözüm yöntemlerinden
birinden veya birkaçından yararlanabilirler.

6.1.4. Hemşirelikte ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Sorun
Çözme Süreci
Aslında hemşirelik açısından sorun çözme süreci oldukça tanıdık bir süreç olarak
düşünülebilir. Nitekim hemşireler hem klinik ortamlarda hasta bakımı ile meşgul iken, hem de
yönetsel pozisyonlarda görevlerini yerine getirirlerken aynı anda pek çok sorunla başa çıkmaya
çalışmaktadırlar. Bu aşamada sorun çözmeye başlamadan ve çözüm sürecini devreye sokmadan
önce, ilgili sorun için zaman ayırmaya değip değmeyeceğini değerlendirmek için bir yöntem
önerilmektedir. Bu yönteme göre yüzleştiği sorun karşısında hemşirenin veya yönetici
hemşirenin çözmek üzere harekete geçmeden önce, aşağıda yer verilen soruları sırasıyla kendi
kendisine sorması ve yanıtlaması gerekmektedir.







Bu sorun önemli mi?
Bu sorun benimle ilgili mi? Bu konuda bir şeyler yapmak istiyor muyum?
Bir şeyler yapmak için yetkili miyim?
Sorunu çözmek için ilgiye, bilgiye, zamana ve kaynaklara sahip miyim?
Bu işi başkasına devredebilir miyim?
Bu sorun çözüldüğünde ne kazanacağım?

Dikkat edilirse ilk üç soruya şayet “hayır” yanıtı veriliyor ise, dördüncü sırada yer alan
“Sorunu çözmek için ilgiye, bilgiye, zamana ve kaynaklara sahip miyim?” sorusuna cevap
aramak gereksiz hale gelebilecektir. Nitekim yeterince önemli olmayan, ilgili hemşirenin veya
yönetici hemşirenin kendisi ile doğrudan ilgili görmediği ve dahası kendi yetki alanında
değerlendirmediği bir sorunla ilgili olarak diğer soruları sormak ve yanıt aramaya çalışmak
aslında bir nevi zaman kaybı olacaktır. Aksine ilk üç soruya evet yanıtı verildiğinde, bu kez de
bu sorunun ele alınması gerekecek, diğer soruların da cevaplanması aşamalarına
geçilebilecektir.
Hemşirelik uygulamalarında başat olarak ele alınan hemşirelik süreci de aslında bir nevi
bir sorun çözme süreci olarak değerlendirilebilir. Nitekim hemşirelik süreci “bireyin sağlık
sorununu çözümleme de, belli sistematik bir yöntemle hemşirelik bakımı vermeyi sağlayan ve
birbirini izleyen aşamaların oluşturduğu hemşirelik aktiviteleri” olarak tanımlanmaktadır. Tıpkı
sorun çözme sürecinde olduğu gibi hemşirelik sürecinde de birey ile ilgili veri/bilgi toplanır, bu
bilgiler analiz edilir, bireyle ilgili var olan sağlık sorunu tespit edilerek, sorunu çözmek üzere
hemşirelik girişimleri planlanır, uygulanır ve sonuçları değerlendirilir.
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Tanılama
(Hemşirelik
tanısı)

Planlama

Amaçlar

(Bakım
planı)

(Bakım
hedefleri)

Uygulama
(Hemşirelik
Girişimleri)

Değerlendirme

Şekil 6.4: Hemşirelik Süreci

6.2. Karar Verme ile İlişkili Kavramlar ve Süreçler
Bu bölümün ikinci kısmında karar verme ile ilişkili kavramlar ve süreçler başlığı altında
sırasıyla karar verme kavramı ve önemi, karar verme süreci, örgütsel karar verme alt başlıkları
ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.

6.2.1. Karar Verme Kavramı ve Önemi
Bütün insanların her gün, her an, işleri, özel hayatları ve etraflarındaki diğer insanlarla
ilgili onlarca, yüzlerce konuda karar verdiklerinden yola çıkarsak, çok sade bir biçimde bütün
yaşamımızın karar vermekle geçtiğini söyleyebiliriz. Karar verme konusunda veya karar verme
süreçleri ile ilgili özel bir eğitim almış olsak da, almamış olsak da, verdiğimiz kararlar sürekli
doğru çıksa da yanlışlansa da, karar vermeye devam ederiz. Ancak söz konusu örgütler
olduğunda, açıkçası bu kadar rahat davranamayız. Çünkü örgütlerde verilen kararlar bireyleri
değil, örgütün bütününü etkiler. Örgütsel kararlar örgütte çalışan diğer insanları, örgütün
karlılığını, kısaca örgütün başarısını belirleyebilme potansiyeline sahiptir.
Yöneticilerin zamanlarının çok önemli bölümünü karar vermekle geçirdikleri ve “karar
verme”nin yöneticilik becerisinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerden biri olduğu ifade
edilmektedir. Başarılı yöneticilerin doğru karar veren kişiler arasından çıktıkları
vurgulanmaktadır. Hem yöneticilerin hem de liderlerin karar verme konusunda yetkin kimseler
olmaları gerektiği üzerinde durulmaktadır. Karar vermenin, lider ve yöneticilerin
performanslarının ölçülmesinde kullanılan en önemli kriterler arasında yer aldığı kabul
edilmektedir. Nitekim bazı tanımlarda “karar” yöneticilerin veya bireylerin herhangi bir konuda
yaptıkları seçim olarak değerlendirilirken “karar verme”, liderliğin ve yöneticiliğin temel
unsuru, etkili karar verme ise, lider ve yöneticilerin başarısının en önemli ölçütü olarak kabul
edilmektedir
Karar verme farklı bilişsel, sosyal veya kavramsal seçeneklerden bir sonuca varma
süreci olarak tanımlanabilir. Burada varılan sonuç, yapılan tercih, karar veren kişiyi de
etkilemektedir. Buna göre ortaya çıkan sonuç kişide hayal kırıklığı da yaratabilir, memnuniyet
de... Kişiyi mutlu da edebilir, mutsuz da… Kişiyi süreçten karlı da çıkarabilir, zararlı da…
Karar verme en yalın şekilde, bir dolu benzer eylem veya faaliyetten birini seçmeyi
gerektiren karmaşık ve bilişsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. TDK sözlüğünde karar “Bir
iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı” şeklinde tanımlanırken karar vermek,
“bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak” şeklinde tanımlanmaktadır. Uluslararası
kaynaklarda ise kararla ilgili yapılan tanımlarda daha çok seçim yapmayı gerektirmesi kısmına
vurgu yapılmaktadır.
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Seçimlerimiz dolayısıyla kararlarımız bütün hayatımızı etkileyen çok önemli sonuçlara
yol açabilir. Verdiğimiz bir karar, örneğin meslek seçimimiz, eş seçimimiz, iş seçimimiz gibi
kararlar yaşamımızda mutlu yahut mutsuz olmamız konusunda son derece belirleyicidir. Dünya
tarihinde de çok önemli dönüm noktalarında verilen kararlar bütün bir tarihsel süreci ve
ilerleyişi etkilemiştir. Örneğin Napolyon’un emri ile Prusyalı birliklerin peşine düşen Grouchy,
çok uzaklardan gelen batarya ve top seslerine kulak verip emri yerine getirmekten vazgeçerek
geri dönseydi Waterloo savaşını belki de Fransa kazanacak ve Avrupa başka bir yörüngeye
girecekti. Yahut Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a yolculuk etmeyi
göze alıp, Anadolu’da işgale karşı bir direniş örgütlemeye girişmeseydi, belki bugün içinde
bulunduğumuz coğrafya çok farklı güçlerin elinde olacaktı. İşte böylesi önemli anlarda verilen
veya verilmeyen kararlar, atılan veya atılmayan adımlar, insanların, toplumların, ülkelerin
kaderlerini belirleyebilen karar verme edimi, çok ama çok önemlidir. Nitekim sıklıkla
söylenildiği gibi en kötü karar, kararsızlığa yeğlenebilir.

6.2.2. Karar Çeşitleri
Literatürde sıklıkla üç karar çeşidinden söz edilmektedir. Bunlar rutin kararlar, adaptif
kararlar ve inovatif kararlar olarak adlandırılmaktadır.
Rutin Kararlar
Sıklıkla her gün ya da belirli periyodlarla karşılaşılan konu başlıklarıyla ilgili karar
verirken rutin kararlardan bahsederiz. Örneğin hemşirelik uygulamaları söz konusu olduğunda,
sürekli olagelen olaylarda genel kurallara uyarken, daha somut hale getirmek gerekirse ilaç
veya bakım protokollerini uygularken rutin kararlar veririz. Özel bir yaratıcılık veya eleştirel
bakış gerektirmeyebilir. Genellikle bireysel düzeyde bazen de alt kademe yöneticiler tarafından
verilen kararlar bu karar çeşidi altında değerlendirilebilir.
Adaptif Kararlar (Uyumlaştırılan Kararlar)
Genellikle karar vermeyi gerektiren konu başlığı o güne kadar ele alınan diğer
başlıklardan farklıysa, alışılagelenden farklı bir durumla ilgili karar vermek gerekiyorsa adapif
karar vermeden bahsediliyor demektir. Burada farklı olmakla birlikte benzer özellikteki ve
önemdeki konularda, başarılı olmuş kararlardan hareket edilerek mevcut duruma uygun bir
yanıt üretilmektedir.
İnovatif Kararlar (Yenileşimci Kararlar)
Alışılmadık ve geçmişte örneğine rastlanmamış olgularda karar vermek gerektiğinde
eleştirel düşünmek, daha önce hiç değerlendirilmemiş yönleri ile olayları değerlendirmek ve
ardından bu değerlendirmeler ışığında bir karar vermek gerektiğinde inovatif kararlar devreye
girer.
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6.2.3. Karar Verme Süreci
Karar verme süreci sorun çözme sürecinde olduğu gibi benzer adımları içerir. Karar
verilecek konu ile ilgili veriler toplanıp değerlendirilerek sonuca varılmaya çalışılır. Burada en
sık yapılan hatalardan biri; yeterli, sağlıklı ve güvenilir veri elde edilmeksizin karar vermektir.
Özellikle hemşirelik hizmetleri yöneticileri karar verirken konu ile ilgili tüm veriye sahip
olduklarından emin olmalıdırlar.
Sürecin ikinci aşamasında yapılan değerlendirmeler neticesinde alternatif karar
seçenekleri belirlenir ve her bir seçeneğin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak
optimal doyumu sağlayacak seçenekte karar kılınır.
Üçüncü aşamada karar kılınan seçenek uygulanır. Bu esnada yöneticiler dışında
uygulamada rolü olan, uygulamanın sonuçlarından bir şekilde etkilenen çalışanlar da sürece
dahil edilerek uygulamada onların bilgilerinden ve birikimlerinden yararlanılmaya çalışılır.
Dördüncü ve son aşamada ise uygulanan karar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar
değerlendirilir. Burada olumlu veya olumsuz sonuçlar her zaman uygulamayı takiben hemen
açığa çıkmayabilir. Bazen durup biraz beklemek gerekir. Bu yüzden uygulamanın hemen
sonrasında yapılan değelendirmeler sonrasında belirli aralıklarla izlem yapılarak uygulamanın
ve dolayısı ile verilen kararın etkinliği değerlendirilebilir.

6.2.4. Örgütsel Karar Verme Yöntemleri
Altıncı bölümün bu kısmında örgütsel karar verme yöntemleri üzerinde durulacak ve
sırasıyla klasik yöntem, akılcı yöntem, tatmin edici yöntem, politik yöntem, eşitlikçi yöntem ve
çöp kutusu yöntemi kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.
Klasik Yöntem
Aslında iktisadi yani ekonomik veya normatif yöntem olarak da adlandırılan bu yönteme
göre kabaca alternatifler arasından en karlı olan seçeneğe karar verilmelidir. Özü itibarı ile
ekonomik göstergelere temellenen bu yöntem, daha çok rutin kararlarda kullanılır. Burada karar
verilecek konu hakkında objektif verilerin temin edilmiş olması son derece önemlidir. Rutin
kararlar başlığında oldukları için genellikle, karar sürecini içeren adımlar standardize edilmiş
ve protokoller halinde yazılı hale getirilmişlerdir. Varolan seçenekler arasında en yararlı, en
karlı, en ekonomik olan seçenekte karar kılınır.
Akılcı Yöntem
Literatürde klasik yöntem ile akılcı yöntemin birarada ele alındığına sıklıkla
rastlanmaktadır. Ancak klasik yöntemde ekonomik rasyonellik daha ağır basarken, akılcı
yöntemde kişinin güdülenmesinde kar-zarardan daha farklı faktörlerin de etkili olabileceğinden
hareketle, en uygun seçeneği belirlemedeki kriterlerde farklılıklar söz konusu olabilmektedir.
İlk olarak 1955 yılında Simon tarafından akılcı karar verme yönteminin ele alındığı ve
sonrasında yapılan araştırmalarla ve çalışmalarla yönteme katkılar yapıldığı belirtilmektedir.
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Akılcı karar verme yöntemi aslında Şekil 6.3’te verilen doğrusal sorun çözme süreci ile son
derece paralel adımları içermektedir. Bu sorun çözme yönteminin adımları hatırlanacak olursa,
tıpkı bilimsel yöntemde olduğu gibi bir süreç içermektedir. Burada karar vericinin üç önemli
işi yapması beklenir:




Zaman, enerji ve para gibi kaynakların sınırlılığını dikkate alarak alternatif seçenekler
arasından birinde karar kılmalıdır.
Karar verici konu ile ilgili her bilgiye sahip olma ve koşulları belirleme şansına sahip
olmadığından mümkün olduğunca bu değişkenleri kontrol altında tutmaya çalışmalıdır.
Tatmin edici bir sonuca ulaşmayı, ana amaç doğrultusunda hareket etmeyi akıldan
çıkarmamalıdır.

Bu yöntem pek çok parametreyi dikkate almayı sağladığından uygulanabildiğinde
oldukça avantajlıdır. Ancak zaman, bilgi ve enerji açısından ekonomik davranmak gereken
durumlarda, çabuk karar vermek gereken durumlarda uygulanabilirliği mümkün değildir.
Tatminkâr Yöntem
Bu yöntem isminden de anlaşılacağı gibi aslında optimum sonuca ulaşmanın mümkün
olmadığı durumlarda, kararın sonuçlarından etkilenenler için olabilecek en tatmin edici, doyum
sağlayıcı seçenekte karar kılınmasıdır. Özellikle sürecin dinamik ilerlediği karmaşık
durumlarda yöneticilerin ideal kararı vermek yerine mevcut koşullarda olabilecek en uygun
yanıtı üretebilmek için seçebileceği bir karar verme yöntemidir. Ancak literatürde hemşirelerin
sadece özgün durumlarda değil sıklıkla bu yöntemle karar vermeyi tercih ettikleri üzerinde
durulmakta, bunun nedeni olarak da sorun çözme-karar verme başlığında özel eğitim almamış
olmaları üzerinde durulmaktadır. Yönetici hemşirelerin kendi çalıştıkları koşulların genel
olarak çevreye göre olağan üstü özellikler barındırdığı iddiasıyla sürekli bu yöntemi kullanarak
karar vermeleri aslında bir nevi kaçış olarak da yorumlanabilir. Buradan yola çıkarak yöntemin
olağan üstü koşullarda, optimum şartların sağlanamadığı durumlarda kullanılmasını
desteklemek, ancak rutin bir karar verme yöntemi olarak kullanılmasını da kabul etmemek
gerekir.
Politik Yöntem
Politik yöntemde kabaca örgütle ilgili söz sahibi olan paydaşların tümünün birden
memnun edilemeyeceği bir tablo söz konusudur. Böylesi durumlarda örneğin söz konusu olan
bir hastane örgütü ise, kararların daha ziyade gücü elinde tutanların çıkarları ve özel amaçları
doğrultusunda alınması söz konusu olabilir. Örneğin hastane yönetim kurulunun, tıbbi ekibin
veya kanun koyucu mekanizmalarda görev alanların beklentilerini karşılayacak kararlar
alınması mümkün olabilir. Bu yöntemde alınan karar ile gücü elinde bulunduranlara yakın
olma, onların beklentilerini karşılama kaygısı ağır basmaktadır.
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Eşitlik Yöntemi
Karar vericilerin her birinin benzer uzmanlıklara ve yetkinliklere sahip olduğu
akademik topluluklara benzer örgütlerde sıklıkla her bireyin karar verme sürecine katılımını
sağlayan eşitlik yöntemi ile karar alınmaktadır.
Çöp Kutusu Yöntemi
Çağdaş ötesi kurumların yaygınlaşması sonucunda karar verme yöntemleri de
çeşitlenmektedir. Çöp kutusu yöntemi bu anlamda literatürde 2000’li yıllardan sonra ele alınan
bir yöntemdir. Yöntem adını, bir çöp kutusunun içine baktığımızda gördüğümüz karışık ve
rengârenk manzaradan almaktadır. Örgütlerde yaşanan karmaşa, dinamik yapı, farklı düşünen
ve hatta zaman zaman çatışan çalışanlar gibi faktörler dikkate alındığında her zaman makul bir
yöntemle karar vermek mümkün olamayabilmektedir. İşte böylesi durumlarda karar verme
süreci rastlantısal olarak işletilebilmektedir.

6.2.5. Hemşirelikte Karar Vermenin Önemi
Daha önce de üzerinde durulduğu ve ifade edildiği gibi karar verme her basamakta
çalışan hemşirenin her gün yüz yüze geldiği ve sonuca vardırması gereken bir süreçtir. Ancak
tabii olarak yönetici hemşirelerin bu anlamda aldıkları kararlar bütün bir kliniğin ve örgütün
hemşirelik hizmetlerinin sunumunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle hemşireler karar vermeden
önce olası tüm alternatifleri değerlendirebilme becerisini kazanmaya çalışmalıdır. İdeal bir
yönetici hemşire, karar sürecinde önemli faktörleri göz önünde bulundurabilmeli ve
değerlendirebilmeli, çözüm yaklaşımlarını nedenselliği ile birlikte olgunlaştırabilmeli ve
mevcut durum ve koşulları da analiz ederek bu yaklaşımlardan birini mümkün olduğunca akılcı
bir süreç işleterek seçmelidir. Böylesi bir sistematik yaklaşımı rutin bir yöneticilik faaliyetine
dönüştürebilen yönetici hemşireler hem en uygun alternatifleri oluşturabilecek hem de bu
alternatifler arasından en tatmin edici olanı seçebilecektir. Zaman içinde sürecin hayata
geçirilmesi konusunda deneyimlenecek ve her geçen gün daha hızlı ve sistematik biçimde karar
verir hale gelecektir. Bu başlıkta hemşirelikte karar vermenin neden bu ölçüde önemli olduğuna
ilişkin olarak noktalar akılda tutulmalıdır:






Karar verme, profesyonel bir hemşire için üstlenmesi gereken rollerden biridir.
Sadece yönetsel bir faaliyet değildir. Rutin hemşirelik uygulamaları sırasında her bir
hemşirenin her iş gününde defalarca karşı karşıya kaldığı bir durumdur.
Hastane yönetiminin etkililiği ve işlevselliği etkili karar vermeyi gerektirir.
Yönetsel düzeylerde çalışanların aldıkları kararlar tüm örgütün etkinliğini, verimliliğini
ve tabii ki performansını belirlemektedir.
Hemşirelerin genişleyen rolleri, onları karar verme süreçleri ile daha sık karşı
karşıya bırakmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda küresel ölçekte yaşanan
ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelerden en yoğun biçimde etkilenen hizmet
kollarının arasında yer alan sağlık alanında çalışan hemşireler ve yönetici hemşireler,
bu yeni sağlık bakım örgütlerinde kendilerini profesyonel olarak var edebilmek ve
güçlenmek için karar verme konusunda mutlaka daha yetkin hale gelmelidirler.
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 Hemşireler, rutin meselelerden-ölüm kalım meselelerine dek çok önemli
başlıklarda karar vermek durumunda kalabilmektedir. Örneğin herhangi bir
klinikte yaşanan gündelik bir sorun hakkında, bir hastanın taburculuk süresinin
uzamasına-kısalması hakkında ve hatta bazen hayatta kalıp kalmamasına yol açacak
kararlar vermek gerekebilmektedir.

6.3. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Dersi Uygulamasına Rehber
Olarak Neden Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Tekniği) ile Sorun Çözme ve
Karar Verme
Aslında karar verme ile ilgili pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerin isimleri
Tablo 6.2’de sunulmaktadır. Ancak bu kitap bölümünde tüm bu teknikler üzerinde
durulmayacak, sadece hemşirelik lisans eğitimi kapsamında sıklıkla yararlanılan neden-sonuç
analizi (balık kılçığı tekniği) kısaca tanıtılacaktır.
Tablo 6.2: Karar Verme Teknikleri
Beyin Fırtınası
Philips 66 Tekniği
Gordon Tekniği
Delphi Tekniği
Çoklu Oylama Tekniği
Deneme – Yanılma Tekniği
Neden-Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Tekniği)

Nominal Grup Tekniği
Pareto Analizi (80-20 Kuralı)
Karar Ağacı
Senaryo Planlama
Beş Neden Analizi
Kök Neden Analizi
Karar Matrisi

Bu tekniğin 1960’lı yıllarda Kaoru Ishikawa tarafından geliştirildiği bilinmektedir.
Önceleri daha çok üretimde sorunu mümkünse ortaya çıkmadan önce belirleyip gerekli
önlemleri almayı, ortaya çıktığı durumda doğrudan ortaya çıktığı yerde, anda ve bizzat işi
yapanlarca çözmeyi, sorun yoksa da mevcut durumu iyileştirmeyi hedefleyen kalite çemberleri
uygulamalarında kullanılmıştır. Daha sonraları sorun çözmeyi ve karar vermeyi gerektiren
farklı örgütsel faaliyetlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Şekil olarak balık kılçığına
benzetildiğinden (Şekil 6.5) neden-sonuç analizi yerine balık kılçığı tekniği olarak da
adlandırılmaktadır.
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Şekil 6.5: Neden–Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Tekniği)
Bu yöntemde genel olarak ortaya çıkan sorunların nedenleri araştırıldığında dört ana
faktörün etkili olduğu sonucundan yola çıkılmaktadır. Bu dört ana faktör sırası ile insani faktör,
yönetsel faktör, makine ve malzeme olarak sınıflanmaktadır. Ancak ortaya çıkan sorunun
özelliğine göre faktör başlığı sayısı artırılabilmektedir. Burada sorun üçgen kısmın içine kısa
ve öz biçimde yazıldıktan sonra, o sorunun oluşmasında etkili olduğu düşünülen majör ve minör
nedenler sıralanmaktadır. En son noktada ilgili faktör grupları altında değerlendirilen nedenler
ayrıntılı olarak analiz edilerek sorunun çözümüne ulaşmaya ve karar vermeye çalışılmaktadır.
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Uygulamalar
1. Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Yaşar, O. (2016). Davranışsal Karar Verme - Düşünme, Problem Çözme. Detay
Yayıncılık.
Aytaç, M., Gürsakal, N. (2015). Karar Verme. Dora Yayıncılık.
Yaralıoğlu, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri. Detay Yayıncılık.
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Uygulama Soruları
1) Hemşirelik uygulamalarınız sırasında en sık hangi konu başlıklarında karar vermek
durumunda kalıyorsunuz?
2) Sizce yönetici hemşireler karar verme konusunda ne düzeyde yetkinler?
3) En zor karar verdiğiniz klinik konular neler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sorun çözme ve karar verme kavramları açıklanarak ilgili süreçler üzerinde
duruldu. Sorun çözmede kullanılan yöntemler kısaca açıklanmaya çalışıldı. Genel olarak
örgütlerde, özel olarak da hastanelerde yaygın olarak kullanılan karar çeşitleri ve örgütsel karar
verme yöntemleri de açıklandı. Hemşirelik süreci ile sorun çözme süreci arasındaki paralellik
üzerinde duruldu ve hem sorun çözmenin hem de karar vermenin hemşirelik pratiğindeki
karşılıkları somutlanarak aktarılmaya çalışıldı. Son olarak sorun çözme ve karar vermede
kullanılan neden sonuç analizi (balık kılçığı tekniği) açıklanarak bölüm sonlandırıldı.
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Bölüm Soruları
1. Hemşirelikle ilgili literatürde aşağıdaki sorun tanımlarından hangisi üzerinde
durulmaktadır?
A. Araştırılıp öğrenilmesi gereken durum
B. Düşünülüp çözümlenmesi gereken durum
C. Bir sonuca ulaşılması gereken durum
D. Aşılması gereken engel
E. Var olan durum ile arzu edilen durum arasında bir boşluk veya açı olması durumu
2. Hangi bilimlerde sorun kavramı “içinde bulunulan şartları ve eldeki mevcut verileri
kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak için çözümlenmesi gereken durum”
olarak ele alınmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Tıp bilimi
Sağlık bilimleri
Sosyal bilimler
Temel bilimler
Eğitim bilimleri

3. Hangisi sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çöpe atma yöntemi
Sezgisel yöntem
Deneyimlerden yararlanma yöntemi
Deneme yanılma yöntemi
Deneysel yöntem

4. Sorunla ilgili veri toplama aşamasında hangisini yapmaktan kaçınmak gerekir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sorunun çözümüne yardımcı olacak kritik faktörlere ulaşmayı amaçlamak
Tek ve en doğru bilgiyi edinmeye çalışmak
Farklı kaynakları dikkate almak
Objektif olmak
Deneyimlerden yararlanmak
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5. Karmaşık durumlarda yöneticilerin ideal kararı vermek yerine mevcut koşullarda
olabilecek en uygun yanıtı üretebilmek için seçebileceği karar verme yöntemi hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Politik yöntem
Eşitlik yöntemi
Tatminkâr yöntem
Akılcı yöntem
Çöp kutusu yöntemi

6. Deneme yanılma yöntemi araştırma yöntemine benzetilebilir.
A. Doğru
B. Yanlış
7. Geleneksel sorun çözme yöntemi hem doğrusal hem de döngüsel olarak işletilebilir.
A. Doğru
B. Yanlış
8. En kötü karar, kararsızlığa yeğlenebilir.
A. Doğru
B. Yanlış
9. Sadece yönetici hemşirelerin kendilerini sorun çözme ve karar verme başlıklarında
yetkin kılmaları yeterlidir.
A. Doğru
B. Yanlış
10. Sorun çözme sürecinin ilk aşaması olan sorunu belirleme basamağında sorun ne kadar
doğru tanımlanırsa, o kadar kolay çözümlenebilir.
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1-E, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-A
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7. HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ

* Bu bölüm Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Değişim
7.1.1. Değişim Konusu
7.1.2. Değişim Ajanı
7.1.3. Değişim Kuramları
7.1.4. Değişimle İlgili Tanımlamalar ve Değişim Çeşitleri
7.2. Değişim Süreci
7.3. Değişim Stratejileri
7.4. Değişime Direnç
7.4.1. Değişime Direncin Nedenleri
7.4.2. Değişime Dirençle Başa Çıkma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değişim mutlak iyi bir şey midir?
2. Son on yılda dünya, yaşadığınız ülke ve siz ne ölçüde değiştiniz?
3. Deneyimlediğiniz önemli değişimler ne kadar sürede gelişti ve nasıl ilerledi?
4. Sağlık politikaları ne yönde değişti ve evrildi?
5. Sağlık bakım sisteminin değişimi ve gelişimini hangi faktörler tetikledi?
6. Hemşirelik hizmetleri bu değişimlerden nasıl etkilendi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Değişim

Değişimle ilgili temel

Okuyarak/Araştırarak

kavramları (değişim, değişim
konusu, değişim ajanı) bilmek
ve açıklayabilmek
Değişim kuramları

Değişim kuramlarını bilmek ve

Okuyarak/Araştırarak

açıklayabilmek
Değişim çeşitleri

Değişim çeşitlerini bilmek ve

Okuyarak/Araştırarak

açıklayabilmek
Değişim süreci

Değişim sürecini ve aşamalarını Okuyarak/Araştırarak
sağlık bakım sistemi ve
hemşirelik hizmetlerinde
yaşanan değişimler paralelinde
açıklayabilmek

Değişim stratejileri

Değişim stratejilerini örneklerle

Okuyarak/Araştırarak

açıklayabilmek
Değişime direnç

Değişime direncin nedenlerini

Okuyarak/Araştırarak

ve direncin önlenmesi ve
kırılması için yapılabilecekleri
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Değişim



Değişim konusu



Değişim ajanı



Değişim çeşidi



Değişim süreci



Değişim stratejisi



Değişime direnç
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Giriş
Zerwkh, hemşireler için değişimin önemine ve sunacağı fırsatlara dikkat çekmek
istediği bir çalışmasında değişim, direksiyonda kimsenin olmadığı, yokuş aşağı ağır ağır
ilerleyen bir kamyona benzetmektedir. Böylesi bir tabloda tüm diğer gruplar gibi hemşirelerin
de karar almaları gerekecektir. Ne yapacaktır hemşireler bu durumda? Ne yapmaları
gerekmektedir? Burada yapılabilecek üç temel eyleme işaret edilmektedir. Birinci olarak, tepki
gösterip, yolun dışına çıkılabilir ancak bu durumda değişim pas geçilmiş olacak ve bu değişim
sayesinde yakalanabilecek fırsatlar yitirilmiş olacaktır. İkinci bir seçenek olarak hiç bir eylemde
bulunulmayabilinir. Bu durum, yolun ortasında bekleyip kamyon yani değişim tarafından ezilip
geçilmeyi göze almayı gerektirir. Sonuçta değişim tarafından tuzla buz edilmiş kişi,
başlangıçtan çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Ancak yazar üçüncü bir
alternatife daha işaret etmektedir. Yapılabilecek bir şey daha vardır. Harekete geçip, kamyonun
geldiğinin görüldüğü anda koşmaya başlayıp, tam yakınlaştığında uygun konum alınarak
direksiyona geçilebilir ve değişim yönlendirilebilir.
Bugün artık içinde bulunduğumuz çağda, hemşirelerin hem sağlık bakım sisteminin
iyileştirilmesi hem de sağlık hizmetinden yararlananların çıkarlarının maksimize edilmesi
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan değişimlerde kilit rol üstelenen meslek grupları arasında
olduğu konu ile ilgili uluslararası dokümanlarda vurgulanmaktadır. Bu bölümde hemşirelik
hizmetleri yönetimi dersi bağlamında değişim yönetimi konusu hemşirelik hizmetlerinde
değişimin yönetimi çerçevesinde ele alınacaktır.
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7.1. Değişim
Bu bölümün ilk kısmında değişim başlığı altında sırasıyla değişim konusu, değişim
ajanı, değişim kuramları ve değişim çeşitleri açıklanmaya çalışılacaktır.

7.1.1. Değişim Konusu
Değişim, kişi veya organizasyonlarla ilgili her konuda devamlı bir farklı hale getirme,
yeni konum ve durumlara getirme, eskisinden farklı kılma anlamına gelmektedir. Değişim
genel olarak “bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirme” olarak tanımlanmaktadır.
Literatürde sıklıkla atıf yapılan bu tanım bağlamında düşünüldüğünde örgütsel değişim, yani
örgütlerdeki, işletmelerdeki veya bizim çalıştığımız alan özelinde sağlık bakım örgütlerindeki
değişim de, bu alanlarda örgütsel faaliyetlerin ve çalışmaların ilgili başlıklarda mevcut
konumdan farklı bir duruma getirilmesi olarak ele alınabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli yan, değişim sonucunda ortaya çıkan bu yeni
konumun eski konumdan daha iyi veya daha kötü olabilme ihtimalidir. Yani değişim mutlak
pozitif bir olgu olarak ortaya çıkmayabilir. İki yönlü bir süreçtir (Şekil 7.1).

Şekil 7.1: Değişim Süreci
Yakın zamanda yenileşim ve dönüşüm gibi kavramlar da değişimle birlikte
kullanılmaya başlanmıştır. Burada yeni bir şey sunma anlamında kullanılan yenileşim kavramı
ile köklü değişimler anlamında kullanılan dönüşüm kavramı zaman içinde sağlık hizmetleri
alanına özgü olarak daha derinlikle ele alınacak başlıklar arasında sayılmaktadır.
Örgütsel değişim, örgütün içinde bulunduğu dış çevre koşullarından kaynaklanabilen
nedenlerle gündeme gelebilir. Farklı olarak örgütün içinde işlemeyen veya eksikli işleyen
süreçlerle ve bu süreçlerin örgütün amaçları ve hedefleri ile buluşmayan çıktıları ile karşı
karşıya kalınması durumunda da değişim gereksinimi saptanabilir. Örgütsel değişimin amacı,
genel olarak değişen iç ve dış çevre koşullarına karşın örgütün, etkinlik ve verimliliğini
artırmak, üyelerinin en yüksek doyumu sağlamalarına ve gelişmelerine olanak veren bir
örgütsel yapıyı kurmaktır.
Dış Çevre Koşullarındaki Değişim
Dış çevre koşullarındaki değişim doğal çevre koşullarındaki değişim, toplumsal ve
siyasal çevre koşullarındaki değişim, ekonomik çevre koşullarındaki değişim, hukuki çevre
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koşullarındaki değişim ve teknolojik çevre koşullarındaki değişim olmak üzere beş başlık
altında ele alınmaktadır:


Doğal Çevre Koşullarındaki Değişim: Doğal çevre koşullarında yaşanan değişim,
doğal kaynakların etkilenmesine yol açan, doğa olayları sonucunda ortaya çıkan ve
nihayetinde örgütleri de etkileyen değişimleri kapsamaktadır. Seller, depremler,
herkesçe bilinen bir olgu olan küresel iklim değişimi bu başlıkta örnek olarak
sıralanabilir. Bu değişimler özellikle ham madde kaynağı olarak doğal ve tarımsal
ürünleri kullanan örgütleri etkilemektedir. Bu tarz örgütler arasında sayılmamasına
karşın sağlık bakım örgütleri de doğal çevre koşullarındaki değişimlerden farklı biçimde
etkilenebilmektedir. Örneğin yaşanan bir doğal afet veya doğa olayı sonucu bu olaydan
etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek gerekir. Bu açıdan riskli bölgelerde yer alan
sağlık bakım örgütleri kendilerini bu müdahaleyi yapabilecek şekilde
biçimlendirmelidir.



Toplumsal ve Siyasal Çevre Koşullarındaki Değişim: Toplumsal çevre
koşullarındaki değişimin temelinde nüfus ilişkileri, insancıl, toplumsal ve kültürel
sorunlar yatar. Kentleşme süreci buna örnek gösterilebilir. Ancak siyasal koşullar da
burada sıralanan faktörler üzerinde etkilidir. Bulunulan bölgede yaşanan savaşlar ve
siyasi karışıklıklar, örgütleri doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabilmektedir.
Örneğin yakın zamanda Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle bölgeden
Türkiye’ye nüfus göçü gerçekleşmiştir. Bu durum sadece Türkiye’de değil bütün
dünyada dikkat çekmektedir. Örgütlerin böylesi durumlarda yatırım yapma veya
yapmama kararları değişebilir. Örgütler böylesi tablolarda, bir bölgedeki
operasyonlarını büyütebilir, durdurabilir veya kapatabilir. Sağlık bakım örgütleri
açısından da durum benzerdir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı göç eden nüfusun sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmesi için kurumsal planlamalar ve değişiklikler yapma
yoluna gitmiştir.



Ekonomik Çevre Koşullarındaki Değişim: Özellikle bugünün koşullarında, dünyanın
bir bölgesinde yaşanan bir ekonomik durgunluk ve kriz bu olayın meydana geldiği
bölgedeki örgütlerle iş yapan diğer uluslararası örgütler aracılığı ile hızla yayılmaktadır.
Bu nedenle örgütlerin geçmişe göre çok daha dikkatli davranmaları ve bu anlamdaki
gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Örneğin 2008 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşanan ekonomik kriz dalga dalga tüm dünyaya yayılmış ve Avrupa
bölgesindeki örgütler de bu tablodan son derece olumsuz şekilde etkilenmiştir. Hem
mali hem de reel piyasalardaki iniş çıkışlar, riskler ve tehditler örgütler tarafından
dikkatle izlenmeli ve öngörülere göre uygun pozisyon alınmalıdır.



Hukuki Çevre Koşullarındaki Değişim: Hukuki çevre koşullarındaki değişim aslında
basit olarak yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikleri içerir. Kanunlar çıkarılarak
veya varolan kanunlarda değişiklikler yaparak veya yönetmelik ve yönergeler aracılığı
ile kimi başlıklarda uygulama değişikliğine gidilerek gerçekleştirilebilir. İlgili örgütler
kendi üretim yaptıkları alanla ilgili güncel mevzuatı yakından takip etmelidirler. Bu
değişiklikler zorlayıcı özellikte olmaları nedeniyle örgütleri büyük oranda etkiler.
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Teknolojik Çevre Koşullarındaki Değişim: Teknolojik çevre koşullarındaki değişim
çağımızda pek çok örgütün değişim yapmak zorunda hissetmesinin en önemli
nedenlerinden biridir. Üretimde kullanılan teknolojinin yenilenmesi başlı başına önemli
bir değişimken, bugün artık bilgi sistemleri teknolojisinde yaşanan değişimler ile
birlikte yönetimle ilgili bilgilerin edinilmesi ve saklanması gibi süreçlerde de teknolojik
buluşlardan kaynaklanan değişim zorunlu hale gelmektedir. Teknolojik çevre
koşullarındaki değişim, özellikle de sağlık bakım örgütleri gibi ileri teknoloji gerektiren
hizmetlerin sunulduğu yapıları çok fazla etkilemektedir. Tanı ve tedavi işlemlerinde
kullanılan ekipmandan, hastalıkların tedavisi için geliştirilen ilaçlara kadar pek çok
değişim bu başlık altında ele alınabilir. Kendilerine başvuranlara “en yüksek kalitede en
yeni teknoloji ile hizmet sunmak” ifadesi pek çok sağlık bakım örgütünün misyon
cümlesinde yer almakta veya en azından kalite hedefleri arasında sıralanmaktadır. Bu
değişimlerin takibinde, değişen teknolojiyi uygulayacak insan kaynağının eğitilip
yetiştirilerek nitelikli uygulayıcılar haline getirilmesi gerekir.
İç Çevre Koşullarındaki Değişim

Örgütün iç yaşamında meydana gelen olaylarla ilgili olarak değişime neden olan
faktörlerdir. Literatürde farklı sınıflamalar yapılmakla birlikte bu başlıkta sırasıyla büyüme,
şirket birleşmeleri, kar oranlarının düşmesi, tepe yöneticinin değişmesi ve insan kaynağı ile
ilgili faktörler üzerinde durulacaktır.


Büyüme: Örgütlerin üretim yaptıkları sektörde başarılı olmaları ve kar etmeleri
sonucunda almaları gereken kararlar vardır. Yerinde sayamayacakları için büyüme
doğrultusunda adım atarlar. Büyüme de yeni değişim ihtiyaçlarının ortaya çıkması
anlamına gelir. Örneğin aynı sektörde mi kalınacaktır? Farklı bir alana mı yatırım
yapılacaktır? Mevcut operasyonun hacmi mi büyütülecektir? Yahut farklı coğrafi
bölgelere mi kayılacaktır? Tüm bu soruların her birine verilen yanıta göre farklı
adımlar atılması gerekecek ve örgütün bütününü etkileyecek kararlar alınması,
değişimler yapılması sonucu ortaya çıkacaktır. Örneğin büyüyen bir sağlık grubu
yeni bir hastane açtığında başka birçok değişimle birlikte hemşirelik hizmetleri
yöneticisinin belirlenmesi söz konusu olacaktır. Bu yönetici kurumda var olan
başarılı çalışanlar arasından mı seçilecektir? Yoksa dışarıdan mı transfer
edilecektir? İşte bu konularda verilecek kararların her biri bir değişim örneğidir.



Şirketler arası birleşmeler: Örgütlerin içinde bulunduğumuz çağda sıklıkla
başvurdukları yöntemlerden biri de şirket birleşmeleridir. Örgütler kendilerini daha
güçlü kılmak ve rekabette söz sahibi olabilmek için böylesi adımlar attıklarında da
sonuçlarından tüm örgüt etkilenmektedir. Örneğin bankalar birleşirken bazı
departmanlar veya şubeler kapatılmakta, kapatılan bu birimlerde çalışanların yerleri
değiştirilebilmekte ve hatta bazı örneklerde iş akitlerine son verilebilmektedir.



Kar oranlarının düşme eğilimi: Pazar payı ve müşteri kaybı yaşayan örgütler
bunun sonucunda kar oranlarının düşmesi üzerine küçülmeye gitmeyi tercih
edebilirler. Küçülme kararı da farklı yapısal ve işlevsel değişimleri beraberinde
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getirecektir. Kâr oranlarının düşmesi nedeniyle de tıpkı şirket birleşmelerinde
olduğu gibi çalışanlar açısından olumsuz değişimler söz konusu olabilmektedir.


Tepe yöneticilerin değişmesi: Tepe yöneticinin değişmesi başlı başına stratejik bir
karardır ve oldukça önemli bir değişimdir. Örgütte bir şeyler yürümüyordur yahut
daha iyi ve etkili yürümesi gerekiyordur ki yönetim/yönetici değişikliğine
gidilmiştir. Dolayısı ile yeni göreve başlayacak yönetici eskiye oranla farklı iş
süreçlerini talep edebilir veya iş yapma biçimlerinde ve hatta örgüt yapısında
değişikliğe gidebilir. Bu da örgüt içinde değişimlerin ele alınmasını gerektirecektir.



İnsan kaynağı ile ilgili faktörler: Özellikle örgütün primer çalışma alanı ile ilgili
faaliyetlerde görev alan insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacına
bağlı olarak kimi değişimler yapılması gerekebilir. Terfi ve atamalar gündeme
geldiğinde uygun kişilerin seçim süreci ve alınacak kararların diğer çalışanlar
tarafından benimsenmesi de oldukça önemlidir.

7.1.2. Değişim Ajanı
Örgütsel değişim gerçekleştirilirken işletme içi veya dışı aktörler ve kaynaklar süreçte
etkili olabilirler. Sürçte üst yönetimin değişime mutlak desteği de oldukça önemlidir. Değişim
faaliyetlerinin başında mutlaka sürecin izlenmesinden sorumlu biri bulunmalıdır. İdeal olanı
hem işletme dışından hem de işletmenin içerisinden belirli nitelikte kişilerin bir araya
getirilmesi ve bir ekip oluşturulmasıdır. Ancak yine de değişimden bahsediyorsak, değişimin
gerçekleşmesinde birinci derecede etkili kişi olan değişim ajanından da bahsetmemiz
kaçınılmazdır.
Değişimin oluşması için süreci başlatan, izleyen, yönlendiren kişi veya grup değişim
ajanı olarak tanımlanmaktadır. Değişim ajanı, özü itibariyle değişime liderlik yapan kişidir.
Genellikle bu kişinin yönetici olması gerektiği gibi yanlış bir algı vardır. Oysaki değişim ajanı
yönetici olabileceği gibi tamamen farklı bir kişi de olabilir. Nitekim değişim ajanı, örgütte
yapılması gerekli değişimleri belirledikten sonra gerekli taktikleri, stratejileri ve yöntemleri
kullanarak arzulanan yeni örgütsel yapıyı oluşturmak amacıyla örgütte değişim sürecini
başlatan ve etkili şekilde uygulanmasına zemin hazırlayan kişidir. Değişim ihtiyacını tanımlar,
uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları öngörür ve değişimi büyük oranda
gerçekleştirir. Aynı anda pek çok sorumluluğu yerine getirmesi gereken değişim ajanının kişisel
özellikleri de önemlidir. Bu kişi zeki, bilgili, çalışkan olmanın yanı sıra örgütü çok iyi tanıyan
ve bilen ve yine örgütte tanınan bir kişi de olmalıdır. Değişim ajanı var olan yapıdan hedeflenen
yapıya ulaşabilmek için amaçların farkında olmalı, bu esnada oluşabilecek sorunları
öngörebilmek ve önlemler alabilmek için de varolan yapıdaki ve işleyişteki mevcut ve
potansiyel sorunları iyi bilmelidir. Değişimden etkilenecek birimleri ve bu birimlerin
değişimden ne yönde etkileneceğini öngörebilmelidir. Değişimle birlikte ulaşılacak noktada
örgütün kazanacaklarını kavramış olmalı ve örgütün bu değişime ne ölçüde hazır olduğunu
yahut hazır olup olmadığını analiz etmelidir.
Değişim ajanı aslında bir yenilik yapma süreci boyunca yapılacak yenilik ile örgüt
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arasında katalizör görevi görür. Örgütlerin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde çalışmak
üzere yetiştirilmiş uzman kişiler olmaları önerilmektedir. Kaynaklarda değişim ajanlarının
liderler gibi yaratıcı ve girişimci olmaları gerektiği üzerinde durulmaktadır.
Bazı işletmeler bu tarz süreçlerde yönetim danışmanlığı hizmetlerini dış kaynaklardan
temin edebilmektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta, değişim ajanı olan kişinin mutlaka
örgütün çalışanı olması gerekliliğidir. Dolayısı ile süreç boyunca dış kaynaklardan danışmanlık
ve destek hizmetleri alınabilir ancak değişim ajanının örgütün içinden biri olması
önemsenmelidir.
Örgütlerde değişim hayata geçirilirken değişim ajanı olan kişi veya kişiler hem rehber
gibi hem de eğitici gibi roller üstlenebilirler. Çalışanların değişim sürecine dahil edilebilmeleri
ve katkılarının sağlanması için örgütte çalışanların potansiyelini iyileştirmek üzere onların
yetiştirilmesi ile ilgili planlamalarda da rol alırlar. Örneğin yapılacak değişim sonrası
çalışanların yeni uygulamaya uyumlarını sağlamak üzere eğitim ve tanıtım programları hayata
geçirebilirler.
Değişim ajanının tepe yönetici olması gerektiği gibi yanlış bir kanı vardır. Örneğin
hastanelerde hemşireleri de etkileyen değişimlerde değişim ajanının tepe yöneticilerden çok
orta kademe sorumlu hemşirelerden ve bazen de servis sorumlu hemşireleri arasından seçildiği
belirtilmektedir. Doğal olarak başarılı bir planlı değişim gerçekleştirmek için liderlik ve
yöneticilik becerileri gereklidir. Ancak özellikle çalışanlar için rol model olmayı gerektiren ve
bu sayede değişime uyumun kolaylaştırılacağı değişim örneklerinde orta ve alt kademede
çalışanların değişim ajanı rolü üstlenmesi daha anlaşılır görünmektedir. Örneğin hasta
bakımında gerçekleştirilecek bir değişim uygulamasının bizzat klinik sorumlu hemşiresi
tarafından uygulanıp çıktıları paylaşılarak diğer hemşirelerin de uygulamayı benimsemeleri
sağlanabilir.
Sağlık bakım sisteminin hem ülke hem de dünya ölçeğinde her geçen gün farklı boyutlar
kazandığı günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’nün “Hemşireler, sağlık hizmetlerinde ve
toplumda bir değişim ajanı olma konumuna sahiptirler. Değişimin yönlendirilmesi için bilgi ve
beceriye sahip olarak bu rolde daha da etkin olacaklardır“ vurgusu hatırlanmalıdır. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, zorlu sağlık bakım ortamında etkili bir değişim
ajanı olabilmek için zaman, çalışma, çaba ve enerji gerektiğinin bilincinde olmaktır. Sağlık
bakım sistemindeki büyük değişimler ve bunun sonucu ortaya çıkan kaotik yapı nedeniyle
değişim ajanı olmaya soyunan hemşireler, çalıştıkları organizasyonu etkileyecek değişiklikleri
ve eğilimleri bilmeli ve bu değişimlere hazırlıklı olmalıdırlar. Sistemin bir parçasıyla uğraşırken
uğraştıkları sorunun içinde boğulmamalı, her daim bütünü görebilmelidirler.

7.1.3. Değişim Kuramları
Literatürde değişimle ilgili pek çok farklı kurama yer verilmektedir. Ancak bu bölümde
sırasıyla, sıklıkla üzerinde durulan ve hemşirelikle ilgili kaynaklarda da çokça yer verilen Kurt
Lewin’in Değişim Süreci Modeli ile Lippitt’in Planlı Değişim Modeli üzerinde durulacaktır.
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Kurt Lewin’in Değişim Süreci Modeli
Sosyal psikoloji alanındaki en önemli bilim adamlarından biri olan Kurt Lewin
tarafından 1940’lı yılların sonu ile 50’li yılların başlarında literatüre kazandırılmış bir modeldir.
Nitekim değişim üzerine yapılmış araştırmaların çoğu, bu kuram üzerine yapılandırılmıştır.
Lewin planlı bir değişimi sistemin bir parçası haline getirebilmek için, değişim ajanının
izlemesi gereken üç aşama tanımlamıştır (Şekil 7.2).

Şekil 7.2: Kurt Lewin’in Değişim Süreci Modeli


Çözdürme, bu aşamalardan ilkidir. Değişim yapılırken önce değiştirilmesi
planlanan yapı çözdürülür. Çözdürme safhasında, değişim ajanı statükoyu devam
ettirecek unsurların bertaraf edilmesini sağlar. Bunun için, ilgili kişilerin değişmeye
ihtiyaç duymaları ve var olan yapı ile ilgili sıkıntıların farkına varmaları gerekir.
Çözdürme gereklidir çünkü herhangi bir değişim meydana gelmeden önce, kişiler
değişimin gerekli olduğuna inanmalıdırlar. Lewin çözdürme aşamasında yapılması
gereken iki şeyin altın çizmektedir. Buna göre değişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran
güçlerin, unsurların belirlenmesi ve kolaylaştıran unsurların etkisinin artırılmasına
çalışılırken değişimi engelleyen veya zorlayan unsurların bertaraf edilmesi gerekir
(Şekil 7.3). Türkiye’de sağlık sigorta sistemlerinin tek çatı altında toplanması ve
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kurulması gibi büyük ölçekli bir değişim bu
başlıkta örnek olarak ele alınabilir. Hatırlanacağı üzere geçmişte sağlık sigorta
sisteminde var olan parçalı yapı nedeniyle vatandaşlar hasta olduklarında veya
sağlıklarında bir sapma meydana geldiğinde kendi sosyal güvenlik kapsamlarına
uygun bir kuruma başvuru yapabilmekteydi. Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK)
mensup olan kişiler bir hastalık yaşadıklarında bu kuruma bağlı SSK hastanelerine
gitmekteydi. Eğer ilgili hastane kişinin tedavisini yapma olanağına sahip değilse o
zaman da SSK hastanesi kişiyi farklı bir kapsamda hizmet veren başka bir kuruma,
örneğin bir üniversite hastanesine sevk etmekteydi. Ancak farklı bir kuruma sevk
edilen ve yatışları yapılan hastaların tedavileri sırasında kullanılan ilaçlarının yine
SSK’dan temin edilmesi gerekiyordu. Uygulamada oldukça fazla zorluk barındıran
bu modelin çözdürülmesi aşamasında hem değişimi planlayan kurumlar hem de
değişim oluştuğunda bundan etkilenecek vatandaşlar var olan yapının
zorluklarından çok fazla şikâyetçi idiler ve sistemin mutlaka değişmesi gerektiği
herkes tarafından ifade edilmekteydi.
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Şekil 7.3: Değişim Kolaylaştıran ve Zorlaştıran Güçler/Unsurlar


Değişim, çözdürülerek yumuşak bir forma sokulmuş olan değişkenlere yeni bir şekil
verilen aşamadır. Bu safhada değişim ajanı planları ve gücü dizginlemekten ziyade
kontrol eden ve yönlendirmeyi sağlayan stratejileri ve uygun girişimleri belirler.
Alternatifler belirlenmeli, bu alternatiflerin olumlu ve olumsuz yönleri analiz
edilmelidir Değişimin nedeni ve yapılan değişimle varılmak istenen amaç arasında ilişki
kurularak doğru seçimler yapılmalıdır. Değişim kesinlikle aceleye getirilmemelidir.
Olabildiğince adım adım uygulanmalıdır. Çünkü karmaşık bir süreçtir ve karışıklık
durumlarında kişilerin planlama konusunda yetenekli olmaları gerekir. İnsan
davranışlarındaki herhangi bir değişimde bu yeni davranışın temelini oluşturacak
değerlerin yerleştirilmesi zaman alır. Yukarıda çözdürme başlığında verilen örnekten
devam edecek olursak, SGK’nın kurulması ve eski sistemde var olan Bağ-Kur, Emekli
Sandığı, SSK gibi farklı sistemlerin tümünün SGK bünyesinde birleştirilmesi
uygulaması değişim aşamasına somut bir örnektir.



Yeniden dondurma, aşamasında yapılan değişimler uygulamaya konulur. Bu esnada
değişim ajanı sistemdeki değişimin stabilizasyonuna yardımcı olur. Eğer bu safha
tamamlanmamışsa değişim etkisiz olacaktır ve değişim öncesi davranışlar yeniden
kendini gösterecektir. Bu safhayı başarı ile tamamlamak için değişim ajanı, destekleyici
olmalı ve değişimin etkisiyle oluşan bireysel uyum çabalarını kuvvetlendirmelidir.
Çünkü değişim sistemin bir parçası olmadan önce, zaman gerekir. Bugün SGK sistemi
artık ilk değiştirildiği 2007 yılından bugüne dek uygulamadadır. Yeniden dondurma
aşaması tamamlanmış, yeni yapı herkes tarafından benimsenmiştir.

Lewin tarafından ele alınmış olan bu model Marquis ve Huston tarafından Hemşirelikte
Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri adlı kitabın Planlı Değişim başlıklı bölümünde
tablolaştırılmıştır. Türkçeye çevrilen Tablo 7.1’de Lewin’in “Değişim Süreci Adımları” ve bu
adımlar altında yapılması gerekenler özet olarak verilmektedir:

202

Tablo 7.1: Değişim Basamakları ve Bu Basamaklarda Değişim Ajanının Sorumlulukları
(Marquis ve Huston: 2012).
1.

BASAMAK: ÇÖZDÜRME

Veri topla
Problemi, sorunu tanımla
Değişime karar ver (gerekliyse)
Diğerlerinin de değişimin gerekliliğini farketmelerini sağla
Var olan yapı çözdürülmeden ve kişiler değişimin gerekliliğini kabul etmeden 2.
basamağa geçme
2.

BASAMAK: HAREKET (EYLEM)

Plan geliştir
Amaç ve hedefleri belirle
Direnç ve destek alanları tanımla
Değişimden etkilenecek herkesi planlamaya dahil et
Hedeflerine tarih koy
Uygun strateji geliştir
Değişimi uygula
Diğerlerine destek ol ve değişim için cesaretlendir
Değişime direncin üstesinden gelmek için stratejiler kullan
Gerekli ise değişimi modifiye et
3.

BASAMAK: YENİDEN DONDURMA

Değişimi kalıcılaştırmak için diğerlerini destekle

Lippitt’in Planlı Değişim Modeli
Bu model Lippitt‘in Planlı Değişim Modeli olarak anılmakla birlikte 1958 yılında
Lippitt, Watson ve Westley tarafından geliştirilmiştir. Lewin’in modeli üzerine inşa edilen bu
modelde farklı olarak değişim yedi temel aşamada ele alınmıştır (Şekil 7.4). Ancak Lippitt ve
arkadaşlarının modelindeki asıl fark aşama sayısında değil, bu aşamalarda değişim sürecinden
ziyade değişim ajanının üzerine düşenlere ve yapması gerekenlere odaklanılmasıdır.

Şekil 7.4: Lippitt, Watson ve Westley’in Planlı Değişim Modeli
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Değişim ihtiyacının geliştirilmesi, modeldeki ilk aşamadır. Farklı kaynaklarda değişim
ihtiyacının ortaya çıkarılması veya sorunun tanımlanması olarak da ifade edilen bu
aşamada, ilgili örgütte veya birimde varolan yapıda işlemeyen veya iyileştirilebilecek
unsurlar belirlenir.



Değişimle ilişki kurulması, değişim ihtiyacının karşılanması için eldeki kaynakların,
olanakların, değişim için ne denli yeterli olduğunun, örneğin var olan insan gücünün
değişimi gerçekleştirmeye ne derece motive olduğunun değerlendirildiği aşamadır.



Sorunun açık hale getirilmesi aşamasında, hem birinci hem de ikinci aşamadaki
başlıkların biraz daha detaylandırılması söz konusudur. Örneğin birinci aşamada
belirlenmiş olan problem veya değişim ihtiyacı bu aşamada daha net sınırlarla çizilir ve
sistemde tam olarak nasıl bir soruna yol açtığı, ne yapılırsa düzeltilebileceği veya
iyileştirilebileceği tarif edilir. Yine ikinci aşamada değişim için örgütün değişime
kapasitesinin ve değişmeye dair motivasyonun kaynakları ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilerek özellikle değişim ajanının yapması gerekenler biçimlenir.



Amaçlar ve alternatifler aşamasında, değişimin gerçekleştirilmesi sonucunda
ulaşılması gereken amaç ve hedefler ortaya konarak bu amaç ve hedeflere ulaşmayı
sağlayacak değişim alternatifleri ile izlenebilecek farklı doğrultular üzerinde durulur.



Değişimin uygulanması aşamasında, bir önceki aşamada yapılan değerlendirmelerin
sonucunda hayata geçirilmesine karar verilen değişim seçeneğinin uygulanması söz
konusudur.



Yeni uygulamanın genele yayılması aşamasında, tahmin edilebileceği gibi yeni
uygulamanın yaygınlığının ve kalıcılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
ve çaba harcanması söz konusudur.



İlişkinin sonlandırılması aşamasında, artık değişim gerçekleşmiş ve kanıksanmış
olduğu için değişim ajanının yavaş yavaş süreçten kendini çekmesi ve değişimin kendi
kendine yürür hale gelmesi beklenir.

7.1.4. Değişimle İlgili Tanımlamalar ve Değişim Çeşitleri
Bu başlıkta öncelikle örgütsel değişim başlığı altında sıklıkla karşılaşılan kimi
tanımlamalara yer verilecek, ardından değişim çeşitleri kısaca örneklendirilerek açıklanacaktır.
Değişimle İlgili Tanımlamalar

 Örgüt yenileme, örgütlerin yaşayabilir hale gelip kalmasını, yeni koşullara uyum
göstermesini, sorunlarını çözmesini, deneylerden öğrenmesini ve daha büyük bir
örgütsel olgunluğa erişmesini mümkün kılmak için gereksinim duyulan değişimleri
başlatma, yaratma ve karşılama sürecidir.
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Örgüt geliştirme, işletmelerde oluşturulan yapının amacına en üst düzeyde erişmesi
için çeşitli örgütsel işlevlere kafa yoran ve bunların geliştirilmesi için çalışan insani
süreçlerin güçlendirilmesidir.
Örgütsel büyüme, organizasyonların ilk kuruldukları andan olgunluk düzeyine
gelmelerine kadarki süreçtir.
Örgütsel değişim, tüm örgütün yapısını, kullandığı teknolojiyi, işlevlerini etkileyen,
bunların birinde veya birkaçında planlı ya da plansız olarak farklılaştırma yapmayı
zorunlu hale getiren bir değişimdir.
Değişim Çeşitleri

Literatürde değişim; planlı değişim-plansız değişim, makro değişim-mikro değişim,
zamana yayılmış değişim-ani değişim, proaktif değişim-reaktif değişim, geniş kapsamlı
değişim–dar kapsamlı değişim ve son olarak iyileştirme-köklü (radikal) değişim şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde her bir değişim çeşidi kısaca örneklendirilerek açıklanmaya
çalışılacaktır.


Planlı değişim-Plansız değişim: Bir bireyin, örgütün, grubun ya da daha geniş bir
toplumsal düzenin, geçerli durumu doğrudan etkilemek ve başka bir biçime
dönüştürmek için gösterdiği, planlı veya amaçlı çabalarının sonucunda ortaya çıkan
değişim türü planlı değişimdir. Bu değişim çeşidinde kritik olan unsur, değişim
öncesinde değişimle ilgili bir planlama, ön hazırlık ve çalışma yapılmış olmasıdır.
Böylesi bir plana temellendirilmeksizin rastlantısal bir şekilde meydana gelen değişim
ise plansız değişim olarak tanımlanabilir. Yukarıda değişim kuramları başlığında ele
aldığımız örnek üzerinden devam edecek olursak, Türkiye’de uygulamaya geçirilen
Sağlıkta Dönüşüm Projesi uzun yıllara yayılmış, farklı hükümetlerce defalarca kez
masaya yatırılmış ve hatta bu konularda çalışan Dünya Bankası gibi uluslararası
örgütlerin de desteği alınarak hayata geçirilmiş planlı bir değişimdir.



Makro değişim-Mikro değişim: Bu değişim türünde kritik olan unsur ölçektir.
Dolayısı ile makro değişim bir örgütün, ülkenin ve hatta dünyanın bütününü etkileyen
bir değişimdir. Mikro değişim ise bir örgütteki bir birimi yahut bazı departmanları, bir
ülkedeki sadece bir şehri etkileyen küçük ölçekli değişimler için kullanılmakta olan bir
tanımdır. Yine aynı örnekten devam edecek olursak, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türkiye
ölçeği düşünüldüğünde makro bir değişimdir. Dünya ölçeğinde düşünüldüğünde ise
aynı ölçekte kapsayıcı bir proje değildir. Yine küresel ekonomik krizler veya küresel
iklim değişiklikleri tüm dünya nüfusunu önemli bir biçimde etkileyen makro
değişimlere örnek verilebilir.



Zamana yayılmış değişim-Ani değişim: Şayet bir değişim uygulaması uzunca bir
sürede gerçekleşiyor ise bu zamana yayılmış, bunun aksine aniden peydah oluyor ise bu
da ani değişim olarak adlandırılır. Görülebileceği gibi burada kritik unsur zamandır.
Değişim birden bire hayata geçirilebileceği gibi kısa ve uzun süreli planlanarak da
hayata geçirilebilir. Ani değişim için literatürde “birdenbire” ve “zelzele yaklaşımı”
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adlandırmaları da kullanılmaktadır. Kısa süreli yaklaşımda değişim 6 ay - 3 yıl gibi bir
zamana yayılırken, uzun süreli uygulamada değişim üç yıldan uzun süreye yayılır.
Çok büyük bir değişimin bir anda gerçekleşmiş olmasının yanı sıra, çok küçük bir
değişim uzun zaman almış olabilir. Örneğin Sağlıkta Dönüşüm Projesi 1990’lı yılların
ortalarından itibaren çeşitli isimlendirmelerle kamuoyunun gündemine getirilmiş ve
ancak tam anlamıyla uygulanması 2011 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Bu nedenle
zamana yayılmış değişime örnek gösterilebilir. Yine küresel iklim değişikliği de bir
anda gerçekleşmemektedir. Yavaş yavaş kendini göstermekte ancak giderek
hissedilebilir şekilde etkileri ortaya çıkmaktadır. Ekonomik krizler ise bunlardan farklı
olarak bazen öncesinde işaretleri ortaya çıkmasına karşın genelde aniden çok kısa süre
içerisinde mali ve ekonomi piyasalarının allak bullak olması ile gündeme gelmektedir.
Bu açıdan ani değişim için çok uygun bir örnektir.


Proaktif değişim-Reaktif değişim: Proaktif olmak olayları, oluşacak kimi
düzenlemeleri ve değişiklikleri önceden görüp, tahmin edip bu değişimlere hazırlık
yapmak, buna göre konum almak anlamına gelmektedir. Dolayısı ile proaktif değişim;
önceden hazırlık yaparak dışınızda meydana gelecek olan değişikliklere veya
gelişmelere göre konum almanız, kendinizle veya örgütünüzle ilgili süreçlerde buna
yönelik değişiklik yapma kararları almanızdır. Türkiye sağlık sistemi düşünüldüğünde
son yıllarda önemli adımlar atan sağlık grupları bu anlamda proaktif değişime önemli
örnekler olarak gösterilebilir. Örneğin bu gruplardan biri İstanbul’da bir ilçede 1991
yılında açtıkları hastane ile sağlık sektöründe hizmet vermeye başlamış, Türkiye
Ekonomisi’nde 2001 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen diğer gruplardan farklı
olarak sağlık alanındaki yatırımlarına kesintisiz devam etmiş, hem küresel ve yerel
düzeydeki ekonomik gelişmeleri, hem de yine küresel ve yerel düzeyde sağlık
hizmetleri alanında var olan ihtiyaçları önceden yerinde analiz ederek bugün 16 hastane
ve 9 tıp merkezine sahip bir grup haline gelmiştir. Bunun aksine reaktif değişimde ise
ilgili örgüt, birim veya kişi edilgen olarak kalır ve olup biten değişimleri öngörmek
yerine bunlara ayak uydurmaya çalışır.



Geniş kapsamlı–Dar kapsamlı değişim: Burada kritik unsur tanımdan da anlaşılacağı
üzere yaygınlık veya kapsamdır. Değişim örneğin bir holdinge bağlı tüm işletmeleri
veya bir organizasyondaki tüm birimleri ve bireyleri etkileyecek şekilde ele alınıyorsa
geniş kapsamlı değişim olarak kategorize edilir. Aksine bir holdinge bağlı tek bir
işletmeyi veya bir örgüte bağlı tek bir birimi veya bazı kişileri etkileyecek şeklide hayata
geçiriliyorsa bu defa da dar kapsamlı değişim olarak tanımlanır. Sağlıkta Dönüşüm
Projesi örneğinden devam edecek olursak oldukça geniş kapsamlı bir değişim olarak
tanımlanabilir.



İyileştirme-Köklü (radikal) değişim: Evrim-devrim şeklinde de ele alınabilmekle
birlikte evrim ve devrim tanımlamalarında zamanın da önemli bir unsur olması
nedeniyle, buradaki kapsamda zamandan ziyade değişimin derinliğine vurgu yapılması
gerekliliği önemsendiğinden, iyileştirme-köklü (radikal) değişim kategorizasyonunu
kullanmak tercih edilecektir. Bu değişim çeşidinde kritik olan unsur, değişimin
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derinliğidir. Tahmin edilebileceği gibi sistemin özüne inmeksizin daha yüzeyel
düzlemde gerçekleştirilen değişimler iyileştirme olarak ele alınmakta iken, tüm sistemi
bütünüyle köklü bir biçimde değiştiren uygulamalar radikal değişim olarak tarif
edilmektedir.

7.2. Değişim Süreci
Hemşireler değişim sürecine aslında hiç de yabancı değillerdir. Nitekim hemşirelik
süreci de aslında bir nevi değişim sürecidir. Ancak özellikle sağlık bakım örgütlerinde
hemşirelerin klinikte yeni bir teknoloji kullanılması, bakımla ilgili protokol veya prosedürlerde
bilimsel gelişmelere/yeniliklere paralel olarak revizyon yapılması, performans değerleme ile
ilgili farklı sistemlerin uygulamaya konması, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme
uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi başlıklarda, bu süreçlere paralel olarak sıklıkla planlı
değişim sürecini uygulamaya geçirmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Aslında planlı
değişim sürecine ilişkin iki temel kuram yukarıda değişim kuramları alt başlığında açılmıştır.
Burada ise sırasıyla değişim sürecinin hemşirelik hizmetleri uygulamaları temel alınarak nasıl
hayata geçirileceğine ilişkin adımlar açıklanacaktır.
Değişim İhtiyacının Belirlenmesi
Değişim ihtiyacının belirlenmesi süreçte birinci adımdır. Bir nevi başlangıç noktasıdır.
Bu noktada her zaman değişimin gelip kendini dayatması beklenmemelidir. Proaktif
davranılarak ilgili klinikte veya örgütte hemşirelik hizmetlerinin kurumun amacına hizmet eder
şekilde yeniden yapılandırılmasına ilişkin gereksinimler sorgulanmalıdır. Bu sorgulayıcı
yaklaşım neticesinde değişimin tepe yönetimden hemşirelik hizmetlerinin önüne konan bir olgu
olmaktan çıkıp, hemşirelik hizmetlerinin kendi kendisini değiştiren ve yenileyen motor gücü
kendi içinden üretmesi sağlanabilir.
Burada değişim gereksiniminin saptanması sürecinde sorulması gereken bazı sorular
sürekli akılda tutulmalıdır. Örneğin ne, yeterince iyi değildir? Kurumun amaç ve hedeflerinde
sapmaya neden olan herhangi bir uygulama sürdürülmekte midir? Ne, daha iyi yapılabilir? Ne,
tamamen değiştirilmelidir? Hasta güvenliğini riske eden bir uygulama yürütülmekte midir?
Çalışanların performanslarını artırmak nasıl mümkün olabilir? Çalışanların memnuniyetini
artırmak nasıl mümkün olabilir? Bu sorular sayfalarca yazılabilir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer başlık ise bu soruları hemşirelik hizmetleri
direktörlerin ve diğer üst kademe yönetici hemşirelerin sorduğu sorular olmaktan çıkarıp, alt
kademe hemşire yöneticilerin de sorduğu sorular haline getirmek gerekliliğidir. Örneğin bu
soruları servis sorumlu hemşireleri ile birlikte sormak, onlarla da paylaşmak, onları da değişim
ihtiyacının saptanmasına dahil etmek önemli görülmelidir. Klinik alanda çalışan servis sorumlu
hemşirelerinin hem hastalara, hem diğer ekip üyelerine, hem de çalışan hemşirelere en yakın
kişiler olarak bu ihtiyaçların doğru saptanmasında ve sıralanmasında önemli katkı
sunabilecekleri hatırda tutulmalıdır.
Bu aşamada sadece sözlü değerlendirmelerden yola çıkılmamalı, neden ilgili başlıkta
değişim gerektiği kanıta ve kliniklerden derlenen bulgulara dayandırılmalıdır.
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Değişimin Planlanması
İkinci aşama değişim ihtiyacı saptandıktan sonra değişimin planlanmasıdır. Planlama
aşamasında değişimin gerekliliğinin çalışan hemşirelere nasıl anlatılacağı, süreçte onlarla nasıl
sürekli ve etkin iletişim halinde olunacağı, ne gibi araçlardan yararlanılacağı, çalışanların nasıl
motive edileceği, hangi değişim stratejilerinin kullanılacağı, insanları etkileyen kilit çalışanların
sürece nasıl eklemlendirileceği gibi pek çok başlık dikkate alınmalıdır. Aslında tipik bir
planlamada olması gerektiği gibi 5N1K yani; ne, neden, nerede, ne zaman, nasıl ve tabi kim
sorularına yanıtların bu aşamada net bir şekilde ve alternatifleriyle birlikte verilmesi oldukça
önemlidir. Şayet amaçlar doğru konur ve değişimin uygulanması adımlarına geçmeden önce bu
hazırlıklar doğru yapılırsa süreç de doğru ilerleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir
diğer nokta, yapılacak değişimle ilgili direnç geliştirmesi beklenen kişi, grup veya birimlerin
belirlenmesi, bunların direnç geliştirme nedenlerinin üzerinde durularak kaygılarının
giderilmesine ilişkin yapılması gerekenlerin de planlamaya dahil edilmesidir. Bu başlıkta
yapılması gerekenler aşağıda değişime direnç başlığında detaylandırılacaktır.
Değişimin Uygulanması
Planlama tamamlandıktan sonra artık değişim uygulamasına geçilebilir.
Unutulmamalıdır ki hem değişim ihtiyacının doğru belirlenmiş olması, hem de uygun bir
planlama yapılmış olması bu aşamanın başarı ile ilerletilmesi için son derece elzemdir. Burada
değişimin ölçeği, karmaşıklığı, ne kadar sürede uygulamanın tamamlanması gerektiği ve
uygulama sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşılabileceği gibi başlıklar oldukça önemlidir.
Örneğin kısa zamanda uygulamanın gerçekleştirilmesi gerekiyorsa daha hızlı hareket etmek
gerekecek, bu da süreçte yaşanan zorlukların artmasına neden olabilecektir. Klinikte kullanılan
tansiyon aletlerinin değiştirilmesi hem zorluk içermeyen, hem de çok hızlı olarak hayata
geçirilebilecek bir değişime örnek verilebilir. Hemşirelik girişimlerinin protokollere
dönüştürülmesi ise hem daha uzun zaman gerektirecek, hem de daha karmaşık ilerleyecek bir
değişim süreci örneği olarak değerlendirilebilir. Uygulama esnasında çalışanların sürece adapte
olabilmelerine yönelik girişimlerle desteklenmeleri de ihmal edilmemelidir.
Değişimin Değerlendirilmesi
Bu aşamada ilk olarak değişimin arzu edilen şekilde hayata geçip geçmediği, sürecin en
başında örgüt veya birim için konmuş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir.
Amaçlara ulaşılmış olması değişimin başarı ile uygulanmış olduğunun bir kanıtıdır. Yukarıdaki
örneklerden devam edecek olursak, klinikte çalışmakta olan tüm hemşireler yeni tansiyon
aletini sorunsuz şekilde kullanmayı öğrendikleri anda değişim tamamlanmış demektir. Diğer
örnek üzerinden konuşacak olursak hemşirelik girişimlerinin her biri eksiksiz biçimde yazılı
olarak protokolize edildiği anda değişim uygulaması başarı ile sonlandırılmıştır. Değerlendirme
her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Değişim uygulamasının istenen düzeyde
gerçekleştirilemediği örnekler de ortaya çıkabilir. Bu durumda da yapılması gereken başarı
veya başarısızlık düzeyinin değerlendirilerek, bu sonuçlara yol açan faktörlerin ortaya
çıkarılmasıdır.
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İkinci olarak bu aşamada yapılması gereken Lewin’in kuramında yeniden dondurma
olarak tanımlanan yeni uygulamanın sabitlenmesidir. Değişimin herkes tarafından
benimsenmesi ve zaten hep o şekilde uygulanmaktaymış gibi kanıksanması bu aşamada çok
önemlidir. Bu bazen oldukça zaman alır. Hatta bazı başarılı uygulamalarda bile yeterince takip
edilmez ve süreç başıboş bırakılırsa, bir vadede bazı sapmalarla dahi karşılaşılabilir. O nedenle
değişim tam olarak yerleşik hale gelinceye dek değerlendirme aşaması bu boyutuyla devam
ettirilmelidir.

7.3. Değişim Stratejileri
Değişim stratejileri, değişim uygulaması esnasında değişim ajanının ve değişime karar
verenlerin ellerindeki en önemli yardımcılarıdır. Kaynaklarda genel olarak üç ana strateji
üzerinde durulmaktadır. Aşağıda sırası ile sıklıkla adı geçen akılcı strateji, normatif strateji ve
zorlayıcı strateji (Şekil 7.5) üzerinde durulacaktır. Stratejilerle ilgili her daim hatırlanması
gereken önemli bir nokta, bir değişim gerçekleştirilirken bazen bir stratejinin kullanılmasının
yeterli olabileceği, ancak bazen de birden fazla stratejinin farklı grupları farklı biçimlerde
etkileyerek değişime ikna etmek noktasında eş zamanlı olarak kullanılabileceğidir.

Şekil 7.5: Değişim Stratejileri
Akılcı Strateji
Literatürde rasyonel veya ampirik strateji olarak da geçmektedir. Bu strateji, insanların
duygularından çok mantıkları ile hareket ettiklerine, çıkarları doğrultusunda akılcı karar
verdiklerine temellendirilmektedir. Bireylerin, değişikliğin kendileri için olumlu sonuçları
beraberinde getireceğine inandıklarında, değişime uyumlarının hem kolaylaştığına hem de
hızlandığına işaret edilmektedir. Hemşirelik hizmetleri alanında yapılan değişikliklerde de
dolayısı ile değişimden etkilenecek personelin değişim sonrasında kendilerinin çalışma
koşullarının iyileşeceğine veya bakım sundukları hastaların değişimden yararlanacaklarına
inandırılmaları ve ikna edilmeleri gerekir. Sağlık bakım hizmetlerinin yapılacak değişim
sonucunda iyileşmesinin beklendiği durumlarda, bu durum çalışanlara anlayacakları şekilde
anlatıldığında değişime uyum göstermeleri beklenir.
Normatif Strateji
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Normatif strateji insanların toplumsal normlara ve kurallara uyma eğiliminde olduğuna
temellendirilmektedir. Burada akılcı stratejiden farklı olarak değerlere ve tutumlara
odaklanılmaktadır. Öyle ki bireyler doğrudan kendileri için fayda sağlayan bir sonuç ortaya
çıkarmasa da toplumsal normlara uyduğu ve değerleri tatmin edeceği için bir değişimden taraf
olabilirler. En azından karşı çıkmayabilirler. Hemşirelik hizmetleri alanında da örneğin bir
vardiyada çalışan tüm hemşirelerin vardiya saatlerinin 7-15’ten 8-16’ya değiştirilmesini talep
ettiği bir durumda, bu uygulama aynı birimde çalışan bir hemşire için uygun olmasa da,
kendisinin yeni çalışma saatlerine uyumunu engelleyen ailesel faktörler söz konusu olsa da
diğer tüm çalışma arkadaşlarının bu taleplerine uyum göstermeyi tercih edebilecektir. Burada
da görüldüğü gibi grup içinden değişim ajanlarının öne çıkması söz konusu olabilmektedir.
Zorlayıcı Strateji
Literatürde güç stratejisi olarak da adlandırılmaktadır. Değişimin yönetiminde
benimsenen en aşırı ve tek taraflı yaklaşımdır. Bu stratejiye göre değişim yaratmak için gerekli
olan tek şey güçtür. Daha çok astlarını harekete geçirmekte güçlük çeken, zayıf liderlik
özelliklerine sahip, astlarını izleyicileri haline getirememiş zayıf yöneticilerin kullandığı bir
stratejidir. Genellikle mevzuat dayanak gösterilerek artık işlerin farklı biçimde yapılması talep
edilebilir. Kullanılan güç genellikle meşru ve pozisyondan gelen güçtür. Ancak çalışanların
kesinkes değişime karşı gelmeleri, stratejinin uygulanma biçimini de ağırlaştırabilir. Tahmin
edilebileceği gibi bu stratejide değişim ajanı değişimi hayata geçirmek için değişimden
etkilenenlerle potansiyel, hatta bazen de gerçek bir çatışma içerisindedir. İş öyle bir noktaya
varabilir ki burada değişime uymayan kişiler işten çıkarılmakla tehdit edilebilir veya aksine
değişimi kabullenmeyen çalışanlar bir sendikal örgütlenmeye gidebilir. Hatta ilgili örgütte aktif
bir sendika varsa o durumda da bir iş bırakma eylemi yapılabilir.

7.4. Değişime Direnç
Değişimin var olan dengeyi bozan bir süreç olması, statükoyu bozması, bilinenden ve
aşina olunandan uzaklaştırarak belirsizliği beraberinde getirmesi, alışılandan vazgeçmeyi
öngörmesi gibi nedenlerle teki çekmesi, çalışanların değişim uygulamalarına yönelik olarak
direnç geliştirmesi aslında oldukça normaldir. Değişime gösterilecek direnç değişimin tipine
göre artacak veya azalacaktır. Teknik bir konudaki uygulamanın değişiminde daha az dirençle
karşılaşılırken, sosyal ve daha büyük ölçekli değişimlerde daha fazla dirençle karşılaşılacaktır.
Örneğin hemşireler yukarıda da örneklendiği gibi kan basıncı ölçümünde kullanılmakta olan
aletin değişiminden ziyade, çalışma sürelerinin uzatılmasını da içeren çalışma koşullarında
meydana gelecek bir değişime direnç gösterirler.
Burada değişimin nereden kaynaklandığı da bir noktadan sonra önemli değildir.
Örgütün içindeki faktörlerden veya dış çevre koşullarındaki değişimden kaynaklanıp
kaynaklanmadığından bağımsız olarak değişime karşı direnç gelişebilir. Bu direnç farklı
biçimlerde ortaya konabilmektedir. Öyle ki bazı durumlarda açık bir karşı çıkış örgütlenebilir
çalışanlar arasında. Bazen de kişiler sürece hiçbir katkı koymayarak, süreçle ilgili olarak
kendilerine yönlendirilen soruları yanıtsız bırakarak, emeklerini ve çabalarını esirgeyerek de
direnç gösterebilirler.
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Literatürde değişimin örgütlerde insanları etkileyen süreçler olması nedeniyle duygusal
boyutuna da dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Değişim uygulamaya geçirilirken
sonrasında kazanılacak faydalara odaklanıldığı için, bireylerin kişisel ve duygusal deneyimleri
bazen göz ardı edilebilmektedir. Bu durum nedeniyle çalışanlar önemsenmediklerini ve dikkate
alınmadıklarını düşünerek değişime yönelik motivasyonlarını kaybedebilir ve süreçten
kopabilirler. Araştırmalarda değişim esnasında süreçten etkilenenlerin karışık duygular
yaşadıkları ve örneğin stres, üzüntü, endişe, korku, güvensizlik gibi duygusal dengelerinin ve
psikolojik iyilik hallerinin bozulmasına yol açabilecek duygular hissettikleri belirtilmektedir.
Bu nedenle değişim aracısı başta olmak üzere değişimi planlayanların ve uygulamayı
başlatanların sürecin ta en başında, henüz planlama aşamasında yapılacak değişimlerin bireyleri
ne yönde etkileyeceğini değerlendirmeleri gereklidir. Böylesi tablolarda çalışanlarla etkin
iletişimin sürdürülmesi, karşılıklı tartışılması, süreçle ilgili bilginin saklanmayıp tersine
paylaşılması gibi yöntemler kullanılarak bireyler kazanılmaya çalışılmalıdır.

7.4.1. Değişime Direnç Nedenleri
Değişime direnç yersiz şekilde ortaya çıkmaz. İnsanlar genellikle değişime bir nedene
dayalı olarak karşı çıkarlar. Bu konuda farklı sınıflamalar bulunmaktadır. Ancak bu bölümde
değişime direncin bireysel, örgütsel ve sosyal nedenleri üzerinde durulacaktır.
Değişime Direncin Bireysel Nedenleri
Bireyler var olan ve süregiden yapıdan farklı bir yapıya geçme durumunda, farklı ve
yeni olanı bilememekten ötürü çekince duyarlar. Hatta öyle ki, çalışanlar mevcut koşullardan
rahatsızlık duyduklarında ve değişmesi gerektiğini düşündüklerinde dahi bununla ilgili adım
atmada zorluk yaşayabilirler. Çünkü hali hazırdaki yapı bir şekilde yürüyordur. Herkes
tarafından öyle veya böyle biliniyordur. Yeni bir duruma geçmek bazen var olandan şikayetçi
olunsa bile güç gelir. Örneğin bizim kültürümüzde “gelen gideni aratır” diye bir söz vardır.
Bu çerçevede bireylerin özellikle iş yaşamındaki değişimlere, mevcut yapıda var olan
pozisyonlarını kaybedebilecekleri, güçlerini kaybedebilecekleri, ekonomik anlamda bir kayıp
yaşayabilecekleri ve hatta bazı durumlarda işlerini kaybedebilecekleri korkusu ile direnç
gösterdikleri üzerinde durulmaktadır. Örneğin yeni bir teknoloji kullanılacağı açıklanan bir
birimde teknik ekipmanla başa çıkmada zorluk yaşayan emekliliğe yakın bir hemşire, bu yeni
aleti kullanmayı öğrenemeyeceğini düşünerek işinden olabileceği kaygısıyla ekipmanın
alınmasına karşı çıkabilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi bazen bireyler yetersiz bilgiye sahip
oldukları, rutinden sapmaları durumunda zorluk yaşayacaklarını düşündükleri ve mevcut olana
alışkın oldukları için de değişime direnç gösterirler. Değişime dirence gösterilen bireysel
tepkileri yedi kategoride ele alınmaktadır. Buna göre birinci grup kapalı direnç gösterenlerdir.
Bu bireyler doğrudan değişime karşı çıkmamakla birlikte içten içe değişimin başarısız olması
için uğraşırlar. İkinci grubu açık direnç gösterenler oluşturmaktadır. Bu kişiler de net bir
biçimde değişime karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Üçüncü grupta kuşkucular yer alır. Bunlar
değişimle ilgili kesin bir tavır almamakla birlikte, değişime destek de olmazlar. Değişime karşı
çekinceli bir pozisyon alırlar. Dördüncü grup gözlemcilerdir. Bu grup daha ziyade olup biteni
izlemeye, herhangi bir yargıda bulunmaksızın ne olduğunu anlamaya çalışanlardır. Beşinci
211

grup katılımcılardır. Bu kişiler değişimi kabullenmekle kalmayıp, değişimlerle ilgili olarak
üzerlerine düşeni de yerine getirirler. Altıncı gruptakiler değişime bağlı olanlardır. Değişimi
adeta dört gözle bekleyen ve gerçekleştiğinde de değişime kucak açan kimseler bu gruptadır.
Son ve yedinci grup ise değişim şampiyonlarıdır. Değişim şampiyonları isimlerinden de
anlaşılacağı üzere değişimin gerçekleşmesi için elinden geleni ardına koymayan, her şeyi yapan
kişilerdir.
Değişime Direncin Örgütsel Nedenleri
Değişime direncin örgütsel nedenleri arasında pek çok faktör sayılabilir. Değişim daha
en başından doğru saptanmamış olabilir. İyi bir planlama yapılmamış olabilir. Örgütün mali
kaynaklarının değişimi gerçekleştirmek için gerekli harcamaları yapmaya el vermemesi söz
konusu olabilir. Yöneticilerin liderlik becerileri yetersiz kalabilir. Zaman iyi planlanmadığı
için gereken sürede tamamlanamayabilir. Ayrıca statükoya alışmış örgütlerde de değişimin
gerçekleşmesi güçlükler içerir. Mevcut yapıya sıkı sıkıya bağlı kalındığı için niyetten bağımsız
olarak bizzat örgütün kendisi değişimin önünde engel teşkil edebilir. Örneğin yine
kültürümüzden örnek vermek gerekirse “Eski köye yeni adet getirilmez” diye bir başka söz
vardır.
Değişime Direncin Sosyal Nedenleri
Aslında değişime direncin sosyal nedenleri doğrudan bireysel ve örgütsel nedenlerle
ilişkilidir. Örneğin kişinin kendisi doğrudan değişimle ilgili bir direnç geliştirmemiş olabilir
ama yapılacak olan düzenlemeye biriminde birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarının karşı çıktığı
durumda o da arkadaşlarını yalnız bırakmayarak onların yanında olma ihtiyacı duyabilir. Yine
değişim sonrasında bireylerin statülerini ve pozisyonlarını kaybetmeleri durumunda sadece
kendilerinin bu kayıpla ilgili kaygılarından ötürü değil, ailelerinin ve hatta çevrelerinde
kendilerinin bu pozisyonda olmaları ile övünen dost ve arkadaşlarının da kendileri ile ilgili
hayal kırıklığı yaşayacak olmalarından ötürü değişime direnç gösterebilir. Örneklerden de
anlaşılacağı gibi sosyal nedenlerle değişime dirençte kişi yalnız kalma, izole edilme, hakir
görülme gibi kaygılarla direnç gösterme pozisyonuna geçebilir.

7.4.2. Değişime Dirençle Başa Çıkma
Değişime dirençle başa çıkabilmede en başa yazılması gereken, direncin de tıpkı
değişimin kendisi gibi kaçınılmaz olduğunun kabul edilmesidir. Bu bölümdeki ilgili diğer
başlıklarda da ifade edildiği gibi henüz değişim planlanırken hangi nedenlerle, hangi
birimlerden veya hangi bireylerden direnç geleceği hesaba katılmalı, dikkate alınmalıdır. Eğer
planlama esnasında dirençle ilgili yaşanabilecek gelişmeler doğru ele alınırsa, direnç ortaya
çıktığında da yönetmek ve başa çıkmak daha kolay olacaktır.
Direncin zaman zaman değişime yön de veren, hatta değişimi zenginleştiren bir unsur
olduğundan yola çıkıldığında, direnç hem sürpriz olmayacak, hem de beklenen bir olgu olarak
belki de değişimin şekillendirilmesinde katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerle hiçbir zaman direnç
gösteren çalışanların etiketlenmemesi gerekir. Direnç gösteren çalışanların sanki sorun çıkaran
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kişilermiş gibi ele alınmasının önüne geçilmelidir.
Yapılabilecek en anlamlı şey, değişimi uygulamaya geçirenler tarafından sürecin en
başına bakmaları, değişimin uygulama adımlarına geri dönmeleri ve bu esnada çalışanların
yanlış kavramasına yol açacak bir tablo oluşup oluşmadığını değerlendirmeleri olmalıdır.
Değişim ajanı olan kişi, kullanılan yaklaşımları test etmeli, tepkiye neden olabilecek bir süreç
işletilip işletilmediği üzerinde durmalıdır. Unutulmamalıdır ki kaybetmeye değil kazanmaya,
bireyleri etiketlemeye değil kapsamaya yönelik yaklaşımlar, değişimin de başarısını daha çok
artıracaktır. Bu nedenle değişim gerçekleştirilecek alanlarda, değişim ajanları ve hemşire
liderler astlarının değerlerini tanımalı, eğitim düzeylerini belirlemeli, değişim sürecine karşı
geliştirebilecekleri tepkilerde etkisi olabileceğini düşündükleri kültürel ve sosyal arka planlarını
öğrenmeli ve yine değişime karşı gösterecekleri direnci yüksek şiddetle etkileyecek, olumlu
veya olumsuz geçmiş iş ve yaşam deneyimlerini öğrenmelidir. Bu yaklaşımlar benimsenir ve
etkili şekilde uygulanırsa, değişimle başa çıkmak da daha kolay hale gelecek, değişim
umulandan daha kolay benimsenecek ve yerleşecektir.
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Uygulamalar
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Arat, M., Özel, A. (2012). Değişimin Liderleri. Varlık Yayınları.
Keçecioğlu, T. (2001). Bir Değişimin Anatomisi ya da Değişimin Bir Parçası Olmak.
Alfa Yayınları. İstanbul.
Krogerus, M., Tschappeler, R. (2013). Değişim Kitabı, Dünyanın Nasıl Şekillendiğini
Açıklamak İçin Elli Model. Çev: İbrahim Şenel. Pegasus.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de sağlık politikalarındaki değişimi, uygulama alanınızda ortaya çıkardığı
dönüşümle ilişkilendirerek açıklayınız.
2) Sağlık hizmetleri sunumunu en çok hangi dışsal faktörler etkiliyor? Uygulama
alanınızdan örnek vererek açıklayınız.
3) Uygulama alanınızda çalışmakta olanlarla konuşarak, sağlık bakım sisteminde yapılan
değişimlere en çok hangi başlıklarda ve neden direnç gösterildiğini öğreniniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak değişimin tanımı, konusu, nedenleri ve çeşitleri kısaca açıklandı.
İkinci olarak değişim süreci ve değişimde kullanılan stratejiler ele alındı ve son olarak da
değişime direnç başlığı üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1. Hangisi değişimin dışsal nedenlerinin örneklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ekonomik kriz
Mevzuat değişikliği
Düşük karlılık
Doğal afet
Teknolojik yenilik

2. Hangisi değişime direncin işle ilgili nedenlerinden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çıkar kaybı
Mevcut ilişkilerden vazgeçememe
Kendine güvenmeme
İş yükü artışı
Bilgisizlik

3. Daha çok akranların değişim sürecinin başlatılması ve sürdürülmesinde etkili olduğu
strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Rasyonel strateji
Normatif strateji
Baskıcı strateji
Katılımcı strateji
Hiçbiri

4. Hangisi değişim çeşitlerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Makro değişim
Radikal değişim
Planlı değişim
Proaktif değişim
İnteraktif değişim

5. Hemşireler için değişimi, yukarıdan aşağıya inen şoförü olmayan bir kamyon metaforu ile
ele alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zerwkh
B. Sullivan
C. Salavage
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D. Huston
E. Tomey
6. Değişim mutlak iyi bir olgudur.
A. Doğru
B. Yanlış
7. Değişim iki yönlü bir süreçtir.
A. Doğru
B. Yanlış
8. Değişime direnç kaçınılmazdır.
A. Doğru
B. Yanlış
9. İnsanların duygularından çok mantıkları ile hareket ettiklerine dayanan değişim stratejisi
normatif stratejidir.
A. Doğru
B. Yanlış
10. Genel olarak değişim bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirme olarak
tanımlanmaktadır.
A. Doğru
B. Yanlış
Cevaplar:
1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-A
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8. İNSAN GÜCÜ PLANLAMA

* Bu bölüm Prof. Dr. Ülkü BAYKAL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İnsan Gücü Planlama Kavramı ve Önemi
8.2. İnsan Gücü Planlamasının Amacı ve Yararı
8.3. İnsan Gücü Planlamasını Etkileyen Faktörler
8.4. İnsan Gücü Planlama Süreci
8.5. İnsan Gücü Planlamasında Kullanılan Yöntemler
8.6. Hemşire İnsan Gücünün Planlanması
8.7. Hemşire İnsan Gücü Planlamasını Etkileyen Etmenler
8.8. Hemşire İnsan Gücü Planlama Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan gücü planlaması neye denir?
2. Insan gücü planlamasının önemi nedir?
3. İnsan gücü planlaması hangi amacla yapılır?
4. İnsan gücü planlamasının yararı nelerdir?
5. İnsan gücü planlaması yaparken nelere dikkat edilmelidir?
6. İnsan gücü planlama sürecinin adımları nelerdir?
7. İnsan gücü planlaması yaparken hangi yöntemlerden yararlanılabilir?
8. Hemşire insan gücünün planlanması niçin önemlidir?
9. Hemşire insan gücünü planlarken neye dikkat edilmelidir?
10. Hemşire insan gücü planlamasında sık kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan gücü planlama
kavramı ve önemi

İnsan gücü planlama
kavramını ve önemini
tanımlayabilme ve
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

İnsan gücü planlamanın
amacı ve yararı

İnsan gücü planlamanın
amacını ve yararlarını
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

İnsan gücü planlamasını
etkileyen faktörler

İnsan gücü planlamasını
etkileyen etmenleri
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

İnsan gücü planlama süreci

İnsan gücü planlama sürecini
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

İnsan gücü planlamasında
kullanılan yöntemler

İnsan gücü planlamasında
kullanılan yöntemleri
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşire insan gücünün
planlanması

Hemşire insan gücünün
planlanmasının önemini
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşire insan gücü
planlamasını etkileyen
etmenler

Hemşire insan gücü
planlamasını etkileyen
etmenleri açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşire insan gücü
planlama yöntemleri

Hemşire insan gücünü
planlama yöntemlerini
açıklayabilme ve
uygulayabilme

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar



İnsan gücü planlama



İnsan gücü planlamanın önemi



İnsan gücü planlama süreci



İnsan gücü planlama yöntemleri



Hemşire insan gücünün planlanması



Hemşire gereksinimini belirleme yöntemleri



Hasta sınıflandırma sistemi



Rush Medicus Yöntemi
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Giriş
İnsan kaynakları yönetimi, özellikle sağlık hizmetleri gibi yoğun emek gerektiren
hizmet sektörü için giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Uzun eğitim ve öğretim
sürecinden geçen sağlık insan gücü, sağlık hizmeti sunumunda önemli ve kritik görevler
üstlenmektedir. Sağlık insan gücünün etkin yönetimi, hizmetin özelliğinin yanı sıra hizmet
sunumunda görev üstlenen işgörenlerin nitelikleri açısından da yöneticilerin üzerinde özenle
durmaları gereken bir konu olmuştur.
Sağlık sektöründe insan gücünün planlanması,
kurumunun bugününün değil
gelecekteki durumunun da dikkate alınarak yapılacak öngörüler doğrultusunda oluşturulmakta,
gereksinim saptamanın ötesinde çalışanların işe alınıp uyumunun sağlanması ve verimli bir
şekilde çalışır halde tutulmasını gerektirmektedir. Konuya ilişkin literatür incelendiğinde insan
gücü planlamasının kısa, orta ve uzun dönemli planlar şekilde yapıldığı görülmektedir. Altı ay
ile bir yıllık dönemi kapsayan kısa dönemli planlamalar daha sık kullanılmakta olup orta
dönemli planların bir ile beş yılı, uzun dönemli planların ise beş yıldan daha uzun dönemi
kapsadığı belirtilmektedir.
İnsan gücü planlamasının temel amacı, hangi dönem için yapılırsa yapılsın örgütlerin
amaçlarına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan insan gücünün sayısal olarak ve nitelikleri
açısından belirlenmesidir. İnsan gücü planlama süreci, örgüt içi ve dışındaki birçok etmenin
etkisinde kalmaktadır. Bunlar; örgütün büyüme hızı, imajı, işin çekiciliği, ülkenin ekonomik
koşulları, istihdamı etkileyen gelişmeler, çalışma koşulları, vb şeklinde sıralanmaktadır.
İnsan gücü planlama süreci; örgütün misyon ve vizyonu ile stratejik hedeflerine bağlı
olarak planlama amaçlarının belirlenmesiyle başlamakta, daha sonra örgütte var olan
çalışanların değerlendirilerek bugünkü durumun saptanması gerekmektedir. Üçüncü aşamada
insankaynağını sağlama, geliştirme ve yönetme programlarının oluşturulmalı ve planlamaya
ilişkin uygulama sonuçlarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Sağlık insan gücünün planlanmasında da benzer süreçler söz konusu olup sağlık
sektörünün özellikleri nedeniyle yöneticilerin, gereksinimleri belirleme aşamasında niceliksel
ve niteliksel açıdan daha dikkatli olmaları, planlamadaki eksiklik ve gecikmelerin özellikle
hasta güvenliği ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini unutmamaları gerekmektedir.
İnsan gücü gereksiniminin belirlenmesi, örgütte çalışması gereken insan gücünün
tahminine dayandığından, tahmin sürecinde kullanılan çeşitli yöntemlerin yöneticiler tarafından
iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu bölümde işletmelerde kullanılan insan gücü planlama
yöntemlerine karşın sağlık sektöründe ve özellikle hemşire insan gücü gereksiniminin
belirlenmesinde kullanılan farklı yöntemlere de değinilecektir. Hemşire gereksiniminin
belirlenmesinde özellikle uluslararası literatürde değinilen, hasta sınıflama sistemleri
açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca hemşire insan gücünün belirlenmesinde yaygın olarak
kullanılan Rush Medicus Yöntemi tanıtılarak, bir uygulama örneği verilerek, yöntemin
kullanımı pekiştirilmeye çalışılacaktır.
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8.1. İnsan Gücü Planlama Kavramı ve Önemi
İnsan gücünün planlanması, işletmede çalışacak işgörenlerin nitelik ve nicelik yönünden
belirli bir düzen içinde belirlenmesi çalışmalarını içermektedir. İnsan gücü planlaması, işletme
için ne kadar ve hangi nitelikte işgörene gereksinim duyulacağının ve bu talebin hangi düzeyde
karşılanmasının olası olduğunun öngörülenmesi olarak tanımlanmaktadır. İnsan gücü
planlaması yaparken yöneticilerin, emeklilik, işten uzaklaştırma, nakil, terfi, hastalık gibi
işgören ayrılmaları ve devamsızlıkları ile işletmenin beklenen büyüme ve genişlemesi ya da
daralmasına ilişkin öngörüleri büyük önem taşımaktadır.
İnsan gücü planlamada, örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan insan
gücü sayısal ve niteliksel olarak belirlenmekte olup işletmenin iç kaynaklarından sağlanacak
olan işgücü arzıyla karşılaştırıldığında, talebin arzı aşması durumunda insan gücü gereksinimi
veya açığından söz edilmektedir.
İşletmenin üst düzey yöneticilerinin, örgüt stratejilerini belirleme sorumluluğu
nedeniyle işgücü planlarıyla ilişkili mevcut durumu ortaya çıkararak, geleceğe yönelik
düşüncelerin şekillenmesine yardımcı olmaları gerekmektedir. İnsan gücü planlama süreci,
örgütün gelecekte gereksinim duyacağı çalışanların nitelik ve nicelik açısından önceden
belirlenmesi ve bu gereksinimin nasıl ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanmasını
içermektedir.
Kısaca insan gücünün planlanması, örgütün sahip olduğu insan kaynaklarının sistematik
bir analize dayanarak, gelecekteki gereksinimin tahminini ve insan kaynağının etkin
kullanımını gerektirmektedir. Bu şekilde yapılan planlama, geleceğe yönelik bir çalışmayı
gerektirdiğinden, örgüt içi ve örgüt dışı değişkenlerin, örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin, tehdit
eden bileşenlerin ve sahip olduğu fırsatların değerlendirmesini ve tüm bunların göz önüne
alacak şekilde insan gücüne ilişkin tahminde bulunulmasını gerektirmektedir. Ayrıca emek
piyasasındaki arz ve talep durumundaki değişimler, çalışanların eğitim ve deneyimindeki
gelişmeler, teknolojik yenilikler, ekonomik yapıdaki gelişmeler, rekabet düzeyi gibi örgütte
yaşanan çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel değişiklikler de planlamada dikkate alınmalıdır.
Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) raporuna göre sağlık sektörü dar anlamda ele
alındığında, sadece sağlık kurumlarında çalışan ve doğrudan hizmet sunan çalışanlar (hekim,
hemşire gibi), sağlık insan gücü olarak kabul edilmektedir. Geniş anlamda ele alındığında ise;
hastane, eczane ambulans merkezi gibi birimlerde görevli tüm personel, sağlıkla ilişkili
birimlerdeki çalışanlar, yaşlı ve engellilere yardım sağlayan sosyal hizmet birimi çalışanları,
sağlık sektöründeki idareciler, tıbbi malzeme ve ilaç üreten fabrikalarda çalışanlar, eğitim ve
araştırma personeli ile teknik personel de kapsayan geniş bir bakış söz konusudur.
Sağlık insan gücünün planlanması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak
sağlık hizmetinin gerçekleştirmek amacıyla sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte ve nitelikte,
eşit dağılımla, yerinde, uygun zamanında ve doğru şekilde istihdam edilmesi olarak
tanımlanmaktadır. En kısa tanımıyla sağlık insan gücü planlaması, doğru yerde, doğru
zamanda, doğru beceride ve doğru sayıda sağlık çalışanı bulundurmaktır.
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8.2. İnsan Gücü Planlamasının Amacı ve Yararı
İnsan gücü planlamasının temel amacı; uygun beceriye, deneyime ve yetkinliğe sahip,
uygun sayıda kişinin, doğru zamanda, doğru pozisyonda ve doğru maliyetle istihdam
edilmesidir. Örgütte gereğinden az veya fazla eleman bulundurulmasının sakıncalarını önlemek
amacıyla, belirli bir zaman ve yerde, en uygun sayı ve nitelikte işgörenin sağlanmasına özen
gösterilmesi gerekmektedir. İnsan gücü planlamanın ikinci önemli amacı, işletmede çalışmakta
olanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun işlerde kullanılmasının sağlanarak, çalışan
verimliliği ve performansını desteklemesidir.
İnsan gücü planlamasının yararları ele alındığında; en önemli yararı çalışanları örgütte
tutmaya yönelik olarak bağlılığını artırmak, performans ve verimliliklerini yükseltmek,
çalışanların kariyerlerinin planlanması yoluyla geleceklerini organizasyonda görmelerini
sağlayarak, örgütle özdeşleşmelerini kolaylaştırmak, işten ayrılmaları azalmak, örgütün
istihdamla ilgili yasalara uyum gösterilmesini de kolaylaştırmaktır. Diğer bir yararı ise
çalışanların eğitim gereksinimlerinin doğru belirlenmesi ve bunun karşılanmasını sağlamasıdır.
Böylece kariyer planlamayla örgütsel etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır. Yanı sıra örgütteki
çatışmaların azalması, çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iletişimin hızlanması ve
etkinlik kazanması söz konusu olmaktadır.

8.3. İnsan Gücü Planlamasını Etkileyen Faktörler
İnsan gücü planlamasının örgütün amaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun dönemli
planlar şekilde ele alındığı görülmektedir. Genellikle altı ay ile bir yıllık dönemi kapsayan kısa
dönemli planlamalar daha sık kullanılmakta olup orta dönemli planlamaların bir ile beş yılı,
uzun dönemli planlamaların ise beş yıldan uzun dönemi kapsadığı belirtilmektedir. Örgütün
stratejik planlar doğrultusunda özellikle sağlık gibi insan gücü niteliğinin çok önemli olduğu
sektörde daha uzun dönemli planlamalar yapması gerekmektedir.
İnsan gücü planlamasının uzun, orta ve kısa dönemli planlanması konusu, bazı örgütsel
özellikler nedeniyle çok daha önemli hale gelmektedir. Bunlar; örgütün büyüklüğü ve büyüme
hızına girmesi, örgütün imajı ve işin çekiciliği, ülkenin ekonomik koşulları, istihdamı etkileyen
güçler, örgüt iç politikalar, ücret ve çalışma koşulları, örgütün işe alma-eğitim-kariyer
yönetimine ilişkin yaklaşımları, ülkedeki yasal düzenlemeler, örgütün geçmiş işe alma
sürecindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri, vb şeklinde sıralanmaktadır. Örgütlerin bu
etmenleri göz önünde bulundurarak insan gücü planlaması konusunu ele alması gerekmektedir.

8.4. İnsan Gücü Planlama Süreci
Konuya ilişkin bilimsel yazınlar incelendiğinde farklı yaklaşımlar görülmekle birlikte genel
başlıklarla örgütlerde insan kaynağının planlanma süreci dört aşamada ele alınabilmektedir.


Amaç belirleme: İnsan gücü planlamasının amacını belirleyen en önemli unsur örgütün
misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri olmaktadır. Bununla uyumlu olacak şekilde
örgütteki çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri en akılcı şekilde
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kullanmak, çalışanların performans ve verimliliklerini artırmak, maliyetleri azaltmak,
gelecekteki insan gücünü tam olarak karşılamak şekilde sıralanabilen amaçlarla insan
gücü planlaması yapılmaktadır. Dolayısıyla hangi amaca yönelik olarak planlamanın
yapıldığının belirlenerek, buna yönelik bir yaklaşımla konunun ele alınması
gerekmektedir.


Mevcut durumu değerlendirme: Öncelikle örgütte var olan çalışanların
değerlendirilerek mevcut durumun saptanması gerekmektedir. Örgütteki tüm çalışanlar
ele alınarak, örgütün gereksiniminin karşılanması ve insan gücünün doğru
kullanılmasına özen gösterilen bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu üç aşamada ele
alınabilmektedir. Birinci aşamada, mevcut çalışanların bilgi, yetenek, deneyim, tutum,
ilgi ve kişilik gibi bireysel özellikleri analiz edilmektedir. İkinci aşamada, örgütteki
işlerin özelliklerini belirlemeye yönelik iş analizi yapılmaktadır. Burada var olan
görevler ve işlevler tanımlanarak, iş tasarımı gerçekleştirilmektedir. Son aşamada ise
çalışanların özellikleriyle işlerin özellikleri arasında nasıl bir uyumun olduğunun
belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu aşamada örgüt genelinde iç ve dış çevre
değişkenlerinin SWOT analizi yaklaşımıyla insan kaynağı açısından incelenerek
değerlendirilmesi de gerekmektedir.



İnsan gücünü sağlama, geliştirme ve yönetme programlarının oluşturulması: Bu
aşamada, insan gücü gereksiniminin tahmin edilmesi, var olan ve gelecekteki
gereksinimin tam ve doğru şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve
eylemlerin planlanması önem taşımaktadır. Geliştirilen bu planlar, örgütteki çalışanların
eğitimleri, kariyer planlamaları ve yeni elemanların işe alınmasıyla ilgili kararlar için
temel oluşturmaktadır.



Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi: İnsan gücü planlamasına ilişkin uygulama
sonuçlarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Uygulamanın başarısı, planda belirtilen hedeflere, benzer ya da rakip örgütlerdeki başarı
düzeyine, geçmiş yıllardaki sonuçlara ya da var olan standartlara göre karşılaştırmalı
olarak ortaya konmaktadır. Bu değerlendirmeler, hataların giderilmesi ve sonraki
dönemlerde benzer hatalara düşülmemesi açısından önemli geribildirim olanağı
sağlamaktadır.

Kısaca sağlık insan gücü planlaması, işlevsel olarak insan gücü eksiklik ve fazlalığının
belirlenmesi, görev ve rollerin değerlendirilmesi, eğitim gereksiniminin saptanması ve
insangücü dinamiklerinin (personel devir hızı, devamsızlık gibi) belirlenmesi konularının açığa
kavuşturulmasına destek sağlamaktadır. Sağlık insan gücünün planlanması, sağlık kurumunun
stratejik planlarının bir uzantısı veya bütünleyici unsuru olarak ele alınmaktadır. Sağlık
kurumunun iç ve dış çevre analizi sonucunda oluşturduğu stratejik amaçların başarılabilmesi
için gereksinim duyulacak insangücünün sayı ve niteliğinin belirlenmesini gerektirmektedir.
Bu tahminin yapılması sürecinde, klasik personel yönetimi faaliyetlerinden bazı teknik
işlevlerin (iş analizi, iş tanımı ve iş gereklerinin belirlenmesi, hareket etüdü ve iş ölçümlemenin
yapılarak sonuçta iş tasarımının gerçekleştirilmesi gibi) bakış açısının değiştirilerek yerine
getirilmesi gerekmektedir.
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8.5. İnsan Gücü Planlamasında Kullanılan Yöntemler
İnsan gücü gereksinimi, olması gereken insan gücünü veya tahmin edilen insan gücü
sayısı ile var olan insan gücü arasındaki farkı ifade etmektedir. Konuya ilişkin bilimsel
yayınlarda insan gücü gereksiniminin tahmin edilmesinde çeşitli yöntemlerin kullanıldığı
görülmektedir. Burada en yaygın kullanılan ve sağlık insan gücünün planlanmasında temel
alınabilecek olan yöntemlere değinilecektir.


İnsan gücü planlamada yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan tahmin
yöntemi; yöneticinin veya insan kaynakları uzmanlarının bilgi ve deneyimlerine
dayanarak tahminde bulunmalarına dayanmaktadır. Burada yöneticiler genellikle
geçmiş deneyimlerine ve sezgilerine dayanarak, gelecekteki işgücü gereksinimine
yönelik öngörüde bulunmaktadırlar. İşletmede her kademedeki yöneticinin (en alt
kademeden başlayarak) gereksinim duyduğu insan gücünü belirlemesiyle/
öngörmesiyle örgütün genelinde gereksinim duyulacak olan insan gücü
planlanmaktadır.



En sık kullanılan yöntemlerden oran yönteminde; önceden belirlenmiş ve referans
kabul edilen oranların (nüfus/hemşire, yatak/hemşire, hasta/ hemşire gibi) kullanımı söz
konusudur. Burada iyi hizmet üreten hastenelerin veya gelişmiş ülkelerdeki
hastanelerdeki oranlar referans olarak dikkate alınabilmektedir. Ülkemizde Sağlık
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatında da bu yöntemle tahminler yapılmaktadır.
Hemşire insan gücünün planlamasında bu yaklaşım kullanıldığında birimlere göre farklı
rakamlara ulaşılabilmektedir.

Örneğin: Dahili kliniklerinde bir hemşireye en düşük 4, en fazla 6 hasta
Cerrahi kliniklerinde bir hemşireye en düşük 1, en fazla 2 hasta
Çocuk hastalıkları kliniğinde hemşireye en düşük 2, en fazla 3 hasta
Cerrahi yoğun bakımda hemşireye en düşük 1, en fazla 1,5 hasta
Bu yöntem, hesaplama kolaylığının yanı sıra hizmet verilen kurumların, bölge veya
birimlerin özellikleri arasındaki farklılıkları dikkate almadığından sorunlara yol açabilmektedir.
Ayrıca oranların ne olması gerektiği konusunda da tam olarak fikir birliği oluşmamıştır.


Hizmet talep yöntemi; gereksinimler yerine sağlık hizmeti talebinin dikkate alınmasına
odaklanılmakta ve bu talebi karşılayacak sağlık hizmetinin miktarı belirlenmeye
çalışılmaktadır. Bu yöntemde mevcut kullanım oranları (yatış oranı, ameliyat olan hasta
oranı vb) yani fiili talepler dikkate alınmaktadır. Daha çok ABD de kullanılan bu
yöntemde, toplumun nüfus tahminleri, toplumun sağlık hizmeti fiyatları karşısındaki
eğilimleri gibi çok geniş veriye gereksinim duyulmaktadır. Bu yöntem özel
hastanelerde kullanılabilecek bir yöntem olarak, piyasa araştırmaları yoluyla sağlık
hizmeti talebinin, hizmet fiyatları karşısında nasıl değişim gösterdiğini
saptayabilmektedir. Hastaneler geçmiş dönemdeki verilerini değerlendirerek talep
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tahminleri yapabilirken, bu bağlamda hizmeti sunacak hekim, hemşire gibi sağlık
çalışanı ve diğer kaynakların daha etkili planlamasını yapabilmektedirler.


İş yükü analizi ve işgücü analizi; yaklaşımında öncelikle iş yükü analizleri yapılmakta
ve daha sonra da işgücü analizi yapılarak sonuçları birleştirilmekte ve olması gereken
toplam işgören sayısı bulunmaktadır.

İş yükü; belirli bir dönemde birey, birim veya örgüt düzeyinde yapılması gereken iş ve
işlemlerin toplamını veya iş miktarını belirtmektedir. İş yükü analizlerinde planlanan toplam iş
yükü (toplam çıktı, ürün, gerekli toplam çalışma süresi) ve bu dönemde belirli nitelikteki bir
işgörenin gerçekleştirebileceği ‘bireysel iş yükü’ belirlenmekte, daha sonra toplam iş yükü
bireysel iş yüküne oranlanarak, gereksinim duyulan işgören sayısı elde edilmektedir.
Gerekli İşgören Sayısı: Toplam İş Yükü
Bireysel İş Yükü
Burada bireysel iş yükü, planlanan çıktı miktarı veya toplam çalışma zamanı olarak
alınabilmektedir. Standart zamana dayalı işyükü analizleri, işin düzenli bir biçimde yürütüldüğü
durumlar için daha uygun bir yöntemdir. Burada gerçek işgücü gereksinimi belirlendiğinden,
devamsızlık ve işten ayrılmalar nedeniyle ortaya çıkacak ilave işgören gereksinimi bu hesaba
eklenmelidir.
İşgücü analizi; devamsızlık ve işgören devri analizlerine dayalı olarak yedek ve ek
işgören gereksinimini ortaya koymaktadır. Devamsızlıklar; işe geç gelme, erken çıkma, mesai
saatlerinde veya aralarda işin başında bulunmama şeklinde görülebilmektedir. Devamsızlığın
yol açtığı işgücü kaybını gidermek için gerekli işgücü miktarına yedek personel/işgören
gereksinimi denmektedir.
Devamsızlık Oranı: Devam Edilmeyen Süre (Saat)
)
Devam Edilmesi Planlanan Toplam Süre
şeklinde hesaplanmaktadır.

Yedek işgören gereksinimi ise aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.
Yedek İşgücü Gereksinimi: Gerçek İşgören Gereksinimi X Devamsızlık Oranı
İşgücü devir analizi: İşgücü devri (turnover) , belirli bir dönemde işgörenin işe giriş ve
çıkışındaki hareketi belirtmektedir. İşten ayrılan çalışanlar yerine yenilerinin alınması
gerekmektedir. İşletmelerde işten ayrılanların yerine hemen yeni işgörenlerin alınamaması,
alınsa da bunların beklenen performans düzeyine ulaşması için belirli bir süre beklenmesinin
gerekmesi, işletme içi işgücü arzında bir düşüşe veya eksikliğe yol açmaktadır. Bu durumda
işletmede işgücü devrinin yol açacağı bu kayıpları giderecek ek-ilave bir işgücüne gereksinim
duyulmaktadır. Ek işgören gereksiniminin belirlenmesinde işgücü devir oranından
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yararlanılmaktadır. Aşağıdaki formüllerde belirtildiği gibi, işletmenin ortalama işgören sayı
belirlenerek, genellikle bir yıllık dönem içinde işten ayrılanlarla oranlandığında, işletmenin
işgücü devir oranı elde edilmektedir.
İşgücü Devir Oranı:

Dönem İçi Çıkış Yapan İşgörenler
Ortalama İşgören Sayısı

Ortalama İşgören: Dönem başı çalışan işgören sayısı + Dönem sonu işgören sayısı
Sayısı
2

Ek İnsan Gücü Gereksinimi: Gerçek İnsan Gücü X İşgücü Devir Oranı
Sonuç olarak; iş yükü ve işgücü analizleriyle elde edilen sonuçların yanı sıra temel, ek
ve yedek işgören gereksinimlerinin toplanmasıyla olması gereken toplam işgören sayısı
bulunmaktadır.

8.6. Hemşire İnsan Gücünün Planlanması
Hemşire insan gücünün planlaması, yönetici hemşirelerin en önemli sorumluluklarından
biri olup beklenen hasta bakım kalitesi, hasta güvenliği, çalışma koşulları, iş yükü, hemşire
devir hızı gibi birçok bileşen tarafından doğrudan etkilenen bir süreçtir. İnsangücü
planlamasında yapılan hatalar nedeniyle, yetersiz elemanla çalışma durumunun oluşması, hasta
bakım kalitesinin azalması, tıbbi hataların artmasına hatta ölüm oranlarının artmasına kadar
giden olumsuz durumlar yaratmaktadır.
Hemşire insangücünün planlanması, belirli bir hasta grubuna belirlenen standartlarda,
etkin ve güvenli bakımın verilmesini sağlayacak hemşire sayısının ve niteliğinin planlanmasını
ve de bu sürecin sonuçlarının değerlendirilmesini içermektedir.
Hemşire insangücünün planlanmasında, iş yükünün belirlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Hemşire iş yükü; belirli bir zamanda hemşireden beklenen iş miktarını
belirtmektedir. Bu işler hemşirelerin hastaya doğrudan yaptığı bakım girişimlerini ve hasta
bakımıyla ilişkisi olmayan dolaylı işlevleri (dosya hazırlama, telefon görüşmeleri, randevu
alma gibi) ve de çalışılan birime ait işlevleri (stok sayımı, acil arabasının kontrolü, demirmaş
kontrolü gibi) içermektedir.
Ayrıca hasta sınıflama sistemlerinden yararlanılarak da hemşire insangücü
planlanmaktadır. Bu sistem, hastaların 24 saatlik hemşirelik bakım gereksinimlerini belirlemek
üzere bir ölçek aracılığıyla sınıflandırılmasına dayanmaktadır.

8.7. Hemşire İnsan Gücü Planlamasını Etkileyen Etmenler
Sağlık kuruluşunun kendi yapısından veya çevresinden kaynaklanan birçok etmen
hemşire insan gücü planlamasını etkilemektedir. Kurumun benimsediği felsefe, amaç ve
hedefleri ile hemşirelik hizmetleri yönetiminin bununla uyumlu felsefe ve amaçları, beklenen
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bakım kalitesi, hizmet alan hasta ve yakınlarının beklentileri, hasta sayısı ve bununla ilgili
dalgalanmalar, hemşirelik hizmetleri gurubunun eğitim ve deneyimi, birimin fizik yapısı ve
teknoloji düzeyi, destek hizmet birimlerinin varlığı gibi birçok unsur hemşire insan gücünün
planlanmasında etkili olmaktadır. Bunların yanı sıra yasal düzenlemeler, akreditasyon
standartları, meslek örgütleri de hemşire insan gücü planlamasına etki etmektedir.


Yasal düzenlemeler; hemşire insangücünün planlanmasında ulusal ve uluslararası
düzeyde önemli bir etki göstermektedir. Gelişmiş birçok ülkede hemşire insangücü
farklı düzeylerde eğitilmiş karma bir yapı göstermekte olup hemşire insangücünün
belirlenmesinde hangi düzeyde hemşireden ne kadar bulundurulacağına ve özellikle
yardımcı pozisyondaki personelin yetki ve sorumluluklarının kısaca görev tanımlarının
ne olacağına ilişkin yasal yaptırımlar bulunmaktadır. Bazı ülkelerde hastanelerin
ünitelerine göre hasta hemşire oranı yasal olarak belirlenmekte ve hastanelerin bunlara
uyumu zorunlu olmaktadır.

Örneğin: Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinin sınıflandırılması ve organizasyonuna
yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak 2007 yılında yayınlanan ve en son 2015 yılında
güncellenen düzenleme kapsamında; erişkin ve çocuk YBÜ’de hemşire-hasta oranının 2. düzey
yataklar için bire üç (1:3), 3. düzey yataklar için bire iki (1:2) olduğu görülmektedir.


Akreditasyon standartları; ulusal ve uluslarası akreditasyon örgütleri tarafından
sağlık kuruluşlarının kalite değerlendirmesinin yapılmasında hemşire insan gücünün
sayı ve niteliği dikkate alınmaktadır. Bunlardan Uluslararası Ortak Komisyon (Joint
Commission International-JCI), yayınladığı standartlarda doğrudan hasta-hemşire
oranına değinilmemekle birlikte, etkin insan kaynakları yönetim sürecinin varlığı,
hastanın bakım gereksinimlerine göre bakım süresinin belirlenmesini, hastalara uygun
sayı ve nitelikte hemşirenin bakım verilmesini zorunlu kılmaktadır. JCI herhangi bir
hasta sınıflama sistemi ya da hasta bakım saatiyle ilgili bir yöntem önermemekle
birlikte, bu planlamanın yapılmasını ve kanıt gösterilmesini istemektedir. Türkiye’deSB
tarafından 2011 yılında yayınlanan ‘Hastane Hizmet Kalite Standartları’ kapsamında da
hasta-hemşire oranına ilişki bir ölçüt belirtilmemekte ancak çalışanların yetkinliklerinin
sağlanması ve artırılmasına ilişkin maddelere yer verilmektedir.



Hemşirelik meslek örgütleri; hemşirelik hizmetlerinin uygulamasına yönelik
standartlar oluşturarak, hemşire insan gücünün planlanmasına katkı sağlamaktadırlar.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi (International Council of Nursing-ICN); 2006 yılında
belirlediği ‘sağlıklı istihdam hayat kurtarır’ şeklindeki temasıyla hemşire insan gücü
planlamasının hasta ve çalışan güvenliği açısından önemine değinmiştir. 2013 yılında
yayınladığı bildiride de hasta gereksinimlerinin karşılanmasında yeterli bilgi, beceri,
deneyim ve sayıda hemşirenin istihdamı üzerinde durmuştur. Ayrıca hemşilerin
olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesininde hizmetin kalitesi üzerindeki etkisine
dikkat çekmiştir.
Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association-ANA); hemşire insan
gücünün planlanmasında, hasta bakım gereksiniminin birim temelinde belirlenmesini,
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hastalar için günlük ortalama bakım saatinin hesaplanmasını ve bunların hasta bakım
kalitesinin sağlanmasında ön planda tutulmasını önermektedir. Ayrıca hemşire insan
gücünün niteliğinin artırılması, deneyimsiz hemşirelerin deneyimlilerle birlikte
çalıştırılması, hemşirelerin yönetim becerilerinin geliştirilmesi, çalışanlara değer veren
bir örgüt ikliminin oluşturulması üzerinde durmaktadır.
Amerikan Yönetici Hemşireler Örgütü (American Organization of Nurse ExecutivesAONE) ise; hemşire- hasta oranına yönelik belirli rakamların verilmesinin gerçekçi bir
yaklaşım olamayacağını, bu oran yerine hastaların bakım gereksinimlerine göre
sınıflandırıldığı ve çıktıları dikkate alarak kaliteli ve güvenli bakımın verilmesini
sağlayacak şekilde hemşire insangücünün planlanması gerektiğini belirtmektedir.

8.8. Hemşire İnsan Gücü Planlama Yöntemleri
Hemşire insangücünün planlanmasında temel amaç; hasta bakım gereksinimlerinin
belirlenerek bu gereksinimleri istenen kalitede karşılayacak, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip
hemşirelerin doğru yerde ve zamanda istihdam edilmesidir. Bu bağlamda, konuya ilişkin ulusal
ve uluslararası literatürde çok sayıda yöntemden söz edilmekle birlikte burada kurum ve birim
düzeyinde hemşire insan gücünün planlanmasında sıklıkla önerilen yöntemler üzerinde
durulacaktır.


Tahmin yöntemi; hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin görüşüne dayanacak şekilde, en
alt kademeden başlayarak her vardiya ve birimde olması gereken hemşire sayısının
öngörülmesine dayanmaktadır. Bu yöntemde yöneticilerin, birimdeki iş yükünü sağlıklı
belirleyebilmeleri için hasta bakımına yönelik sayısal veriler, hizmette yaşanan
dönemsel/mevsimsel dalgalanmalar, çalışanların yetkinliklerine ilişkin bilgiler,
kurumun geneline yönelik stratejik planlar gibi birçok bilgiye gereksinimleri
bulunmaktadır. Bu yöntemde yöneticiler ne kadar sağlıklı veriye sahip olurlarsa, o
oranda isabetli öngörülerde bulunacaklardır.

Uzman görüşüne dayanan bu yöntem, hızlı, basit, maliyeti düşük ve güncellemesi kolay
bir yaklaşım olarak olumlu olarak değerlendirilirken; yöneticinin öngörüsüne dayanması
nedeniyle subjektif bir yöntemdir. Ayrıca hastaların bağımlılık düzeyleri göz ardı edildiğinden,
hastaların özellikleri değiştiğinde tahmin hatalarına neden olabilmektedir.


Hemşire işyükünü belirleme yöntemi; daha çok mühendislikte kullanılmakta olup
yapılan işin zamanının/süresinin ölçülmesine dayanmaktadır. Bu yöntemde faaliyet/iş
ve zaman etüdü, iş örneklemesi, devamlı örnekleme, kendi kendine raporlama teknikleri
gibi farklı tekniklerden söz edilmekle birlikte burada en yaygın şekilde kullanılmakta
olan iş ve zaman etüdü tekniği üzerinde durulmuştur.

İş/faaliyet ve zaman etüdü tekniği; bir gözlemci tarafından çalışanın işini yaparken
harcadığı sürenin doğrudan gözlenerek kronometre aracılığıyla ölçülmesine dayanmaktadır. En
yaygın şekilde kullanılan bu teknikte, çalışanın yaptığı öncelikle temel işlere yönelik başlangıç
ve bitiş zamanları belirlenmekte, gözlem sayısına göre her bir iş için ortalama süreler
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hesaplanmaktadır. Tüm hemşirelik işlerine ilişkin süreler toplanarak, toplam hemşire iş yükü
hesaplanmaktadır. Uygulanması oldukça zaman alan ve yoğun emek gerektiren bir tekniktir.
Bu tekniğin, diğer tekniklere göre en etkin ve en sağlıklı veriye ulaşmaya olanak sağladığı
belirtilmektedir. Hastanenin ya da birimlerin hasta sayılarının ve hastaların bakım
gereksinimlerinin, dönemsel olarak, hafta içi hafta sonu veya vardiyalarda farklılık göstermesi
durumunda hemşire iş yükü de değişeceğinden, iş yükünün her birim için ayrı olarak
belirlenmesi gerekmektedir.


Her bir dolu yatak için hemşire sayısının belirlenmesi; yaklaşımı birimde ölçülen
hemşire iş yüküne dayanmakta olup hesaplanan katsayı ile yönetici hemşireler hemşire
insan gücünün sayısal yeterliliğini kolaylıkla izlemekte, diğer birimler ve kurum
genelinde kıyaslamalar yapabilmektedirler. Bu yöntem, toplam hemşire sayısının
belirlenmesinde çok kolay ve ucuz bir yöntem olarak kullanılmakta, otomasyon
sisteminin oluşturulmasıyla hemşire insan gücünün sürekli izlenmesi söz konusu
olabilmektedir. Yöntemin en önemli sakıncası, hasta bağımlılık düzeylerine duyarlı
olmaması ve hemşirelerin niteliklerinin göz ardı edilmesidir.



Hasta sınıflama sistemi (HSS); hastaların bakım gereksinimlerine göre
gruplandırılarak, hemşire iş yükünün hesaplanmasına dayanmaktadır. Burada hastaların
24 saatlik bakım gereksinimlerine göre ne kadar hemşirelik bakımına gereksinimi
olduğu ortaya konmaktadır. Bu yöntem, ABD, Kanada, Avustralya gibi gelişmiş
ülkelerde yaygı olarak kullanılmakta olup kısa tanımlama (prototip), kontrol listesi ve
iş-zaman ölçümü olarak üç şekilde ele alınmaktadır.

Kısa tanımlama (prototip); şeklinde uygulandığında, hastanın hemşireye bağımlılığını
üç veya dört grupta tanımlayan ölçekler kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda benzer bakım
gereksinimi olan hasta grupları bir araya toplanarak sınıflandırılmaktadır. Burada her tipteki
hastanın gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelik bakım saati hesaplanmaktadır. Yöntem,
yönetici hemşirenin zamanını az alması ve hızlı/kolay uygulanması açısından oldukça üstün bir
yöntem iken; hasta grupları içinde hastanın bakım gereksinimi duyduğu hemşirelik bakım
saatinin doğru şekilde yansıtılamaması açısından olumsuzluk söz konusu olmaktadır.
Örneğin;
Tip 1 hastası: Her şeyini kendisi yapabilen, günlük izlem sıklığı ve ilacı az olan hasta
olup 1 saat hemşirelik bakım gereksinimi duyarken; Tip 4 hastası: Günlük işlerinde hemşireye
bağımlılık düzeyi yüksek olan, izlem sıklığı ve ilaç uygulamaları çok sık olan hasta olup 8 saat
hemşirelik bakımına gereksinim duymaktadır. Bu yaklaşımda hastalar üçlü dörtlü veya beşli
şekilde sınıflandırılmaktadır.
Kontrol listesi yaklaşımında; hastaların hemşirelik bağımlılığını gösteren önemli
göstergelerin seçilerek, bunlara puan verilmesiyle hemşire iş yükü belirlenmektedir. Hastaların
gereksinimleri doğrultusunda belirlenen bu göstergelerden aldıkları puanlar toplandığında, son
puana göre hastanın bağımlılık düzeyi hesaplanmaktadır.
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Burada kullanılan ölçeklerin, her hastane ve birime özgü, geçerlik ve güvenirliği test
edilmiş ölçekler olması gerekmektedir. Dolayısıyla yönetici hemşirelerin bu ölçekleri kendi
kurumunda kullanırken test etmesi veya kendi kurumuna özel ölçekler oluşturarak, belirli
zamanlarda bu ölçeklerin geçerlik–güvenirliğini kontrol etmesi gerekmektedir.
Bu yaklaşımın; hastaların bakım gereksinimlerinin göz önüne alınması, bilgisayar
ortamında uygulandığında yöneticilerin günlük kullanımında kolaylıklar sağlanması gibi
üstünlüğünden söz edilmekle birlikte; hasta gereksinimlerinin belirlenen göstergeler üzerinden
hesaplanması gibi sakıncası üzerinde de durulmmaktadır. Bu açıdan göstergelerin çok iyi
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hemşire sayısı belirlenirken, hemşirelerin yetkinlikleri de
çok iyi tanımlanmamaktadır.
Örnek: Bu yaklaşıma örnek olarak en sık kullanılan yöntem olan Rush Medicus yöntemi
gösterilmektedir.
Bu yöntemde hastalar, Tablo 8.1’de gösterilen şekilde gereksinimlerine göre
puanlanmakta ve sonunda da her hasta için toplam bir puan elde edilmektedir.
Tablo 8.1: Rush Medicus Yöntemine Göre Hasta Sınıflandırma Kriterleri (Velioğlu ve
Oktay, 1993:162)
HASTA ADI/ YATAK NO

PUAN
3
2
0
24
18
15
12
9
9
24
24
24
24
6
10
5
3
4
3

Kabul edilme
Taburcu edilme
Yaşı
Şuursuz
İnkontinans
Oryantasyon bozuk
Körlük veya ileri derecede görme
bozukluğu
İzolasyon
Kısmi hareketsizlik
Tam hareketsizlik
Monitöre bağlı
Respiratöre bağlı
Kapsamlı yara/ deri bakımı gerekli
Trakeostomi
Yatak istirahati
Yardımla kalkar
Yardımla banyo yapar
Total banyo
Yardımla oral beslenme
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10
2
2
8
8
6
12
12
12
12
3

Tamamen oral beslenme
Örnek toplanacak
Aldığı-çıkardığı izle
Tüp bakımı
Yara veya deri bakımı
Oksijen terapi
2 saat arayla/ daha sık vital bulgu bak
IV girişimler
Özel eğitim gerekli
Özel emosyonel destek
Tanı testi hazırlığı
TOPLAM
Hasta grubu

Hasta gereksinimleri doğrultusunda elde edilen bu toplam puan sonucunda hasta tipine
karar verilmektedir. Her hasta tipinin karşısında yer alan ve hemşire iş yükü analizine göre
yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenmiş olan 24 saat için gereksinim duyulan hemşirelik
bakım süresi ile hasta sayıları çarpılmakta ve sonuçlar toplandığında, birimin toplam hemşirelik
bakım süresi ortaya konmaktadır (Tablo 8.2).
Tablo 8.2: Hasta tiplerine göre, gereksinim duyulan hemşirelik bakım süreleri (Velioğlu
ve Oktay, 1993:162)
HASTA TİPİ

TOTAL PUAN

HASTA TİPİ

1
2
3
4

0-24
25-48
49-120
121-Üstü

1
2
3
4

HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMINA
İHTİYAÇ DUYDUĞU SÜRE
24 saatte
24 saatte
24 saatte
24 saatte

0-2 saat
2-4 saat
4-10saat
10saat veya daha fazla

.
Birimdeki tüm hastalar için belirlenen toplam bakım süresi yani toplam iş yükü, bir
hemşirenin çalışması gereken çalışma süresine bölündüğünde, 24 saat için gereksinim duyulan
hemşire sayısına ulaşılmaktadır.


İş zaman ölçümü; yaklaşımı hemşirelik bakım planları doğrultusunda, her bir
hemşirelik girişimi için harcanan sürenin ölçülmesine dayanmaktadır. Burada günlük
hemşire bakım planını hazırlanmakta, hemşireler o gün içinde yapmayı planladıkları
girişimleri bilgisayardaki liste üzerinden işaretlemekte ve girişimlerin süresi otomasyon
sistemi ile hesaplanarak tüm girişimlerin toplan süresi ve dolayısıyla hemşirelerin
günlük iş yükü belirlenmektedir. Bu hesaplamaya göre hemşire gereksinimi
belirlenmektedir. Bu yaklaşımda yönetici hemşirelerin hemşirelik girişimlerini ve

236

sürelerini zaman zaman güncellemesi, değişiklik olması durumunda bunun geçerlik
güvenirliğini test etmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemin otomasyona dayanmasının
yarattığı maliyet yanında hemşirelik girişimlerinin girilmesi açısından zaman kaybına
da yol açmaktadır.
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Uygulamalar
1. 10 yataklı bir cerrahi biriminde hastaların bakım gereksinimleri Tablo 8.1’de verilen
Rush Medicus yönteminde verilen puanlara göre tek tek değerlendirildiğinde, her hasta için
elde edilen toplam puanlar; 45, 63, 72, 130, 82, 91, 75, 59, 68, 126 şeklindedir.
2. Hesaplamada, tip 1 için 1 saat hemşirelik bakım süresi, tip 2 için 3 saat hemşirelik
bakım süresi, tip 3 için 8 saat hemşirelik bakım süresi, tip 4 için 12 saat bakım süresinin dikkate
alınmaktadır.
3. İki vardiyalı çalışma düzeni için günlük çalışma saati 12 saat, üç vardiyalı çalışma
düzeni için günlük çalışma saati 8 saat olarak hesaplanmaktadır.

.
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Uygulama Soruları
1) 10 yataklı Cerrahi Servisindeki hastaların tiplerine göre dağılımı nasıldır?
2) Cerrahi Servisinin toplam hemşirelik bakım gereksinimi kaç saattir?
3) Bir günde gereksinim duyulacak olan toplam hemşire sayısı nedir?
4) Hesaplama sonucunda bulunan toplam hemşire sayısına göre, hemşirelerin iki veya üç
vardiya düzenine göre dağılımı ne şekilde yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık sektöründe insan gücü planlanması yapılırken, kurumunun bugününün değil
gelecekteki hizmet kapasitesinin de dikkate alınarak öngörüde bulunulması gerekmektedir.
İnsan gücü planlama, işletmenin işgücü gereksinimini saptamanın ötesinde çalışanların işe
alınıp uyumunun sağlanması ve verimli bir şekilde çalışır halde tutulmasını da kapsamaktadır.
Konuya ilişkin literatür incelendiğinde insan gücü planlamasının kısa, orta ve uzun dönemli
planlar şekilde ele alındığı görülmekle birlikte sıklıkla planların orta düzeyde yapıldığı
belirtilmektedir.
İnsan gücü planlamasının temel amacı, hangi dönem için yapılırsa yapılsın örgütlerin
amaçlarına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan insan gücünün sayısal olarak ve nitelikleri
açısından belirlenmesidir. İnsan gücü planlama süreci, örgütün büyüme hızı, imajı, işin
çekiciliği, ülkenin ekonomik koşulları, istihdamı etkileyen gelişmeler, çalışma koşulları, vb
örgüt içi ve dışındaki birçok bileşenden etkilenmektedir.
İnsan gücü planlama süreci; örgütün misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleriyle uyumlu
planlama amaçlarının belirlenmesiyle başlamakta, daha sonra örgütte var olan çalışanların
değerlendirilerek bugünkü durumun saptanması gerekmektedir. Üçüncü aşamada
insankaynağını sağlama, geliştirme ve yönetme programlarının oluşturulması ve planlamaya
ilişkin uygulama sonuçlarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi yapılmaktadır.
İnsan gücü gereksiniminin belirlenmesi, örgütte çalışması gereken insan gücünün
tahminine dayandığından, bu sürecte kullanılan çeşitli yöntemlerin yöneticiler tarafından
bilinerek, örgüt için en uygun yöntemin kullanılması gerekmektedir. Bu bölümde işletmelerde
kullanılan yöntemlere karşın sağlık sektöründe ve özellikle hemşire insan gücü gereksiniminin
belirlenmesinde kullanılan farklı yöntemlere de değinilmiştir. Hemşire gereksiniminin
belirlenmesinde özellikle uluslararası literatürde değinilen, hasta sınıflama sistemleri
açıklanarak, nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca hemşire insan
gücünün belirlenmesinde yönelik yaygın kullanılan Rush Medicus Yöntemi tanıtılarak,
uygulama örneği verilerek, kullanımı pekiştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi insan gücü planlamasının temel amacından birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

En uygun beceri, deneyim ve yetkinliğe sahip çalışanın istihdam edilmesi
Uygun sayıda kişinin, doğru zamanda, doğru pozisyonda istihdamı
Mevcut çalışanların talebin karşılanmasında dikkate alınması
Gereksinimin üzerinde fazla insan gücünün istihdamıyla işten ayrılmaları önlemek
Gereksinim duyulan insan gücünün istihdamıyla verimlilik ve performansı artırma

2- Sağlık insan gücünün planlanmasında önerilen dönem aşağıdakilerden hangisinde en doğru
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kısa dönemli planlar 6 ay-1 yılı içeren
Orta dönemli planlar 1 yıl – 5 yılı içeren
Örgüt faaliyetlerini destekleyen günlük planlar
Uzun dönemli planlar 5 yıl ve üzerini içeren
Kısa dönemli taktik planlar 6 aydan daha az

3- Aşağıdakilerden hangisi insan gücü planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Geri bildirim mekanizmasını sağlama
Mevcut durumu değerlendirme
Uygulama sonuçlarını değerlendirme
Amacı belirleme
İnsan gücünü sağlama ve geliştirme programlarını oluşturma

4- Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, önceden belirlenmiş ve referans kabul edilen sayısal
veriler kullanılarak insan gücü planlaması yapılmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

İş yükü analizi yöntemi
İş ve zaman etüdü yaklaşımı
Hizmet talep yöntemi
Oran yöntemi
Gerçek insan gücü gereksinimi

5- Aşağıdakilerden hangisi, standart zamana dayalı düzenli işler için harcanan sürelerin
toplanması sonucunda elde edilen veriyi ifade etmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

İş yükü
İş analizi
İş gücü
İş gücü arzı
İş gücü talebi
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6- Aşağıdaki formüllerden hangisi iş yüküne dayanarak, insan gücü gereksiniminin
belirlenmesinde kullanılmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Gerekli insan gücü sayısı= Gerçek insan gücü gereksinimi X İş gücü devir oranı
Gerekli insan gücü sayısı= Toplam iş yükü /Bireysel iş yükü
Ek insan gücü gereksinimi= Gerçek insan gücü gereksinimi X Bireysel iş gücü
Yedek iş gücü gereksinimi= Gerçek insan gücü gereksinimi X Devamsızlık oranı
İş gücü devir oranı= Dönem içi çıkış yapan işgörenler/Ortalama işgören sayısı

7-Her bir dolu yatak için hemşire sayısının belirlendiği yaklaşımın en nemli sakıncası nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hasta bağımlılık düzeyini dikkate almaması
Yöntemin kolay kullanımı nedeniyle gözden kaçmaların olması
Otomasyon sistemini gerektirmesi
Hemşire insan gücünün yakından izlenmesi
Hemşirelerin uzmanlığının dikkate alınması

8-Hemşire devir hızına bağlı olarak hesaplanması gereken hemşire gereksinimi nasıl ifade
edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ortalama işgören
Gerçek işgücü
Dönem sonu işgöreni
Yedek/ek işgücü
Devamsız işgücü

9- Aşağıdakilerden hangisinde, Rush Medicus yönteminde belirtilen en düşük ve en yüksek
bakım gereksinimini gösteren değerler doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

0-2 saat ile 10 saat ve üstü
1-2 saat ile 12 saat
2 saat
ile
8 saat
0-2 saat ile 12 saat
1 saat
ile 11 saat

10- İnsan gücü planlama sürecinde, örgütteki insan kaynağının mevut durumu analiz edilirken
hangi teknikten yararlanılmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

İş analizi
Sistem analizi
SWOT analizi
Çalışan envanterleri
İş yükü analizi

Cevaplar:
1-D, 2-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7-A, 8-D, 9-A, 10-C
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9. HEMŞİRELİK BAKIMI SUNUM MODELLERİ

* Bu bölüm Araş. Gör. Dr. Feride EŞKİN BACAKSIZ tarafından yazılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hemşirelik bakımı sunum modelleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
 Hemşirelik Bakımı Sunum Modelleri (Nursing Care Delivery Models)
 Vaka Yöntemi (Total Patient Care-Case Method)
 Fonksiyonel Hemşirelik Modeli (Functional Nursing Model)
 Takım Hemşireliği Modeli (Team Nursing Model)
 Primer Hemşirelik (Primary Nursing Model)
 Vaka Yönetimi (Case Management)
 Uygulama Ortaklığı (Practice Partnership)
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Giriş
Yönetici hemşireler çoğu zaman hastalara doğrudan bakım vermek yerine, bakımı ve
çevresini planlama sorumluluğu üstlenirler. Kendi yönetim alanları içine giren, farklı nicelik ve
niteliklere sahip astları ile birlikte, sorumluluğu altındaki birim ya da birimlerdeki sağlık bakım
hizmeti sunumunu planlamak, yürütmek, denetlemek ve geliştirmekle yükümlüdürler. Bu
sorumluluk ve yükümlülüklerini gerçekleştirebilmek için bazı tekniklere ve işin püf noktalarını
bilmeye ihtiyaç duyarlar.
Sağlık bakım hizmeti sunumunda, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda
hedeflenen nitelik ve kaliteye ulaşmanın püf noktalarından birisi uygun ya da doğru hemşirelik
bakımı sunum yöntemini seçmektir. Öyle ki birimin, çalışanların ve elbetteki hastaların
gerçekleri doğrultusunda seçilen ve uygulanan yöntemler hem kurum maliyetlerini
düşürmekte, hem iş doyumu sağlamakta hem de kaliteli hasta bakımı ile hasta memnuniyetini
artırmaktadır.
Bu bölümde hemşirelik bakımının hangi nitelikteki kişiler tarafından, nasıl bir iş
dağılımı ile yapılacağını öngören hemşirelik bakımı sunum modelleri tanıtılacak, bu modellerin
güçlü ve zayıf yönleri açıklanacak, ardından da yönetici hemşirelerin uygun modeli seçmeleri
için dikkat etmeleri gereken noktalar açıklanacaktır.
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9.1. Hemşirelik Bakımı Sunum Modelleri
Hemşirelik bakımı sunum modelleri için farklı isimlendirmeler mevcuttur. Bazı
kaynaklarda hasta bakım organizasyon yöntemleri, bazılarında hemşire görevlendirme
sistemleri, bazılarında ise hasta bakımının yönetimi şeklinde isimlendirildiği görülmektedir.
Ancak ne şekilde isimlendirilmiş olursa olsun burada bahsedilen hastaların 24 saat boyunca
ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımının en etkin biçimde nasıl organize edileceği/sağlanacağı
konusudur.
Hemşirelik bakım sunum modellerinin kullanılmasının amacı hastaların bakım
gereksinimlerini karşılayabilmek için hemşirelerin görevlendirilmesinde gerekli olan yapıyı
oluşturmaktır. Hemşirelik bakımı sunum modelleri hastaların bakım gereksinimlerini
değerlendirmeyi, hemşirelik bakım planı oluşturmayı, hazırlanan bakım planını uygulamayı ve
hemşirelik süreci doğrultusunda hastaların almış olduğu hemşirelik bakımının sonuçlarını
değerlendirmeyi içerir. Bu nedenle uygun hemşirelik bakımı sunumu modelini seçmek yönetici
hemşirelerin görevleri arasındadır.
Hemşirelik bakımı sunum modelleri geleneksel yöntemler ve bütünleşmiş (entegre)
yöntemler şeklinde iki ayrı sınıfta ele alınmaktadır. Geleneksel yöntemler özellikle II. Dünya
Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan hemşire açığı ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Klasik
yönetim anlayışının hakim olduğu bu dönemde, hemşirelik bakımı daha çok iş odaklı olarak
bölümlere ayrılmış, farklı niteliklerdeki insan gücü ile hastaların farklı düzeylerde bilgibeceri
ve yetkinlik gerektiren hemşirelik bakım gereksinimleri karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak 70’li
ve 80’li yıllarda hemşireliğin meslekleşme sürecindeki değişimi, profesyonel rollerini
geliştirme ihtiyacı ve bütüncül hasta bakımını önemseyen felsefesi gibi nedenlerin yanında
maliyet etkin olma arayışı bütünleşik yöntemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bütünleşik Modeller

Geleneksel Modeller
Vaka Yöntemi
Fonksiyonel Hemşirelik
Takım Hemşireliği
Primer Hemşirelik

Vaka Yönetimi
Uygulama Ortaklığı
Hasta Merkezli Bakım

Şekil 9.1: Hemşirelik Bakımı Sunum Modelleri

9.1.1. Vaka Yöntemi
İngilizce karşılığı “total patient care” ya da “case method” olan vaka yöntemi, bazı
kaynaklarda holistik hasta bakımı ya da olgu yöntemi şeklinde de isimlendirilmektedir. İlk
hemşirelik bakımı sunum sistemlerinden biri olan bu model 1800’lü yıllarda evlerde ve
hastanelerde kullanılmaya başlanmıştır. On dokuzuncu yüzyılda zenginlerin veya orta sınıfa
mensup hastaların bakımları evde gerçekleştirirken, fakir veya ağır hastaların bakımları
hastanelerde gerçekleştirilmekteydi. Ancak ev dışı işlerde çalışan aile üyeleri için, hasta olan
yakınlarının bakımı bir yük olduğundan hastaların evde bakımı için vaka yöntemi modeli
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kullanılmaya başlanmıştır. Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale tarafından da
kullanıldığı bildirilmektedir.
Vaka yönteminde hastalar birer vaka olarak değerlendirilmekte ve hemşireler çalıştıkları
süre içerisinde kendi sorumluluğunda bulunan hasta veya hastaların her türlü bakımından
sorumlu tutulmaktadır. Yani hemşire çalıştığı vardiya içerisinde aynı hasta ya da hastaların tüm
bakım gereksinimlerini doğrudan kendisi karşılamaktadır. Bu yöntem genellikle yoğun bakım
üniteleri gibi yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Hastanelerdeki
uygulamada, yönetici hemşirelerin görevi hastaları hemşirelere dağıtmak ve hastanın hastanede
kaldığı süre boyunca bilgi alışverişini yöneterek bakımın sürekliliğini sağlamaktır.

Şekil 9.2: Vaka Yöntemi
Bu yöntemin olumlu yönleri:




Hastalara sürekli, bütüncül ve uzmanlaşmış hemşirelik bakımı sunulması,
Hemşirenin çalışma süresi boyunca kendi hastaların bakımından sorumlu olması ve
hesapverilebilirlik,
Hastalar, hasta yakınları, hekimler ya da sağlık ekibinin diğer üyeler ile iletişimde
sürekliliğin yakalanması şeklinde sıralanmaktadır.
Bu yöntemin olumsuz yönleri ise:






Yetkin hemşirelerin daha az yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olan
işleri de yapması nedeni ile sağlık bakım maliyetinde artış,
Her vardiyada hemşirenin değişmesi nedeni ile hastaların farklı bakım yaklaşımlarına
maruz kalma olasılığı,
Sorumluluk ve hesapverilebilirlik durumunun sadece hemşirenin görevde olduğu
vardiya ile sınırlı olması,
Hemşire yetersizliği sorunu nedeni ile vaka yönteminin uygulanabilmesi için gerekli
olan, yüksek düzeyde otonomi ve sorumluluk sahibi, mesleki bilgi ve beceri ile
donatılmış hemşireleri bulma zorluğu olarak belirtilmektedir.
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Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde sağlık hizmetlerinin ve hastanelerin
yapı ve fonksiyonları değişime uğramasının yanında hemşire sayısının azlığı ve hemşire
bulmanın zorluğu gibi nedenlerle bu yöntemden uzaklaşılmak zorunda kalınmıştır. Diğer
yandan 1970-80’li yıllarda hemşirelik lisans eğitiminin yaygınlaşması, hemşirelerin mesleki
açıdan daha fazla sorumluluk alması ve otonomi kazanması ile birlikte tekrar ön plana çıkmıştır.
Bu yöntem günümüzde, bir hemşirenin bir hastanın her türlü hemşirelik bakımından sorumlu
olduğu özel hemşireliğe benzemektedir.

9.1.2. Fonksiyonel Hemşirelik Modeli
Hasta bakımına ilişkin belirli görevlerin parçalara ayrılarak, birimde çalışan hemşireler
arasında eğitim seviyelerine göre paylaştırılması esasına dayalı olan fonksiyonel hemşirelik
modeli (functional nursing) 1940’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çok
sayıda hemşirenin askeri alanda görev yapması nedeniyle hastanelerde hemşire işgücü sıkıntısı
ortaya çıkmış, bu da hastaneler görev yapan hemşire profilinde değişmelere yol açmıştır.
Hastanelerde profesyonel hemşilerin bazı görevlerinin delege edilebileceği, daha az eğitimli
olan yardımcı hemşireler ve hemşire yardımcıları eğitilmeye ve istihdam edilmeye başlanmıştır.
Diğer yandan klasik organizasyon kuramlarından biri olan bilimsel yönetim yaklaşımının etkisi
ile işlerin içerik ve zaman açısından incelenerek standart hale getirilmesi ve küçük parçalara
ayrılması da hemşirelik alanında fonksiyonel modelin doğmasında etkili olmuştur. Hastaneler
var olan profesyonel hemşire açığının üstesinden gelebilmek ve hemşire hemşirelik bakım
maliyetlerini azaltmak için bu modeli tercih etmiştir.
Fonksiyonel hemşirelik modelinde büyük bir grup hastanın hemşirelik bakımı en üst
düzey beceri gerektiren karmaşık yapıdaki işlerden, en basit teknik işlere kadar
sınıflandırılmakta ve hemşire insan gücünün eğitim ve yetkinlik durumuna göre çeşitli
kademelerde dağıtılmaktadır. Üst düzeyde eğitim almış olan profesyonel hemşireler hastaların
bakım ve tedavilerine yönelik özellikli görevleri yerine getirirken, yardımcı hemşireler ve
hemşire yardımcıları kendi eğitim ve yetkinliklerine göre belirlenmiş olan daha basit işleri
gerçekleştirmektedir. Örneğin hastaların oral-parenteral tedavilerini ya da vital bulgularının
takibini profesyonel hemşireler gerçekleştirirken; hastanın vücut temizliğinin yapılması ya da
yemeğinin yedirilmesi gibi teknik işleri yardımcı hemşireler, hasta ünitesinin temizlik ve
düzeninin sağlanmasını ise hemşire yardımcıları üstlenmektedir.
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Şekil 9.3: Fonksiyonel Hemşirelik Modeli
Hemşire yöneticiler, fonksiyonel hemşirelik modelini fazla sayıda hastanın fazla sayıda
bakım gereksinimini oldukça ekonomik biçimde gerçekleştirme olanağı sunması nedeniyle
tercih etmektedir. Ancak fonksiyonel hemşirelik modeli ekonomik olmasına karşın bazı
olumsuzluklar barındırmaktadır. Bunlar;


Aynı hastanın farklı gereksinimlerinin farklı kişilerce karşılanması nedeniyle
bakımın sürekliliğinin sağlanamaması ve kesintiye uğraması,
 Hastanın bakımından sorumlu bir hemşirenin olmaması ve bakımın parçalara
ayrılması nedeniyle bütüncül bakım sağlanamaması,
 Hemşirelerin sadece görevlerine odaklanmaları nedeni ile hastaların psikolojik
gereksinimlerinin ve eğitim gereksinimlerinin atlanması,
 Hastaların gün içinde bile sürekli farklı kişilerden bakım alması nedeniyle yaşadığı
kafa karşılıklığı ve ihtiyacı olduğunda kime danışacağını bilememesi,
 Görevlerin takibi ve sağlık bakım ekibi içinde iletişim için fazla zaman gerektirmesi,
 Sağlık bakımında yaşanan aksaklıklar ve olumsuz sonuçlar ile ilgili sorumluluk
alınması ve hesapverilebilirlik sıkıntısı şeklinde sıralanabilir.
Günümüzde bu yöntemin, acil bakım birimlerinde ya da olağanüstü durumlarda
kullanılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca subakut ya da uzun süreli bakım verilen birimler ile
ayaktan bakım verilen birimlerde de kullanılması söz konusudur.

9.1.3. Takım Hemşireliği Modeli
Bazı kaynaklarda ekip hemşireliği modeli ya da modüler hemşirelik olarak da
isimlendirilmiş olan takım hemşireliği modeli, fonsiyonel hemşirelik modelinin olumsuz
yönlerini gidermek için geliştirilmiştir. Bu model fonksiyonel hemşireliğe getirilen en büyük
eleştiri olan “hasta bakımının parçalara ayrılması nedeni ile bütüncül bakımın sağlamaması”
sorununu gidermeyi amaçlamaktadır.
Bu modelde küçük bir hasta grubunun bakım gereksinimleri üst düzeyde eğitim almış
profesyonel bir hemşirenin liderliğinde diğer hemşireler, yardımcı hemşireler ve hemşire
yardımcılarından oluşan bir “takım” tarafından karşılanır. Takım üyeleri, takım liderinin
sorumluluğu altında kendi yetkinlik ve sorumluluk sınırları içerisinde, kendilerine verilen hasta
grubunun doğrudan bakım gereksinimlerini karşılamaktadır. Takım lideri hasta bakımınının
planlanması, takım üyelerinin bilgi ve becerilerine göre hasta gereksinimlerine uygun işlevleri
paylaştırması, bakımın koordinasyonunu ve denetiminin sağlanmasından sorumludur. Bu
nedenle takım lideri zamanının çoğunu hastalar için bakım planı geliştirme, var olan planları
güncelleme, ekip üyelerinin karşılaştığı sorunları çözme, hekimler ya da diğer sağlık meslek
üyeleri ile iletişimi sağlamaya harcamaktadır. Takım liderinin gerçekleştirdiği görevler
arasında “takım toplantıları” yer almaktadır. Takım toplantıları bu modelde çok önemli bir yere
sahiptir. Öyle ki hastalara uygun bakım planları oluşturma, oluşturulan planların diğer sağlık
meslek üyelerinin sağladığı bakım ve tedaviyle uyumunu değerlendirme, bakım olanlarını
güncelleme, bakım ile ilgili olası sorunları ve çözüm yollarını belirleme amacıyla yapılan takım
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toplantıları, takım liderine takım tüm üyeleriyle birlikte her hastanın bakımı ile ilgili gelişmeleri
takip etme olanağı sunar.

Şekil 9.4: Takım Hemşireliği Modeli
Takım hemşireliğinin olumlu yönleri şu şekilde sıralanabilir:


Görevlendirmeler takım üyelerinin eğitim düzeylerine göre yapılır. Böylece daha az
eğitimli personelin yatak yapımı, hasta nakilleri ve bazı verilerin toplanması gibi
teknik işlerde kullanılabilmesine olanak tanır.
 Birden fazla personelle gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar için (hastanın
yataktan sandalyeye nakledilmesi gibi), gerekli insan gücünü koordine etmeyi
kolaylaştırır.
 Servisin yerleşim düzenine göre oluşturulan takımlar ve hasta dağılımları bazı işlem
adımlarının gerçekleştirilmesi ve zaman açısından tasarruf sağlar.
 Hastalar sürekli aynı kişilerden bakım aldıkları için, takım üyelerini tanır.
 Takımın her üyesi hastanın bakımı ile ilgili olarak sorumluluk alır. Böylece takım
üyeleri arasında açık ve sürekli bir iletişim hattı kurulur.
Takım hemşireliği modelinde takım üyelerinin herbirinin etkin iletişim becerilerine
sahip olması çok önemlidir. Aksi takdirde bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Bu modele ilişkin
olumsuz yönler aşağıda belirtilmektedir.





Takım liderinin takım üyeleri ile iletişim, koordinasyon ve yönlendirme işlevleri
için çok zaman gerektirmesi,
Takım liderinin, üyelerin ya da hastaların değişmesi durumunda, bakımın
sürekliliğinin sağlanamaması, kesintiye uğraması,
Hastayı bütünüyle değerlendiren bir kişinin olmaması
Takım üyelerinin rol karmaşası ya da takım liderine dönük kırgınlıkları nedeni ile
hastaların fiziksel ya da gerçek gereksinimlerine dönük doğrudan bakım yerine kâğıt
üzerinde görülen işlere ağırlık vermesi,
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Birimin yerleşim yapısı nedeni ile hemşirelerin kendilerine verilen hastalar ile ilgili
kontrollerinin az olması,
 Sürekli benzer durumdaki hastalara bakma nedeni ile takımlar arasındaki hasta
paylaşımlarının adil olmaması olasılığı.
Uluslararası kaynaklarda hemşireliği modelinin çeşitli versiyonları hastanelerde ya da
uzun dönem bakım birimlerinde yaygın biçimde kullanıldığı belirtilmektedir. Türkiye’de ise
özel bir hastanenin bazı birimlerinde bu modelin kullanıldığı da bilinmektedir.

9.1.4. Primer Hemşirelik
Profesyonel bir hemşirenin bir grup hastanın bakımından sorumlu olduğu primer
hemşirelik modeli 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu modelin temel amacı hemşirelerin
hemşire yardımcıları ve yardımcı hemşireleri yönetmek yerine doğrudan yatak başında görev
alarak hasta bakımına katılması ve hastaların bakımının bütüncül biçimde gerçekleştirilmesidir.
Bu yöntemde birime gelen her hasta için bir primer hemşire görevlendirilmektedir.
Primer hemşire hastanın birime kabulünden taburculuğa kadarki hemşirelik bakımından
sorumludur. Bu sürede primer hemşire hastanın her türlü bakım gereksinimini
değerlendirmekte, hemşirelik süreci doğrultusunda girişimleri planlamakta, uygulamakta ya da
uygulanması için diğer hemşireleri koordine etmekte ve bakım sonuçlarını değerlendirmek,
hasta ve hasta yakınları ile sürekli iletişim kurmakta, diğer sağlık ekibi üyeleri ile bakımın
koordinasyonunu sağlamaktadır. Primer hemşirenin kendisine verilen hastaların bakımları ile
ilgili karar verme sorumluluğu ve yetkisi 24 saat boyunca sürmektedir. Primer hemşire,
hazırlamış olduğu bakım planını kendi çalışma saatleri içerisinde kendisi uygulamakta iken,
primer hemşirenin serviste olmadığı zamanlarda birimdeki diğer hemşireler var olan bakım
planını sürdürmektedir. Burada önemli olan bakım planını hazırlama ve güncelleme yetkisinin
sadece primer hemşirede olması, diğer hemşirelerin ise bu planı uygulamakla yükümlü
olmasıdır. Bir primer hemşire aynı zamanda başka primer hemşirelerin sorumluluğundaki
hastalara “hemşire” olarak bakım verebilmekte ancak onların bakım planları üzerinde herhangi
bir değişiklik yapmamamaktadır. Böylece hastalar, birimde kaldığı süre boyunca bakımlarından
sorumlu tek bir kişinin olması nedeni ile bütüncül bakış açısıyla bakım almaktadır. Hatta
hastalar taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye yatmaları durumunda kendilerine yine aynı
primer hemşire görevlendirilmektedir.
Primer hemşirelik modeli iş odaklı olmayıp hemşirelerin bilgisine dayalı profesyonel
uygulamalarını kapsamaktadır. Burada “hemşirelerin odağı işler değil hastalarıdır” felsefesinin
etkisi görülmektedir. Bu modelde hemşireler hasta bakımı için bir hekim tarafından verilen
basit işlemleri gerçekleştirmek yerine değerlendirme, analiz, planlama, uygulama ve
değerlendirme adımlarını içeren bir süreç gerçekleştirirler. Vaka yönteminden uyarlanarak
uygulamaya sokulan bu model hemşirelik için ilk profesyonel bakım sunum modeli olarak da
değerlendirilmektedir.
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Şekil 9.5: Primer Hemşirelik Modeli
Primer hemşirelik modelinin olumlu yönleri;









Hasta bakımı hakkında karar verme sorumluluğunun yönetici hemşireden primer
hemşireye aktarılması ile kararların yatakbaşında alınması,
Hastanın birimde kaldığı sürede, 24 saat boyunca bakımından sorumlu bir
hemşirenin bulunması, sadece primer hemşirenin izinli olduğu durumlarda başka
hemşirelerden bakım alması
Hastanın bakımında kimin sorumlu olduğunun açıkça bilinmesi nedeni ile hastanın,
hasta yakınlarının, hastanın hekiminin ve tabiki primer hemşirenin doyum
hissetmesi
Primer hemşirenin, hastanın diğer birimlerdeki süreçlerini de takip ve koordine
etmesi sayesinde tanı-tedavi ve diğer işlemleri ile ilgili çatışma ve sorunların
yaşanmaması,
Primer hemşirenin profesyonel meslek üyesi olarak tanınmasıdır.

Diğer yandan primer hemşirelik modelinin bazı olumsuz yönlerinin olduğu da
belirtilmektedir. Bunlar:




Uygulamada bir primer hemşirenin 7/24 bir hastanın bakımından sorumlu olması
pek mümkün değildir.
Hasta bakımının büyük bölümü primer hemşire tarafından gerçekleştirildiği için,
bakım maliyeti yüksektir.
Primer hemşire, hasta tanı işlemleri için birimin dışına çıktığı-birimde olmadığı
durumlarda bakımdan sorumlu tutulamaz.
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Hastanın primer hemşiresi ve onun yokluğunda hastaya bakım veren diğer
hemşireler, hasta teslimi sırasında birbirleri ile tam olarak iletişim kuramamış
olabilirler, bazı bilgilerin aktarılmasında sorun yaşanabilir.

9.1.5. Vaka Yönetimi
Vaka yönetimi (vaka yöntemi değil), sağlık bakım hizmetlerini kaliteden ödün
vermeksizin, en düşük maliyetle sunmayı sağlayan bir modeldir. Modern yönetim anlayışının
önem kazandığı 1970’li yıllarda ortaya çıkan bu model hastalar, hemşireler, hekimler ve diğer
sağlık meslek üyelerinin katılımları ile ortaklaşa yürütülen bir uygulama modelidir.
Vaka yönetimi modeli hastanın tanısına göre oluşturulmuş olan ve hastanede kaldığı
günler boyunca her gün nelerin başarılması gerektiğini gösteren, bazen çok disiplinli hareket
planları (multidiciplinary action plan-map), bakım haritaları (caremaps) ya da klinik yol
(clinical pathway) şeklinde de isimlendirilmiş olan bakım planlarına temellenir. Başarılı bir
vaka yönetimi, bakıma kılavuzluk eden bu bakım haritalarına bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Bakım haritaları tanısı belli olan bir hasta grubu için, bakımın tümünü kapsayacak şekilde
hazırlanmakta ve sağlık bakım üyelerinin diğer üyelerinin de (hekim, fizyoterapist, diyetisyen
vb.) hasta için yapacağı girişimleri bir zaman çizelgesi üzerinde göstermektedir. Böylece bakım
haritaları hem hasta bakımına yön verme hem de beklenen çıktılara ulaşılıp ulaşılmadığını
değerledirme amacı ile kullanılmaktadır. Bakım haritalarında hedeflenen hasta çıktılarına
ulaşama ya da hedeften sapma durumlarında, haritaların gözden geçirilmesi ve hedeflere
ulaşmak için gerekli girişimlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Vaka yöneticisi hastanın tedavi ve bakımının, bakım haritalarında tanımlanan şekilde
sürdürülmesini sağlar ancak doğrudan hasta bakımı sunmaz. Bunun yerine sağlık bakım
ekibinin hasta bakımı konusunda koordinasyonunu ve denetimini üstlenir. Hasta yatılını takiben
ilk 24 saat içerisinde bakım haritasını hastaya özgü hale getirir ve belirli aralıklarla hastayı
ziyaret ederek verilen bakımı denetleme ve hastanın bakım haritası doğrultusunda bakım
almasını sağlamaktadır. Bazı bakım haritalarında taburculuk sonrası için girişimler de
bulunmakta olup böyle durumlarda vaka yöneticisi hastanın evde bakımını da yönlendirip
sonuçları izlemektedir.
Vaka yöneticileri, birim temelli vaka yönetimi ya da hastalık temelli vaka yönetimi
modellerine göre çalışabilir. Birim temelli modelde vaka yöneticisi belli bir birim içindeki
hastaların bakımını koordine ederken, hastalık temelli modelde hastanın yattığı birim
hastanenin neresinde olursa olsun özel bir hastalık ile ilgili tüm süreçlerdeki bakımını koordine
eder.
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Şekil 9.6: Vaka Yönetimi
Vaka yönetiminin olumlu özellikleri arasında;






Karmaşık sağlık sorunları olan hastalar için iyi koordine edilmiş, kapsamlı, kaliteli
ve etkin sağlık hizmeti sunulabilmesi,
Hastanede yatış süresini kısaltması ve maliyetlerin azalması,
Bakımın sürekliliğinin ve sağlık çıktılarında iyileşmenin sağlanması,
Hemşirelerin özerkliğinin ve gücününün artması,
Hastaların bakım ve yaşam kalitesinin artması sıralanmaktadır.

Vaka yönetimi ile ilgili olarak sadece yöntemin uygulanmasındaki (hastanelerin
gereğinden fazla vaka yöneticisi istihdam ettiklerinde maliyetlerdeki artış ya da hastanedeki
ilgili birimlerin bakım haritasına dahil edilmemiş olması nedeni ile yaşanan başarısızlıklar gibi)
hata ve eksiklerden kaynaklı olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilmektedir.

9.1.6. Uygulama Ortaklığı
Uygulama ortaklığı modelinde yetkin ve deneyimli bir hemşire ile daha az deneyim ve
yetkinlikteki bir hemşire ya da yardımcı hemşire birlikte görev yapmaktır. Aynı hastanın
bakımını üstlenen deneyimli ve yetkin hemşire hasta bakımı ile ilgili üst düzey sorumuluk
gerektiren işleri planlayıp uygularken, daha az deneyimli ve yetkin hemşire ise basit görevleri
yerine getirmektedir. Hasta bakımında sinerji yaratma amacı ile tasarlanan bu modelde,
deneyimli ve yetkin ortağın özelliklerinden uygun biçimde yararlanmanın yanında daha az
deneyime ve yetkinliğe sahip ortağın eğitimi ve gelişimi sağlanmış olur.
Uygulama ortaklığı modeli takım hemşireliği ile karşılaştırıldığında hasta bakımının
sürekliliği ve sorumluluğun daha fazla paylaşılmasını sağlarken, primer hemşirelik modeline
göre bakım girişimlerinin deneyim ve yetkinlik temelinde paylaşılması nedeniyle daha az
maliyetlidir. Bu modelin en önemli olumsuz yönü, sağlık bakım maliyetlerinde azalma
sağlamak için daha az deneyimli ve yetkin ortak sayısının fazla, deneyimli ve yetkin ortak
258

sayısının az olma olasılığıdır. Bu durumda deneyimli ve yetkin ortağın iş yükü artacak, iş
doyumu azalacak ve hasta bakımı olumsuz etkilenecektir. Diğer bir olumsuz yön ise az
deneyimli ve yetkin ortağa kaldırabileeğinden fazla görev delege edilmesidir ki bu durumda da
hasta bakımının olumsuz etkilenmesinin yanında, tükenmeye de yol açabilir.

Şekil 9.7: Uygulama Ortaklığı
Bu model günümüzde yeni mezun hemşirelerin oryantasyonunda ya da hemşirelik
eğitiminde internlik progtramı kapsamında uygulanabilmektedir.

9.2. Hemşirelik Bakımı Sunum Modeli Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar
Hemşirelik bakımı sunumunda benimsenen model, aslında kurumun aynası gibidir ve
kurumun hemşirelik hizmetleri ile ilgili felsefesini yansıtmaktadır. Bu nedenle yönetici
hemşireler uygun hemşirelik bakımı sunum modelini seçerken öncelikle kurumun vizyonu,
misyonu ve değerlerinden yola çıkmalılardır. Kurumun hemşireliğe ve hemşirelere bakış açısı,
hemşirelere yönelik izlediği politikalar ve hemşirelik bakımından beklentileri seçilen
hemşirelik bakımı sunum sisteminin başarısında önemli rol oynar. Kurumun mevcut
insangücünün sayısı ve nitelikleri seçilecek modelin belirlenmesinde etkilidir. Yönetici
hemşireler bir modele karar verirken bu gerçeklerden çok bilimsel olarak geçerli olduğu
belirtilen yöntemlere yöneldiklerinde başarısız olma ihtimalleri vardır.
Tüm bunların yanında yöneticilerin uygun modeli belirlemek için kendilerine sormaları
gereken bazı sorular vardır. Bunlar:





Benimsenen model kurumun felsefesine uygun biçimde, bakım hizmetlerinin
sunumunu sağlıyor mu ve kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıyor mu?
Benimsenen model maliyet etkin midir?
Hasta ve yakınlarının bakım hizmetinden memnuniyetleri ve doyum düzeyleri nedir
ve bu düzey istenen seviyede midir?
Hemşirelerin iş memnuniyetleri ve doyum düzeyleri nedir ve bu düzey istenen
seviyede midir?
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Benimsenen model hemşirelik sürecinin uygulanmasına olanak sağlıyor mu?
Benimsenen modelde hemşireler bağlı ve bağımsız rollerini gerçekleştirebiliyor ya
da genişletebiliyorlar mı?
Sağlık ekibinin tüm üyeleri arasındaki iletişimi sağlıyor mu ya da kolaylaştırıyor
mu?

Yönetici hemşirelerin kurum için uygun hemşirelik bakımı sunum modelini seçmek için
dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan ilki hemşirelerin bağımsız karar
verebilmek için sahip olduğu yetkinlikler ve değerlerdir. Sistem ortalama yetkinlik düzeyindeki
bir hemşirenin klinik kararlardaki bağımsızlık düzeyine göre düzenlenmelidir. İkincisi,
kurumun kaynaklarının yeterliliğidir. Öyle ki yönetici hemşireler çoğunlukla gelişmiş
hemşirelik rol ve uygulamalarını içeren modelleri tercih etme eğiliminde olsalar bile, var olan
insan gücünün özellikleri ve kurumun maddi kaynakları elverişli olmayabilir. Bu durumda
başarısızlık kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Üçüncü önemli nokta kurumun örgütlenme yapısı
ve hemşirelik hizmetlerine verdiği önem ve destektir. Benimsenen model hasta bakımı ile ilgili
olarak bir çok farklı sağlık meslek üyesini de etkileyeceğinden üst yönetimin yönetici
hemşirelere desteği önemlidir. Yönetici hemşirelerin benimsenen yöntemle ilgili ayrıntılı
araştırma yapmış, üst yönetimi bu konuda yeteri kadar ve doğru bilgilendirmiş olması
gerekmektedir. Diğer bir önemli nokta, benimsenen model için alt kademe yönetici
hemşirelerin yani servis sorumlu hemşirelerinin de fikirlerinin alınması ve kararlara katılımının
sağlanmasıdır. Alt kademe yönetici hemşireler birimlerde yapılacak işleri, ve bu işleri yapacak
kişilerin belirlenmesinden doğrudan sorumlu olduklarından sağlayacakları katkılar önemli
görülmelidir. Son olarak önceki başlıklarda ayrıntılı şekilde açıklanan, hemşirelik bakımı
sunum modellerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmalı ve seçim ona göre
yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki adı geçen yöntemlerin hiç biri mükemmel değildir ve her
birinin olumlu ya da olumsuz yönleri vardır. Bazen birden fazla yöntemi içeren birleşimler de
kullanılabilir. Burada en temel nokta alınan kararların gerçekçi olmasıdır. Hangi yöntem
belirlenirse belirlensin, öncelik hemşirelik bakımının kaliteli ve güvenli biçimde verilmesi,
hastalara bütüncül bakım verme olanağının sağlanmasıdır.
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Hizmetleri Yönetimi; Editörler Tatar Baykal, Ü. ve Ercan Türkmen, E. İstanbul: Akademi
Basın ve Yayıncılık.
Ekici, D. (2013). Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi. Sim Matbaacılık: İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) Uygulamaya çıktığınız birimde, hemşirelik hizmetleri verilirken hangi bakım sunum
modelinin kullanıldığını değerlendiriniz.
2) Kullanılan bakım sunum modeline ilişkin uygulamadaki benzerlik ve farklılıkları
karşılaştırarak olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiriniz.
3) Yönetici olduğunuzda hangi bakım sunum modelini uygulamak istersiniz? Nedenlerini
ve karşılaşabileceğiniz güçlükleri öngörerek yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan hemşire sıkıntısı ve yönetim alanında
benimsenen yaklaşımlar hemşirelik hizmetlerinin sunumunu da etkilemiştir. Bu dönemde,
hastaların bakım gereksinimlerinden hangilerinin, hangi niteliktelikteki sağlık meslek üyeleri
tarafından, nasıl karşılanacağı sorusu sağlık bakım organizasyonları için önemli bir konu olmuş
ve farklı modeller ortaya konmuştur. Bu modeller “hemşire görevlendirme sistemleri” ya da
“hemşirelik hizmeti sunum modelleri” şeklinde isimlendirilmektedir.
Klasik organizasyon teorilerinin benimsendiği dönemlerde daha çok iş merkezli olan,
vaka yöntemi, fonksiyonel hemşirelik modeli ve takım hemşireliği modeli kullanılırken,
modern yönetim anlayışının öne çıktığı günümüz koşullarında hasta merkezli yaklaşımlar
olarak bilinen primer hemşirelik modeli, vaka yöntemi ya da uygulama ortaklığı gibi modeller
sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır.
Vaka yöntemi bir yetkin hemşirenin, çalıştığı süre içerisinde bir hastanın tüm bakım
gereksinimlerinden sorumlu olmasına dayanan en eski modellerden biridir. Fonksiyonel
hemşirelik modelinde ise bir grup hastanın hemşirelik bakım gereksinimleri en karmaşıktan en
basite doğru gruplandırılarak farklı yetkinlik ve nitelikteki hemşire, yardımcı hemşire ve
hemşire yardımcıları tarafından giderilmesi esasına dayanır. Takım hemşireliği modeli
fonsiyonel hemşirelik modeline getirilen eleştiriler üzerine geliştirilmiştir ve farklı yetkinlik ve
nitelikteki hemşire ve personelin, takım liderliği görevini üstlenen profesyonel bir hemşirenin
yönlendirmesi altında bakım vermesini içerir. Primer hemşirelik vaka yöntemindeki gibi bir
hemşirenin hastanın tüm bakım gereksinimlerinden sorumlu olduğu modeldir ancak farklı
olarak hastanın yatışından taburculuğuna kadar 7/24 bakımın planlanması, uygulanması,
koordinasyonu, değerlendirmesi ve denetimini kapsar. Vaka yönetimi ise çok disiplinli bir
yaklaşımla, belirli hasta grupları için önceden hazırlanmış bakım haritaları doğrultusunda
bakımın koordinasyonunu ve denetimini içeren, üst düzey eğitim ve deneyim gerektiren
profesyonellik düzeyi yüksek ve iş doyumu sağlayan bir modeldir. Son olarak uygulama
ortaklığı takım hemşireliği ve primer hemşireliğin bazı olumsuz yönlerini gidermek üzere
tasarlanmış deneyimli ve yetkin bir hemşire ile daha az deneyimli ve yetkin bir hemşire ya da
yardımcı hemşirenin ortaklığını içermektedir.
Hemşirelik bakımı sunum sistemlerinin her birinin olumlu ve olumsuz yönleri
bulunmaktadır. Hemşire yöneticiler kurumun kaynakları doğrultusunda en uygun modeli
seçmek ve uygulamak durumundadır. Gelişmiş ve profesyonel modelleri kullanmak en iyi
seçim gibi görünse de var olan kaynaklardan bağımsız yapılan seçimler başarısızlıkla
sonuçlanacaktır. Bu nedenle yönetici hemşireler seçim yaparken gerçekçi olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakım sunum modellerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Olgu Yöntemi
Vaka Yönetimi
Fonksiyonel Hemşirelik
Modüler Hemşirelik
Profesyonel Hemşirelik

2. Aşağıdakilerden hangisi “bir hemşirenin çalışma süresi boyunca bir ya da birden fazla
hastanın tüm bakım gereksinimlerinden sorumlu olduğu” hemşirelik bakımı sunum modeline
verilen isimdir?
A. Primer Hemşirelik
B. Modüler Hemşirelik
C. Fonksiyonel Hemşirelik
D. Vaka Yöntemi
E. Vaka Yönetimi
3. Aşağıdakilerden hangisi “profesyonel bir hemşirenin önderliğinde hemşire, yardımcı
hemşire ve hemşire yardımcılarından oluşan bir grubun belirli sayıda hastanın tüm bakım
gereksinimlerini karşıladığı” hemşirelik bakımı sunum modeline verilen isimdir?
A. Uygulama Ortaklığı
B. Takım Hemşireliği
C. Fonksiyonel Hemşirelik
D. Primer Hemşirelik
E. Vaka Yönetimi
4. Aşağıdakilerden hangisi “hasta bakımı ile ilgili işlerin en karmaşıktan basite doğru
gruplandırılarak farklı yetkinlik düzeyindeki hemşireler arasında paylaştırıldığı” hemşirelik
bakımı sunum modeline verilen isimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Takım Hemşireliği
Primer Hemşirelik
Vaka Yöntemi
Fonksiyonel Hemşirelik
Uygulama Ortaklığı

5. Aşağıdakilerden hangisi “bir hemşirenin hastanın yatışından taburculuğuna kadar geçen
sürede 7/24 tüm bakım gereksinimlerinden sorumlu olduğu” hemşirelik bakımı sunum
modeline verilen isimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Takım Hemşireliği
Primer Hemşirelik
Vaka Yöntemi
Fonksiyonel Hemşirelik
Uygulama Ortaklığı
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6. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakımı sunumunda kullanılan geleneksel modellerden
birisi değildir?
A.Vaka Yönetimi
B. Fonksiyonel Hemşirelik
C. Ekip Hemşireliği
D. Primer Hemşirelik
E. Olgu Yöntemi
7. Aşağıdakilerden hangisi hasta bakımının multidisipliner bir ekip anlayışı ile “bakım
haritaları” üzerinden yürütüldüğü hemşirelik bakım modeline verilen isimdir?
A. Vaka Yöntemi
B. Primer Hemşirelik
C. Takım Hemşireliği
D. Uygulama Ortaklığı
E. Vaka Yönetimi
8. Aşağıdakilerden hangisi yetkin ve deneyimli bir hemşire ile daha az deneyim ve yetkinlikteki
bir hemşire ya da yardımcı hemşirenin birlikte görev yaptığı modele verilen isimdir?
A. Takım Hemşireliği Modeli
B. Fonksiyonel Model
C. İkili Gruplar Modeli
D. Ortak Bakım Yönetimi
E. Uygulama Ortaklığı
9. Primer Hemşirelik Modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Hemşireler çalıştıkları süre boyunca hastalarının bakımından sorumludur.
B. Yardımcı hemşireler de primer hemşire rolünde bakım verebilir.
C. Bakımın maliyeti çok düşük olduğu için tercih edilir.
D. Primer hemşire hastanın tüm bakım ve tedavisini koordine eder.
E. Primer hemşirenin hastanın bakımından 7/24 sorumlu olması uygulamada sorun
oluşturmaz.
10. Aşağıdakilerden hangisi vaka yönetiminin özellikleri arasında yer almaz?
A. Vaka yöneticileri sadece hemşirelerden seçilmelidir.
B. Bakımın sürekliliği ve çıktılarda iyileşme sağlanır.
C. Hemşirelerin özerkliği ve gücü artar.
D. Vaka yönetici hastaya doğrudan bakım sunmaz.
E. Hastaneye yatış süresi kısalır ve maliyerler azalır.

Cevaplar:
1-E, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-A, 7-E, 8-E, 9-D, 10-A
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10. LİDERLİK

* Bu bölüm Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Lider ve Liderlik Kavramları
10.1.1. Yöneticilik ve Liderlik
10.2. Güç Otorite Etkileme
10.3. Liderlik Teorileri
10.3.1. Özellikler Teorisi
10.3.2. Davranışsal Liderlik Teorileri
10.3.3. Liderlikte Durumsallık Teorileri
10.3.4. Yeni Liderlik Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Lider ve liderliğin tanımı ve özellikleri nedir?
2. Lider ve yönetici arasında farklılıklar nelerdir?
3. Güç otorite etkileme kavramlarının liderlikte önemi nedir?
4. Liderlerin yararlandıkları güç kaynakları nelerdir?
5. Özellikler yaklaşımları liderliği nasıl açıklamaktadır?
6. Davranışsal yaklaşımlarda liderlik nasıl ele alınmıştır?
7. Durumsallık yaklaşımlarında liderlik nasıl ele alınmıştır?
8. Etkileşimci (Transaksiyonel) liderlik özellikleri nelerdir?
9. Dönüşümcü (Transformasyonel) liderlik özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lider ve Liderlik Süreci

Lider ve liderlik kavramlarını,
özelliklerini kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik ve yöneticiliğin
özelliklerini karşılaştırabilme ve
aralarındaki farklılıkları
kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Güç Otorite Etkileme

Güç Otorite Etkileme
kavramlarının liderlikte önemini
kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Liderlikte Güç Kaynakları

Liderlerin yararlandıkları güç
kaynaklarının çeşitleri ve
özelliklerini kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Liderlikte Özellikler Teorisi

Özellikler Teorisinin lideri ele
alışına ilişkin görüşlerini
kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Davranışsal Liderlik
Yaklaşımı

Davranışsal Teorilere göre liderlik
araştırmalarının ortak özelliklerini
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Durumsallık Liderlik
Teorileri

Durumsallık liderlik teorilerinin
özelliklerini açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Yeni Liderlik Yaklaşımı

Etkileşimci ve Dönüşümcü ve
Okuyarak/Araştırarak
liderlik özelliklerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar

 Lider
 Liderlik
 Yöneticilik
 Otorite
 Güç
 Etkileme
 Güç Kaynakları
 Özellikler Teorisi
 Davranışsal Teori
 Dönüşümcü lider
 Karizmatik lider
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Giriş
Liderlik kavramı insanlık tarihi boyunca var olan bir kavram olmasına karşın, 1920’li
yılların başından itibaren bilime konu olmuş ve günümüze kadar çok sayıda tanım yapılmış
olmasına rağmen, henüz üzerinde görüş birliğine ulaşılan bir tanım geliştirilememiştir. Tarihi
süreç incelendiğinde her dönem ve her yerde duruma, zamana ve koşullara göre, kültürel
farklılıklardan etkilenen değişik türde liderlerin ortaya çıktığı, ancak değişenin sadece liderlik
kavramının kapsamı ve algılanma biçimi olduğu görülmektedir. Çünkü toplumlar sürekli bir
değişim ve gelişim içindedirler ve bu bağlamda insanlarla birlikte çevre koşulları da
değiştiğinden daha sonra geçerli olan liderlik tarzı ve davranışları geçerliliğini kaybederek yeni
lider tiplerini ortaya çıkarmaktadır. Hızlı değişimlerin ve yoğun rekabetin yaşandığı
günümüzde liderlik kavramı eskisinden daha çok önem kazanmıştır. Liderlerin sergiledikleri
liderlik davranışları ve bu konudaki başarıları, etkiledikleri grupların başarısını da beraberinde
getirmektedir. Liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş yaşamıyla ilgili bir kavram oldugu
kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askerî, felsefî, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen
bir konudur. Liderlik olgusu, yönetim literatürü ve sosyal bilimlerde gizemini koruyan,
üzerinde en sıklıkla çalışılan konuların başında gelmektedir. Lider ve liderlik konularında
yapılan araştırmalar, incelemeler ve benzeri çalışmaların kapsamı ve çokluğu konuya verilen
önemin somut göstergeleridir. Günümüzde küreselleşen ekonomik yapı nedeniyle ağırlaşan
rekabet koşulları, insan faktörünü en iyi kullanan işletmeler veya kurumları, rakiplerinin önüne
geçirmektedirler. Nitelikli insan gücüne sahip olmak rekabet üstünlüğünü ele geçirmek
açısından güç kaynakların en başında gelmektedir. Ancak eldeki kaynakları etkili ve verimli bir
şekilde kullanarak amaçlara ulaştırmaya çalışan yöneticilerin de kişisel özellikleri, sahip
oldukları yetenekler, bilgi seviyeleri, insan ilişkilerindeki yeterlilikleri, örgüt üyelerini etkileme
gücü gibi özelliklere sahip olmaları yani lider olmaları önem kazanmaktadır.
Bu ünitede lider ve liderlik kavramlarına ilişkin tanımlar, liderlik ve yöneticilik
özelliklerinin karşılaştırılması, liderlikte en önemli unsurlardan olan güç etkileme otorite
kavramları ile geçmişten günümüze liderliği açıklamaya çalışan teorilere yer verilecektir.
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10.1. Lider ve Liderlik Kavramları
İnsanlar grup halinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar oluşturdukları
grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere de gereksinim duyan varlıklardır. Belirli
amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda
kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir. Liderlik
konusunda ortaya atılan birçok tanımlar incelendigi ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldıgı
takdirde bu kavramı; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları
gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı şeklinde
tanımlanabilir. Sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim bilimi) ortak
inceleme konularından biri olmasına karşın, liderliğin ne ifade ettiği konusunda sosyal
bilimciler arasında ortak bir algı dayanağı oluşmamıştır. Yirminci yüzyılda 5000’den fazla
çalışmada 350’den fazla liderlik tanımına yer verilmiştir. Liderlik, farklı bakış açılarından
yaklaşıldığında farklı biçimlerde analiz edilebilen ve tanımlanabilen bir olgudur.
En geniş anlamı ile liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını
gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi
süreci olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla liderlik, liderin yaptığı işlerle ilgili bir süreçtir. Lider
ise başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden bireysel çabaları
uyumlaştıran ve bu doğrultuda grup üyelerini etkileyen ve “izlenen kişi” olma özelliği bulunan
kişidir. Bu özelliklerden yola çıkıldığında liderlik sürecinin esasını başkalarını etkilebilmesinin
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bir kişinin başkalarını nasıl etkileyebileceği, ya da grupların lider
olarak benimsenen kişi tarafından nasıl etkilendikleri liderlik konusu ile ilgili teori ve
yaklaşımların yanıt aradıkları soruların başında gelmiştir. Liderlikle ilgili bir diğer konu
liderliğin oluşması için formal bir organizasyon gerek olmadığı aynı şekilde liderlerinresmi
yetkilerle donatılmasının gerekmediğidir. Hiç bir resmi yetkisi olmadığı halde büyük grupları
etkileyen liderler olacağı gibi, çok geniş yetkilerle donatılmış özelliklerine karşın insanların
izlemedikleri yöneticiler de vardır. Üçüncü olarak belirtilmesi gereken konu ise lider ile
yöneticinin eş anlamlı olmadığıdır. Yöneticilik yetkisine sahip olmayan liderliğin varlığına
kaşın liderlik özellikliklerine sahip olmayan yöneticiler de olabilir. Ancak ideal
olanyöneticilerin aynı zamanda liderlik özelliklerine sahip olmalarıdır. Bir başka belirtilmesi
gereken konu liderliğin sadece üst yönetim kademelerine özgü bir süreç olmadığı, değişik
boyutlarda ve kapsamda liderliğin gerçekleşebileceğidir, Bu açıklamalar ışığında liderlik
sürecinin, lider izleyici ve koşullar arasında ilişkilerden oluşan karmaşık bir süreç olduğu
söylenebilir.

Liderlik= f (Lider, İzleyiciler, Koşullar)

Liderlik, belli bir insan kalabalığı içinde ve belirli amaçlara ulaşılması hedeflendiğinde
söz konusudur. Liderlik, bu kalabalığı oluşturan insanlar (üyeler) arasındaki iletişimi sağlamalı
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ya da kolaylaştırmalıdır. Liderlik, bu kalabalığı oluşturan bireylerin öznel çabalarını
uyumlaştırmalıdır. Liderlik, bu belli amaç ya da amaçlar doğrultusunda bireyleri harekete
geçmeye isteklendirmelidir (güdülemelidir). Lider, hem bu kalabalığı ve hem de amaçları
simgelemeli, izlenen kişi olarak başı çekmeli ve engellerle karşılaşıldığında “danışılan”,
“hakemlik yapan”, “bağdaştıran”, “barıştıran” bir kişilik sergilemelidir.


Lider bir grup insanın kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip ettikleri
onun emir ve talimatları doğrultusunda davrandıkları kişidir
 Lider bir grubu belli amaçlar etrafında toplayabilen, bu amaçlar için onları etkileme,
harekete geçirme yetenek ve bilgilerine sahip kişidir.
 Lider başkalarını etkileyebilen, nereye, nasıl gidileceğini gösteren, hedef koyan yani
yol gösteren kişidir
 Liderlik belirli bir amaç için bir araya gelen kişilerin bu amaca etkin bir şekilde
ulaşabilmesi açısından yönlendirme ve etkileme sürecidir.
Liderin sahip olması gereken özelliklere ilişkin çeşitli kaynaklarda çok sayıda bilgilere
yer verilmektedir. Kişisel yetkinlikler anlamında, kendini yönetme, girişimci olma, bağlılık,
kendini tanıma, motive olma, iyimser olma gibi özellikleri taşıması gerektiği belirtilmektedir.
Duygusal zekâ, liderin hem kendi hem çalışanlarının duygularının fakında olması, onları
anlaması, kaynakları ve nedenleri ile ilişkilendirebilmesi, duygularını yönetmesi ve kişiler arası
ilişkilerinde etkin bir şekilde yararlanmasıdır. Duygusal zekâya sahip liderler görüşlerini açık
bir şekilde ifade edebilen ve grubu amaç doğrultusunda kolaylıkla harekete geçirebilen özellik
taşırlar. Ayrıca duygusal zekâ takım çalışması gerektiren durumlarda başarıda en önemli
unsurlardan biridir. Aynı zamanda sosyal yetkinlik ve kişisel yetkinlik kavramlarının bir
bileşimidir.
Tablo 10. 1: Liderin Kişisel Yetkinlikleri
Kendini Yönetme: Liderin dürtülerini ve isteklerini kontrol etmesi ve yönlendirmesidir.
Olumsuz duygularını kontrol etmesi, ahlaklı, dürüst ve tutarlı olması beklenmedik
durumlara ve değişikliklere çabuk uyum sağlayabilmesi stresl başa çıkma becerilerine
sahip olması yeni bilgi ve görüşlere açık olmasıdır.
Girişimci ruhu: Liderin çevresinde gelişen fırsatları farketmesi tehditleri fırsata
dönüştürmek için hızlı hareket etmesidir.
Bağlılık Duygusu: Liderin kurumun amaç ve hedeflerine heyecan duymasıdır.
Kendini Tanıma: Kendi güçlü ve zayıf yönleri, duyguları ve bunların doğuracağı
sonuçların farkında olması, özgüveninin bulunmasıdır.
Başarı odaklılık: Mükemmellik düzeyine ulaşmayı hedeflemesi ve sürekli gelişim
çabası içinde olmasıdır.
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İyimser olmak: Liderin önüne çıkan engeller ve güçlükler karşısında amacını izlemek
konusunda kararlı olmasıdır.
Motive olması: Liderin amaçlarına ulaşmak için duygularını yönlendirebilmesi
anlamındadır.

Bir başka açıdan liderlik özellikleri şu şekilde ifade edilmektedir.
Tablo 10.2: Liderlik Özellikleri (Sertoğlu, 2010).

Bir bakışta durumu kavrama yeteneği

Değişime ayak uydurma becerisi

Hızlı ve doğru muhakeme yeteneği

Çalışkanlık

Bilimsel yöneticilik bilgi ve becerisi

Sezgi gücü

Sağduyu duruma uyum kabiliyeti

Araştırıcılık

Görevde titizlik

Düşünceleri pratiğe geçirme becerisi

Beklenmeyen olaylara göğüs germe kapasitesi

Taktik, operatif, stratejik düzeyde bilgi

Fırsatlar yaratma ve bu fırsatları kullanma

ve uygulama becerisi

becerisi

Hem kendini hem de astlarını etkili bir

Astlarının fiziksel ve ruhsal refahını sağlama

şekilde motive etme yeteneği

becerisi

Soğukkanlılık

Manevi cesaret

Geniş ve mantıki hayal gücü

Maddi cesaret

Adalet dağıtma yeteneği

Sade tavır

Maceracı eğilim

Risk alma kapasitesi

Zihni dayanıklılık

Bedeni dayanıklılık

Yaratıcılık

Güçlü mantık

Fırsat kararları verme yeteneği

Yenilikleri uygulama yeteneği

10.1.1. Yöneticilik ve Liderlik
Yönetimin önemli araçlarından liderlik kavramı çoğu zaman yöneticilik kavramı ile
aynı anlamda kullanıldığı halde bu terimler oldukça farklı anlamlar taşımaktadır. Yönetim, bir
sistemi idare etmek için belirlenmiş kurallar setidir ve sistem içerisinde eksikliği düşünülemez.
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Yönetici, var olanı idare eden elinde yetki ve sorumlulukları bulunan kimsedir.
Sorumluluklarını yerine getirebilmek için yetkisini kullanır ve yönettiği kesim üzerinde, bu
yetkisini kullanarak, “sorumluluk bazlı istekler” inin yerine getirilmesine çalışır.
Yönetici genelde mevcut durumu korumaya çalışır. Çünkü yönetici ilkeseldir
muhafazakârdır. Esnek değildir Yönetim şartını oluşturan protokollere çok sıkı bir ekilde
sadıktır. Bu, protokollerin yetersiz kaldığı durumlar; klasik bir yöneticiye sıkıntı oluşturur.
Açılım gerektirecek, yenilik gerektirecek noktalarda yöneticiler birçok kez, var olanı
korumaya çalışır. Bu, yönetsel problemlerin bir kısmını oluşturur Bir yöneticinin en büyük
problemi, sorumlu olduğu işlerin bir şekilde yerine getirilmesidir.
Yönetici, çoğu zaman “işler bir şekilde yapılsın, ama nasıl yapılırsa yapılsın, umurumda
değil” mantığı ile hareket edebilecek bir düşünceye sahip olabilir. Çünkü çoğu durumda,
yönetici de kendisinden hiyerarşik olarak daha üstte bulunan başka kişilere hesap verecektir.
İşte yönetsel sıkıntıların büyük kısmı bu noktada yaşanır. Sorumlu olunan kesim ciddi değil ise,
yönetim doğru düzgün çalışmaz bunun sonucunda da yönetsel problemlerden ötürü tüm sistem
doğru ve verimli çalışmaz.
Lider ise, yetkiye değil, etkiye sahiptir. İşi değişim ve yeniliktir. Aslında lideri kişi
olarak düşünmekten ziyade, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere, kişileri, grupları “etkileme”
süreci olarak ele almak daha doğrudur.
Lider, etkisini kullanarak, organizasyondaki bireylerin, ortak amaçların
gerçekleştirilmesinde motive eden, istekli kılan kişidir. Lider grubunu kendi peşinden sürükler.
Yöneticinin ilkelere, protokollere bağlı kalmasına karşın, lider, vizyonuna bağlıdır.
Lider
gerçekleştirilmesi
imkânsız,
duygusal
hedefler
için
çalışmaz,
gerçekleştirilebilecek, iyileştirilebilecek her şeyi yapmaya çalışır. Kısıtlarını iyi analiz ettiği
gibi, kaynaklarını da düzgün yönetir.
Lider kişinin her daim konsantrasyonu yüksektir. Klasik yöneticideki “işler yapıldıktan
sonraki rehavet” liderlerde bulunmaz. Sürekli daha iyiye, en iyiye ulaşma çabası, liderlerin
yaşam coşkusundan kaynaklanır.
Yönetim faaliyeti hem insan davranışlarını, hem de insanları doğrudan etkilemeyen
fonksiyonları da içine almaktadır. Oysa liderlik insan ve davranışı ile ilgilidir ve yönetimin
sadece bu yönünü kapsamaktadır.
Yönetim organizasyonun devamı ile hiyerarşik bir oluşumla ilgili bir kavramdır.
Yönetimde planlama, örgütleme, koordine etme, yöneltme-yönlendirme ve kontrol gibi
fonksiyonlar yerine getirilir. Liderlik, etkileme fonksiyonun temel eylemlerinden birisidir,
Yönetici atama ile belirlenirken, liderlik bir atama olgusunun dışında
gerçekleşmektedir. Lider, grup üyelerince izlenen kişidir. Tüm yöneticiler lider değildir.
Biçimsel olmayan liderler iş gruplarının lideridir ancak yöneticisi değildir.
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Lider, grup üyelerinin duygusal olarak da kabul ettiği kişidir. Yönetici rasyonel karar
veren ve problem çözen kişidir.
Tablo 10.3: Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar (Arıkan ve ark. 2001).
Yönetici Özellikleri

Lider Özellikleri

Yöneticidir

Yenilikçidir

Düzeni sürdürür

Farklılık yaratır

Koruyucudur

Geliştiricidir

Sistem ve yapı merkezlidir

Birey merkezlidir

Kontrol eğilimlidir

Güveni özendiricidir

Kısa bakış açısına sahiptir

Uzun bakış açısına sahiptir

Nasıl ve ne zaman sorularına önem verir

Ne ve ne için sorularına önem verir

Alt yönetsel kademelere bakış

Çevreye bakış

Mevcut durumu kabul etme eğilimi

Mevcut durumu sorgulama eğilimi

Yerleşik normlara uygun iş gören

Kendisinin elemanlar

İşi doğru yapan

Doğru işi yapan

Liderle yöneticiler arasındaki farklar, bulunduğu koşullara hâkim olanlar ile ona teslim
olanlar arasındaki farklar gibidir. Bir başka kaynak tarafinden ele alınan farklar şu şekildedir.
Tablo 10.4: Yönetici Lider Özellikleri Karşılaştıması(Akgündüz, 2004).
YÖNETİCİ

LİDER

Gücünü konumundan alır.

Gücünü, etkileme ve iletişimden alır.

Üst kademededir

Üst kademede yer almayabilir.

Tayin ettiği astları vardır.

Grubunda yer almak isteyenler vardır.

Başarısı sisteme bağlıdır.

Başarısı üyelere bağlıdır.

Denetler.

Yetki verir.

Statükoyu korur.

Gelişmeye önem verir.

Kuralcıdır.

Yenilikçidir.

Var olan hedefe hizmet eder.

Kendi hedefini belirler.

Başkaları tarafından yönetime getirilir.

İçinde bulunduğu grup tarafından seçilir.

Biçimsel yapılardan güç alır.

Gücünü içinde bulunduğu gruptan alır.
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Biçimsel olanı temsil eder.

Doğal olanı temsil eder.

Yönetici, emrine verilmiş olan maddi ve beşeri üretim faktörlerini, belirlenmiş amaçları
gerçekleştirmek için çevredeki gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sorumlusu olduğu
organizasyon hakkında kararlar verip uygulatabilen kimsedir. Liderlik büyük oranda doğuştan
gelen bir özellikken, yöneticilik eğitimle ve tecrübe ile geliştirilebilen bir özelliktir. Lider kişi
iş bulur yöneticisi ise bulunan işi idare eder.





Yönetici süreklilik sağlar, lider geliştirir.
Yönetici düzene, lider kişilere dayanır.
Yönetici denetime lider kişilere güvenir.
Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar.

10.2. Güç Otorite Etkileme Kavramları
Liderlik kavramı ile ilgili yapılan değişik tanımlarda birtakım ortak noktalar mevcuttur.
Güç, etkileme ve otorite kavramları bu tanımların hemen hepsinde belirgin olarak ön plana
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu kavramlarının liderliğin yapısı içerisinde temel taşları teşkil
ettikleri söylenebilir.
Güç Kavramı
Sosyal bilimlerin önemli temel kavramlarından biri olan güç, başkalarını etkileyebilme
başkalarını kendi istediği yönde davranışa yöneltebilme yeteneği olarak tanımlanır. Güç,
ilişkisel bir kavramdır ve kişilerarası ilişkiler sürecinde varlık bulur. Tek başına bir kişinin
gücünden söz edilemez, güç ancak başkaları ile ilişki, kurulması durumunda anlaşılır. Kişi
başkalarını kendi belirlediği yönde davranmaya sevkedebiliyorsa güçten söz edilebilir. Günlük
hayatta da son derece önemli bir kavram olan güç, işletmelerde yöneticinin kararlarını
uygulayabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yöneticinin isteklerini yaptırabilmesi,
astlarını işletme hedeflerine yönlendirmesi, astlarının etkileyebilme yeteneğine, yani güce sahip
olmasına bağlıdır.
Güç kavramı ve ilişkilerinin açık olarak tanımlanabilmesi güç alanı, güç konusu ve güç
kaynaklarının da incelenmesi demektir. Herhangi bir kişi ancak, belirli bir grubu, belirli bir
konuda ve sahip olduğu belirli güç kaynaklarını kullanarak etkileyebilir. Güç sosyal ilişkilerle
açıklanabilir bir özelliktir. Kişinin tek başına değil, ancak başkaları ile ilişki halinde güçlü
olmasından söz edilebilir.
Tablo 10.5: Gücün Bileşenleri
Güç Alanı

Kişinin etkileyebileceği kişilerin toplamını (sayısını) belirler

Güç Konusu

Kişinin başkalarını hangi konuda etkilediğini ifade eder.
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Güç Kaynakları

Kişinin başkalarının etkileyebilmek için hangi kaynaklardan
yararlandığını belirtir.

Etkileme Kavramı
Güç ve etkileme birbirine yakın kavramlar olup aralarında kesin sınır çizmek genelde
mümkün değildir. Başkalarını etkileyebilmek kişinin gücünü arttırırken, kişinin gücü arttıkça
başkalarını etkilemesi kolaylaşmaktadır. Etkileme kişinin gücünü kullanırken yararlandığı
süreçtir. Etkilemeyi bir kişinin başka birinin öneri ve talimatlarını yerine getirmesi olarak
tanımlamak mümkündür. Bu durumda talimatta bulunan kişi, gücünü kullanmakta, talimatın
yerine getirilmiş olması gücünü kanıtlamaktadır. Yöneticiler, başkalarını etkileyerek onları
belirli davranış göstermelerini sağlayarak sorumluluklarını yerine getirirler. Aksi durumda
yöneticiliklerinden bahsetmek söz konusu olamaz. Yöneticinin bulunduğu pozisyon yöneticiyi
otorite ile donatmış olabilir. Önemli olan bu otoriteyi kullanabilme becerisidir. Bu beceri,
büyük ölçüde kişileri bir şekilde etkilemekle sağlanacaktır.
Otorite Kavramı
Otorite yönetim konusunun en çok tartışılan kavramlarından biridir. Organizasyon
haftası içinde ele aldığımız M. Weber tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Weber otoriteyi,
belirli bir organizasona mensup üyelerin istekli ve şartsız olarak üstlerinin talimatlarına
uymaları şekinde tanımlanmaktadır. H. Fayol, otoriteyi emir verme itaat isteme hakkı olarak
tanımlamıştır. Bu durumda otorite kişiye örgüt tarafından verilen karar verme yetkisine bağlı
olarak başkalarının davranışlarını belirleme hakkıdır. Bu hak kişinin işgal ettiği mevki
nedeniyle verilmiştir. O mevkiyi kim işgal ederse bu hak o kişi tarafından kullanılacağı
anlamındadır. Otorite ile ilgili bir başka yaklaşım Kabul Teorisi dir. Bu teoriye göre bir kişinin
otoriteye sahip olması üst kademenin o kişiye belirli hakları vermesi değil, astların verilen
emirlere uyup uymamaları ile belirlenir. Astlar emirleri yerine getiriyorsa kişinin otoritesi var
kabul edilir.
Formal otorite, başkalarını etkilemenin yasallaştığı ya da diğer anlatımla
kurumsallaştırılmış bir güç şeklidir. Yöneticilerin formal otorite dışında güç kaynaklarını
kullanarak astlarını etkilemesi ‘informal otorite1 ya da gayri resmi otorite olarak ifade edilir.
Güç Kaynakları
Karşılıklı bağımlılık ilişkisi olarak tanımlanan güç sürecinde, gücün kaynaklarının
önemi konusunda yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunu, gücün doğuştan, kişilikten veya
otorite konumunda bulunmaktan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Güç belirli kaynakların
kullanılması ile elde edilmektedir. Güç kaynakları ile çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu
sınıflandırmalarda belirtilen güç kaynaklarından, zorlayıcı, yasal, ödüllendirme uzmanlık,
karizmatik güç kaynakları ele alınacaktır.


Zorlayıcı (Cezalandırıcı) Güç: Grup üyeleri arzu edilen davranışları
göstermediğinde, lider/yöneticinin onları değişik biçimlerde cezalandırması,
eleştirmesi, kınaması veya uyarması şeklinde olabilir. Yöneticinin cezalandırma
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serbesti arttıkça, korkutma gücü de artacaktır. Ancak söz konusu güç, kısa dönemde
davranışları istenilen yönde etkilemeye yaramakla beraber, uzun dönemde olumsuz
davranışları arttırabilir ve geri çekilme hareketini yoğunlaştırabilir. Lider, korkutma
gücünü yine örgütten almaktadır. Bu güç kaynağı korkuya dayanır. Bir astın kendi
üstünün istediklerini yerine getirmede başarısız kalmasının, kendisine yönelik bazı
cezalandırma eylemlerine ya da olumsuz sonuçlara yol açacağını algılaması,
zorlayıcı güç kaynağını ifade eder.


Yasal Güç: Bu güç kaynağı bir bireyin örgüt içindeki hiyerarşik pozisyonundan
kaynaklanır ve bu nedenle otorite gücü olarak adlandırılır. Bir bireyin örgütsel bir
yapıda yer almaya karar verdiği anda, o örgütün otorite sistemini kabul etmiş
demektir. Bu nedenle yasal güç, astların itaat etmeleri gerektiğine inandıkları güç
kaynağı olarak görülebilir. Kişilerin belli bir yönetsel mevki ve kademeden gelen
isteklere uymalarında insan ilişkilerine yönelik kültürel özellikleri ve tutundukları
ilke ve değerleri etkili olur.



Ödüllendirme Gücü: Bir bireyin, emrindeki kişileri belirli ve tasarlanmış amaçlara
ulaştırmaya yönelik olarak çalışmalarını sağlamak için onları ödüllendirebilmesini
ifade eder. Liderin, liderlik yaptığı kişilere ya da izleyici grubun üyelerine ödüller
sağlama ya da kontrol etme yeteneğinden kaynaklanır. Liderin değerli ödüller
sağlamaya ya da kontrol gücü arttıkça, ödüllendirme gücü de o oranda artacaktır.
Lider, örgütten aldığı ödüllendirme gücü vasıtasıyla bir takım davranışları
değiştirmeye çalışır. Ödüllendirme, ücret artışı, terfi ettirme, daha fazla sorumluluk
verme statü değiştime vb. şekillerde olabilir. Kişiler için ödüllere verilen anlam,
ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşacaktır. Liderin, çalışanların motivasyonunu
etkileyen faktörleri bilmesi ve kişiye özgü ödül sistemin uygulaması beklenir.



Benzeşim Gücü Karizmatik Güç: Bu güç kaynağı, liderin kişiliği ile doğrudan
ilgilidir. Bir bireyin başka bir bireye belirli özelliklerinden dolayı hayranlık duyması
ya da o bireyin saygınlığından etkilenmesi ve bunun sonucunda da isteklerine
bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde uyması, benzeşim gücünün tipik bir görünümüdür.
Liderin kişiliğinin izleyicilere ilham vermesi onların arzu ve ümitlerini dile
getirmesi kaynağın temelini oluşturur. Karizma çekiciliği ifade eder. Grup
üyelerinin gözünde hayranlık uyandırıcı, çekici, sempatik ve sevimli gibi kişisel
niteliklere ya da karizmaya sahip liderler bu özelliklerine bağlı olarak, grup içinde
bazı üyeleri daha fazla etkileyecek ve onları örgüt amaçları doğrultusunda
çalışamaya motive edecektir.



Uzmanlık Gücü: Bu güç kaynağı, lider ya da yöneticinin sahip olduğu bilgi ve
tecrübesi ile ilgilidir. Belirli alanlarda ileri uzmanlığa, bilgiye ve teknik beceriye
sahip olan liderler, daha az bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip bireyler üzerinde güçlü
olarak görülebilir. Burada önemli olan, bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip bir bireyin
bu üstünlüğünün diğerleri tarafından kabul edilmesidir. Yani astların algısı ile ilgili
bir durumdur. Bir yönetici bilgili ve uzman olarak algılanması astlarını etkilemesini
kolaylaşıracaktır. Organizasyonlarda kurmay personel bu tür güce örnektir.
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Yöneticiye güç sağlayan kaynaklara ilişkin diğer sınıflandırmalarda, politik
mavnevralar, örgütsel kaynaklar, kişisel kaynaklar, grup kaynakları gibi etkileme yolları
sayılmaktadır.
Yöneticilerin kişisel güç ve güç kaynakları güçle ilgili olarak kendilerini şu konularda
sorgulamaları ve kaynaklarını geliştirecek önlemler almaları açısından önemli olacaktır. Bunun
sonucunda sahip oldukları güç kaynaklarını değerlendirebilecek ve bu kaynaklarını arttırmak
ve yeni güç kaynaklarını elde edmek üzere çaba göstereceklerdir.
Tablo 10. 6: Yöneticilerin Güçle İlgili Soruları
1. Sahip olduğum güç kaynakları nelerdir?
2. Sahip olabileceğim başka kaynaklar var mıdır?
3. Varsa bu kaynakları nasıl elde ederim?
4. Sahip olduğum kaynaklar kimleri ilgilendirir?
5. Beni sahip olduğum kaynakları kullanmaktan alıkoyacak unsurlar nelerdir?

10.3. Liderlik Teorileri
Liderlikle ilgili yaklaşımları; özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsal
yaklaşım ve yeni yaklaşımlar olmak üzere dört grupta toplamak mümkündür.

10.3.1. Özellikler Teorisi
Özellikler teorisi liderlik konusunda ilk olarak geliştirilen yaklaşımdır. Bu teoride lider
değişkeni ele alınmakta ve bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu liderleri başkalarından
ayıran fiziksel özelliklere ve yeteneklere sahip oldukları görüşü ileri sürülmektedir. Liderin
başkalarından farklı olarak sahip olduğu bu özelliklerin liderlik sürecini etkilediği kabul
edilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda 1920-1950 yıllarında geliştirilen psikolojik
testler ile liderin sahip olduğu özellikler araştırılmıştır. Buna göre, liderin taşıması gereken
özellikler şöyledir;






Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma.
Zeka ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik.
Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış.
İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzusu, sorumluluk güdüsü, göreve
dönüklük ve amaçlara ulaşmada sorumluluk alma.
Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arası
beceriler, sosyal katılım, nezaket ve zerafet.
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Tablo 10.7: Özellikler Teorisine Göre Liderde Bulunması Gereken Özellikler
Yaş

Güzel konuşma

Dürüstlük

Boy

Zekâ

Samimiyet

Cinsiyet

Bilgi

Doğruluk,

Irk

Kişilerarası ilişki kurma

Açık sözlülük

Yakışıklılık

İnisiyatif sahibi olma

Kendine güven

Başkalarına güven verme

Duygusal olgunluk

Kararlılık
İş başarma yeteneği

Liderlik sürecini sadece lider değişkenini ele alarak inceleyen bu teori fazla başarılı
olamamıştır. Yapılan araştırmalarda bazen etkin liderlerin söz konusu özellikleri taşımadıkları
belirlenmiş, bazen grup üyeleri arasında liderin özelliklerinden daha fazlasına sahip olanlar
bulunduğu halde bunların lider olarak ortaya çıkmadıkları gözlenmiştir. Ayrıca özellikler
yaklaşımı nasıl iyi lider yetiştirilebileceği sorusuna yanıt bulamamıştır. Özellikle izleyenlerinr
teorisi, izleyicilerin ihtiyaçlarını gözardı etme, durumsal faktörleri dikkate almama gibi
sebeplerden dolayı eleştirilmiş, liderlik sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için başka
değişkenlere de bakılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikler teorisinin liderlik sürecini
açıklamakta yetersiz kalması araştırmacıları grupların yapısı ve işleyişini inlelemeye ve lider
yerine izleyicilerin özellikleri ve liderin davranışlarına bakmaya yöneltmiştir. Böylece
Davranışsal Liderlik Teorileri geliştirilmiştir.

10.3.2. Davranışsal Liderlik Teorileri
1950-1970 Yılları arasında liderlik sürecini açıklamaya çalışan davranışsal yaklaşımın
ana fikri; liderleri başarılı ve etkin yapan unsurun, liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik
süreci içerisinde sergilediği davranışları olduğudur. Liderin astlarıyla iletişim şekli, yetki
devredip devretmemesi, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirleme şekli vs. gibi davranışlar
liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele almıştır. Davranışsal liderlik teorisinin
gelişmesinde çeşitli uygulamalı araştırma ve teorik çalışmaların katkıları olmuştur. Bu
çalışmaların sonucu olarak çeşitli liderlerin tarzları belirlenmiş ve bunların etkinlikleri
araştırılmıştır Söz konusu araştırmaların bazıları şunlardır.


Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Modeli: Davranışsal Liderlik Teorisinin
gelişmesine önemli katkılarda bulunan çalışmalardan biridir. 1945 başlatılan çalışmada
lider davranışlarını tanımlayan soru karnesi kullanılarak liderlik davranışları
araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda liderlik davranışlarını tanımlamada kişiyi
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dikkate alma ve inisiyatif (işe ağırlık verme) olmak üzere iki önemli bağımsız
değişkenin etkili olduğu belirlenmiştir.
Kişiyi dikkate alma faktörü, liderin izleyicileri üzerinde güven ve saygı yaratmasıonlarla
dostluk ve arkadaşlık geliştirmesi yönünde davranışlarını ifade etmektedir. Bu faktör
klasik kişiler arası ilişkilerden farklı olarak, liderin grup üyelerinin ihtiyaçlarına ve
isteklerine daha fazla ilgi göstermesi ve bu doğrultuda davranış göstermesi
anlamındadır.
İnisiyatif (işe ağırlık verme) faktörü ise özetle liderin, başarılması gereken işe ve işin
tamamlanmasına verdiği ağırlığı ifade etmektedir.


Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları: 1947 yılında başlatılan bu araştırma ile
grup üyelerinin taminine ve grubun verimliliğine katkıda buluna faktörleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Ohio State çalışmalarında olduğu gibi liderlik
davranışlarının “kişiye yönelik davranış” ve “işe yönelik davranış merkezli” olmak
üzere iki temel liderlik davranışında toplandığı saptanmıştır.



Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli: Bu çalışma ile liderlik
davranışını iki temel boyutta açıklanmıştır. Bu faktörler “üretimeyönelik olma” ve
“kişiler arası ilişkilere yönelik olma”.

Tablo 10. 8: Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli
1. Lider tarzı/Etkili olmayan
lider

İşleri başarmak, yönettiği grubun istek ve
gereksinimlerini karşılamak açısından çok yetersizdir

1.9 Lider tarzı/Klüp lideri

Davranışlarında yalnızca insanlar arası ilişkileri
önemser.
Astlarının isteklerinin ve mutluluğunun sağlanması
önceliklidir.
Göreve ilgisi en alt düzeydedir

5.5 Lider tarzı/ Örgüt lideri

Yapılacak işin miktarı ile çalışanların isteklerini
vemorallerini dengede tutmaya çalışır.
Üretime ve kişilere ortalama ölçüde ağırlık verir.

9.1 Lider tarzı/Görev lideri

Örgütsel hedeflere ulaşmak için işyeri
koşullarınıverimliliği azami düzeye çıkaracak şekilde
düzenler.
İnsan ilişkileri yok denecek kadar azdır.
Üretime ve işe çok önem verir.

9.9. Lider tarzı/Ekip Lideri

Örgüt mutluluğun sağlanması için başarılması kadar
önemsenir.
Karşılıklı güven ve saygı üst düzeydedir.
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McGregor’un X ve Y Teorileri: İnsanların edilgen pasif oldukları ve örgütsel
gereksinimlere direndikleri varsayımına dayanan X ve insanların motive olmaya,
sorumluluk almaya açık olduklarını savunan Y kuramı biçiminde iki tür liderlik
öngörülmüştür.

Tablo 10.9: McGregor’un X ve Y Teorilerine Göre Özellikler
X kuramına göre bireyin davranış
özellikleri

Y kuramına göre bireyin davranış
özellikleri

1.İnsanlar çalışmayı sevmezler fırsat
buldukça çalışmaktan kaçarlar.
2.Çalıştırılmak için yönlendirilmeli,
korkutulmalı ve hatta tehdit edilmelidir.
3.İnsan sorumluluk almaktan kaçar, güven
arar, kendine en fazla kazanç getirecek işi
yapar.


1.Çalışmak bir insan için oyun ve
dinlenme kadar önemlidir.
2.Kişinin amaçlara yönelmesi başarı
ihtiyacının tatminine yöneliktir. İnsan
öğrenmek ister, koşullar sağlanırsa
sorumluluğu isteyerek alır.
3.Kişi amaçlara ulaşmak için kendini
yönlendirecek ve kontrol edecektir.
Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli: Bu çalışmada, liderlik yaklaşımları”, istismarcı
otokratik”, “yardımsever otokratik”, “katılımcı” ve “demokratik” olarak dört grup
altında ele alınmıştır.

Tablo 10.10: R. Likert’in Sistem 4 Modeli(Koçel, 2016).
Liderlik değişkeni

Sistem 1
(İstismarcı
Otokratik)
Astlara olan güven Astlara
güvenmez

Sistem 2
(Yardımsever
Otokratik)
Hizmetçi-efendi
arasındaki güven
anlayışı

Astların algıladığı
serbesti

Astlar kendilerini
fazla serbest
hissetmez

Üstün astlarla
ilişkisi

Astlarlailgili
konuları
tartışmak
konusunda
kendilerini
serbest
hissetmezler
İşle ilgili
sorunların
çözümünde
astların fikrini
nadiren alır.

Bazen astların
fikrini sorar

Sistem 3
(Katılımcı)

Sistem 4
(Demokratik)

Kısmen
güvenir
kararlarla ilgili
kontrole sahip
olmak ister
Astlar
kendilerini
oldukça
serbest
hisseder

Tüm konularda
tam olarak
güven duyar

Genellikle
astların fikrini
alır ve
kullanmaya
çalışır.

Daima astların
fikrini alır ve
bunları
kullanmaya
çalışır.

Astlar kendini
bütünüyle
serbest
hisseder
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Likert’in araştırmalarında astlarla ilgili değişkenlere karşı dört tip yönetici modeli
oluşturulmuş ve Sistem 3 ve Sistem 4 tipi yönetim modellerinde verimliliğin diğerlerine göre
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

10.3.3. Liderlikte Durumsallık Teorileri
Liderlik eşitliğinin lider, izleyiciler ve koşullar olarak belirlenen üç değişkeninde
Durumsallık teorisi üçüncü değişkeni yani “koşullar” değişkenini ele almıştır. Temel varsayımı,
her duruma uygun tek tip liderlik tarzı yoktur değişik koşulların değişik liderlik tarzlarını
gerektirdiğidir. Bu yaklaşım tek ve en iyi yönetim tarzının olduğunu savunan Davranışsal
Teorinin farklı yanını oluşturmaktadır. Davranışsal teori, liderlerin kişiye ve işe yönelik olma
özelliklerini ortaya koymuş ancak bu özelliklerin hangi koşullar altında etkin olacağı yönünde
bir görüş ileri sürmemiştir. Ünitemizde Durumsallık teorisi ile ilgili en çok bilinen çalışma Fried
Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli ele alınmıştır.


Fred Fiedler’in EtkinLiderlik Modeli: Fieldler’in Etkin Liderlik Modeline göre, liderin
davranışlarının etkinliğini belirleyen üç önemli durumsal değiken vardır. Bunlar; Lider
ile üyeler arasındaki ilişkiler, başarılacak işin niteliği ve liderin mevkiye/pozisyona
dayanan yetkisinin derecesidir. Bu üç faktör olumlu veya olumsuz koşul yaratarak liderlik
davranışlarını etkilemektedir.

Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler: Bu değişken liderinizleyicileri tarafından
sevildiğini güven duyulduğunu ve bağlılıklarını ifade etmektedir. Bu ilişkiler İYİ olarak
nitelendiriliyorsa olumlu bir ortam, ZAYIF olarak nitelendiriliyorsa liderlik için olumsuz
ortamı yaratacaktır. Özetle bu değişken liderin grup tarafından kabul edilme derecesini
göstermektedir.
Lider izleyici ilişkileri

İYİ

ZAYIF

Başarılacak işin niteliği: Bu değişken yapılacak işin, önceden belirlenmiş yol ve
yöntemlerinin olup olmadığı ile ilgilidir. Rutin işler genelde açık seçik amaçlara sahiptir ve bu
işlerin nasıl yapılacağı bellidir. Diğer yandan rutin olmayan karmaşık işlerinnasıl başarılacağı
grubun ve önderin bilgisi dışında olabilir. Birinci grupta yapılandırılmış/planlanmış nitelikte
işler liderlik için olumlu ortam yaratırken, ikinci grupta yapılanmamış/planlanmamış nitelikte
işler liderlik için olumsuz bir ortam yaratacaktır. Bu durum şu şekilde gösterilebilir.
Başarılacak işin niteliği

PLANLANMIŞ
Yapılanmış

PLANLANLANMAYAN
Yapılanmamış
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Yukardaki liderin izleyicilerle ilişkisi ve yapılacak işin planlılık durumu ile ilgili faktör
aşağıdaki şekilde ele alınabilir.
İYİ

Planlanmış

ZAYIF

Planlanmamış

1

Planlanmış

2

Planlanmamış

3

4

Yukarıdaki dört duruma bakıldığında “1” liderlik içinen olumlu ortam, “4” ise olumsuz
ortamın olduğunu ifade etmektedir.
Liderin Mevkiye Dayanan Otoritesi: Fieldler’in üçüncü değişkeni olan liderin mevkiye
dayalı otoritesinin derecesi, ödüllendirme, cezalandırma, işe sonverme, terfi ettirme gibi
konularda sahip olduğu yetkinin derecesini göstermektedir. Bu yetki derecesi belirli bir
organizasyonda çalışan liderler için “fazla” ya da “az” olabilir. Yetkiler fazla olduğu durumlar
liderlik için olumlu, yetkilerin az olduğu durumlar liderlik için olumsuz ortama işaret eder. Bu
durum şu şekilde gösterilebilir.
Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi
FAZLA

AZ

Yukardaki üç değişkenin birbiri ile ilişkileri ele alındığında liderlik için en olumlu ve
en olumsuz ortamlara ilişkin özellikler belirlenmiş olacaktır. Üç değişken ilişkisi içinde liderlik
için ortamın olumlu ve olumsuz durumları şu şekilde gösterilebilir:
Üç durumsal değişken ilişkisi
İYİ

Planlanmış

ZAYIF

Planlanmayan

Planlanmış

Planlanmayan

Fazla

Az

Fazla

Az

Fazla

1

2

3

4

5

En olumlu

Az

6

En olumsuz
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Yukardaki şekilde görüldüğü üzere, liderin izleyicileri ile ilişkileri İYİ, başarılacak iş
PLANLANMIŞ ve liderin mevkisine dayalı otoritesin FAZLA olduğu koşullar liderlik için
olumlu ortamı, aksi yönde liderin izleyicileri ile ilişkileri ZAYIF başarılacak iş
PLANLANLANMAYAN ve liderin mevkisine dayalı otoritesin AZ olduğu koşullar liderlik
için olumsuz ortamın olduğunu göstermektedir. Fieldler’e göre en olumlu ve en olumsuz
sayılan ortamlarda “işe yönelik” liderlik davranışı etkin ve uygun olacakken, “kısmen olumlu”
ve “kısmen olumsuz” durumlarda kişiye yönelik liderlik davranışı etkin olacaktır.

10.3.4. Yeni Liderlik Yaklaşımları
Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik
Etkileşimci liderliğe literatürde, eylemsel, edimsel, örgütsel, işe dönük, işlemci veya
işlemsel liderlik de denilmektedir. Etkileşimci liderlik teorisi, lider - izleyici ilişkilerinin
temelinin değiş – tokuş ya da liderle izleyiciler arasındaki gizli anlaşmaya dayandığı fikrine
bağlı bulunmaktadır. Etkileşimci liderlik geçmişe ve geleneklere daha bağımlı bir liderlik tarzı
ortaya koymaktadır. Bu liderlik tarzında liderler, izleyicilerinin geçmişten gelen çalışma
faaliyetlerini daha etkin bir hale getiren iş yaptırma yöntemlerini kullanmaktadırlar. Etkileşimci
lideri, astlarından ne beklediği konusunda oldukça net bir şekilde bilgilendiren ve kendilerinden
beklenilen performansı göstermeleri karşılığında ne gibi bir ödül alacaklarını söyleyen kişi
olarak tanımlamıştır Etkileşimci liderlik, örgütsel hedeflere yönelik yüksek performans
karşılığında, bireysel ihtiyaçların giderilmesi yoluyla takipçilerin motive edilmelerini içeren,
geleneklere ve geçmişe bağlı bir liderlik tarzıdır. Etkileşimci liderlikte çoğunlukla rutin
faaliyetlerin daha etkin ve verimli yapılması hedeflenmektedir. Dönüşümcü liderlik ise
geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük olup bu tip liderlikte, çalışanların yaratıcı ve
yenilikçi yönleri üzerinde durulur.
Tablo 10.11: Etkileşimci Lider Özellikleri









Lider izleyenlerin performansına önem verir.
İzleyenlerin amaçlarına ulaşmaları için ödül-ceza sistemini uygular.
Lider sadece izleyenlerin beklenmedik durumlarında veya önemli bir konuda
yardımisteklerine yanıt verir.
Lider, görev tanımlarını yaparak izleyenlerin görevlerini en etkin nasıl
yapacaklarını açıklar. Grubun devamlılığını sağlamak için görevlerin
yapılmasında “güven” şarttır.
Lider izleyenlerin etkin ve verimli olması için veya geliştirilmesi için iş yapma
ve yaptırma yolunu seçer.
Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi yönleri ile çok az ilgilenirler.
İzleyiciler kendilerinden isteniyorsa onu yaparlar.
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Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik
Liderlik alanında yapılan çalışmaların ulaştığı son aşamalardan biri olan dönüşümcü
(transformational) liderlik yaklaşımı, örgütlerin yeniden yapılanma ve değişim süreçlerinde
gerekli olan yönetsel anlayışı ve hareket tarzlarını bütünleştirmektedir. Dönüşümcü liderler,
işletmelerin geleceğe yönelik amaçlarına ulaşabilmesi için, oluşturdukları yeni vizyon ile
birlikte gerekli örgütsel koşulları da hazırlayarak, çevresel değişimleri fırsatlara dönüştürürler
dönüşümcü liderlik, vizyonunu gerçekleştirmek için, izleyenleri yetkilendirme, güçlendirme ve
dağıttığı yetkiyi, gücü eylem birliğine dönüştürme yeteneğidir. Dönüşümcü liderliğin öğeleri
ise; vizyon, iletişim, kararlılık, bağlılık, yoğunlaşma, yetkilendirme, güçlendirme, örgütsel
öğrenme olanakları sağlamadır.
Etkileşimci liderlik ilham ya da değişim esaslı dönüşümden ziyade, bürokratik
organizasyonun yasal güce, geleneklere ve rollere vurgu yaparken, Dönüşümcü liderlik hem
mikro seviyede kişiler üzerindeki liderin etkisi olarak, hem de makro seviyede sosyal sistemler
ve geleneksel kurumlarda değişim gücünü harekete geçiren bir süreç olarak ifade edilmektedir.
Dönüşümcü liderler organizasyonun gelecekteki durumunu ortaya koyan net bir vizyona sahip
olma ve organizasyonun sosyal mimarı olma gibi özellikleri taşırlar.
Tablo 10.11: Dönüşümcü Lider Özellikleri










Zamanı yakalayacak kadar dönüşüme hazır ve esnek,
Çokluğu zenginliğe dönüştürecek kadar yaratıcı yaklaşımcı,
Hareket halinde olmakla, belli bir nedenle hareket etmek arasındaki farkı bilecek
kadar amaç odaklı,
Değişim süreçlerine, yaratıcılığa, değişik fikirlere açık ve destekleyici olacak
kadar insan odaklı,
Bugünün değil, yarının uygulayıcısı olacak kadar ileri görüşlü,
Alışılmamış ile yeniliği birbirinden ayırt edecek kadar analitik beceriye sahip,
Karışıklığı karşılayacak kadar yalın ve açık,
Düşünecek, sorgulayacak, kendini değişimin temsilcisi olarak görecek, risk
alacak, zoru başaracak ve direnecek kadar cesur,
İzleyenleri entelektüel açıdan uyandıracak, onlara dönüşümün ruh ve
heyecanını aşılayacak kadar güdüleyici.

Dönüşümcü liderlik tarzını diğer yaklaşımlardan ayıran temel bazı özellikler vardır. Bu
özellikler; Karizma, İlham, Entelektüel Etki ve Bireysel İlgidir.


Karizma: Karizma, dönüşümcü liderliğin en önemli unsurlarından biridir. Karizma,
lider ve onu izleyen kişiler arasındaki güçlü duygusal bağı ifade etmektedir. Dönüşümcü
liderler, izleyenler ile aralarındaki bu karizmatik bağı oluşturabilmek için öncülük
ettikleri grubun umut, istek ve duygularını çok iyi bilmelidirler. Bu durumun varlığı
bireylerin lidere karşı güçlü bir sadakat ve güven duygusu taşımalarına yol açacaktır.
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İlham: Dönüşümcü liderlik davranışının ikinci alt boyutu izleyenlere ilham vermedir.
Dönüşümcü liderler yüksek beklentilerini semboller aracılığıyla izleyenlerine iletmekte
ve bunu yaparken önemli amaçlarını basit şekillerle açıklamaktadırlar. Böylece
dönüşümcü liderler izleyenlerinden kapasiteleri üzerinde performans elde etmektedir.
Dönüşümcü lider izleyenlerini, modası eçmiş uygulamalara meydan okumaya davet
etmekte ve onları yenilikçi alternatiflerle karşılaştırmaktadır.



Entelektüel Etki (Zihinsel Teşvik): Dönüşümcü liderliğin üçüncü boyutu zihinsel
teşvik veya entelektüel etki davranış bileşenidir. Zihinsel teşvik davranış bileşeni
sayesinde dönüşümcü liderler; izleyenlerinin zekâ, mantık ve problem çözme
yeteneklerini ödüllendirerek, izleyenlerini girişimci ve üretken düşünce biçimine sevk
etmektedirler. Zihinsel teşvik; izleyicilerin yaratıcı ve yenilikçi olmalarını içeren
liderlik faktörüdür. Takipçilerin sahip oldukları inanışlara ve değerlere ilave olarak,
liderde ve organizasyonda bunların da sorgulandığı liderlik özelliğini içerir. Lider,
izleyicilerin elde ettikleri sonuçlarla ilgili daha yaratıcı yolları bulmalarını,
yeniyaklaşımları ortaya koymalarını ve problem çözümünde yeni yolları
denemelerinidestekler.



Bireysel İlgi: Dönüşümcü liderlik davranışının son davranış bileşeni bireysel ilgidir.
Dönüşümcü lider bireysel ilgi davranışı ile örgütte izleyenlerine eşit yaklaşım sergiler.
Koçluk becerileri ve empati yetenekleri gelişmiştir. İzleyenlerin kendi güç ve liderlik
potansiyellerini fark etmesini sağlama yönünde bir anlayışa sahiptir. Lider bir koç gibi
örgütçü davranırken onlara destekleyici bir iklim sağlar. Onların performanslarının
tamamını ortaya koymalarında bireysel destek için çaba harcar. Takipçilerin kişisel
değişimlerini organizasyonun büyümesine yardım etkeni olarak kullanır. Lider güçlü ve
yakın ilişki kurar ancak disiplinli davranır.

Tablo 4.12:Dönüşümcü Liderlik Faktörleri
1.Karizma
Vizyon ve misyon
duygusu oluşturma,
övünç duyma, güven
ve saygı kazanma.

2.İlham
Yüksek beklentileri
karşılama, çabaları
yönlendiren
sembollerden
yararlanma.

3.Entelektüel Etki
Zekâyı geliştirme,
akılcılık, sorun
çözmede dikkatli
olma, yeni fikirler ve
güçlendirme

4.Bireysel İlgi
Personele
hakkaniyetle uygun
ödül verme,
güdüleme ve teşvik
etme.

Dönüşümcü liderin temel özellikleri arasında yer alan ortak vizyon oluşturma, zihinsel
uyarım ve yaratıcık, etkili iletişim ve yüksek motivasyon becerirsi, değişimin temsilcisi olma,
duygusal dayanıklılık, esneklik vb. özellikler aşağıda kısaca açıklanmaktadır.


Ortak Vizyon Oluşturma ve Paylaşma: Vizyon bir örgütün geleceğe yönelik
hedeflerinin belirtilmesidir. Lider dönüşümü hazırlayan ve organize eden kişidir.
Liderler eylemi motive eder, kazançlarını ve risklerini paylaşırlar. Liderler vizyon
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sahibi olmanın yanı sıra, iyimser, umutlu ve işgücünü yönlendirme özelliğine de sahip
olmalıdır.


Zihinsel Uyarım ve Yaratıcılık: Dönüşümcü liderler yaratıcı düşüncenin gücüne
inanırlar. Yaratıcı düşünce; daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler ya da
düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Bir başka deyişle yeni yöntemleri, yeni fikirleri
içinde barındıran bir değişim sürecidir. Dönüşümcü lider, izleyenlerini problemlerin
çözümünde yeni yöntemler bulmaya iter ve onları motive ederek işe yöneltir.
İzleyenlerine negatif düşünceleri reddetmeyi öğretir ve olumlu düşüncenin gücüne
inanırlar.



Etkili İletişim ve Yüksek Motivasyon Becerisi: Liderlik sürecinin önemli iki öğesi
olan iletişim ve motivasyon becerisi dönüşümcü liderlikte daha öne çıkarak temel
stratejileri oluşturmuştur. Dönüşümcü liderliğin ortaya çıkış amacı, örgütte sistematik
değişim ve dönüşüm sürecini başlatmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için dönüşümcü lider, bir vizyon geliştirir ve bu vizyonu
izleyenlerine aktarır. İşte bu noktada etkin bir iletişim becerisi ön plana çıkmaktadır.
Vizyon aktarımından sonra izleyenlerini harekete geçirmede, dönüşümü başlatmada ve
inandırmada yüksek motivasyon becerisi kendini göstermektedir.



Değişimin Temsilcisi Olma: Dönüşümcü liderler, yeni kurumsal ilke ve tutumlar
oluşturmaya ve bunları sağlamlaştırmaya odaklanır. Bu tür liderlik, örgütün
misyonunda, yapısında ve insan kaynakları yönetiminde büyük değişiklikler yapar.
Değişim, statükocu zihniyetin tersine, yeni ve farklı şeyleri denemek ve yaratıcı olmak
anlamındadır. Dönüşümcü bir lider, daha önceden uygulanmış yöntemleri uygulamaz.
Problemleri çözmek için orijinal ve yaratıcı yeni kaynaklar ortaya çıkarır. Rutin
olaylardan hoşlanmaz.



Duygusal Dayanıklılık, Cesaret, Risk Alma: Dönüşümcü lider, olayları bireysel
olarak düşünmeyen, eleştiriler karşısında yılmayan ve başarısız olmaktan korkmayan
bir kişiliktir. Duygularını kontrol altında tutabilmektedir. Duygusal dayanıklılık aynı
zamanda kendi içindeki çatışmayı da engeller, böylelikle kendine güven, kararlılık,
inanç ve stres ortamlarına dayanıklılığı artar. Bu özelliklerin tamamının dönüşümcü
liderde bulunduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.



Güçlendirme (Empowerment): Dönüşümcü liderler, izleyenlerine güvenirler, onların
kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri için pratik süreçte yetkilerini devredebilirler. Güç
paylaşımının örgütsel bir kazanç olduğu ve tam katılımın amaçları gerçekleştirmede
önemli bir itici güç olduğu varsayımından hareket ederler. Mutlak karar verici olmaktan
çok demokratik davranışları tercih eden dönüşümcü lider, örgütsel değişim sürecinde
izleyenlerinin karara katılımına teşvik eder.



Esnek Yönetim Anlayışı: Dönüşümcü lider, yeni şartlar ve gelişmeler karşısında yeni
tavırlar geliştirebilme sürecini etkin bir şekilde yönetebilme becerisine sahiptir.
Dönüşümcü liderler her türlü değişime karşı duyarlı hareket ederek katı ve değişmez
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kararlar almazlar. İzleyenlerini yönetim süreçlerinde etkin bir şekilde görevlendirerek
tam katılımı sağlarlar. Örgütsel politikaları oluştururken esnek olmasına, değişebilirliğe
önem verirler.


Güvenilirlik ve Özgüven: Liderler ekip çalışmasının güvenin ve kişileri
yetkilendirmenin, olağanüstü sonuçlara ulaşmak açısından vazgeçilmez unsurlar
olduğunu bilirler. Bu da liderliğin güvene dayalı bir ilişki olmasını gerektirir. Güven
yoksa insanlar risk almayacaklardır. Risk olmadan da değişim olmaz. Değişim
olmayınca örgütler ve girişimler yok olur. Dönüşümcü liderler hareketleriyle güven
oluşturur. Savunduğunu yapma, model oluşturma ve davranışlarıyla bir örnek oluşturma
izleyenlerinin arasında güven oluşturur. Önemli olan davranışlardaki tutarlılıktır.
Ayrıca bu liderler de izleyenlerine güvenir. İzleyenlerine güvenmek örgüt içerisinde
yaratıcılığı oluşturur ve lidere güvenmeyle sonuçlanır.

Literatürde, bazı yazarlar, transformasyonel liderlik ile karizmatik liderlik olarak bir
ayrıma gidilmiş ancak bazı yazarlar transformasyonel liderliği karizmatik liderlikle eş anlamda
ele almışlardır. Bazı kaynaklarda, transformasyonel liderliğin karizmatik liderliği kapsadığını,
ancak karizmatik liderliğin farklı bir liderlik süreci olduğu görüşü ileri sürülmüştür. Karizmatik
liderler izleyici kitleleri peşlerinden sorgusuz sualsiz sürükleyebilme becerisine sahiptirler.
Karizmatik liderlerin, heyecanlandıran bir vizyona sahip olma, yaptıkları ile örnek olma, sahip
olduğu, heyecan, coşku ve enerji ile diğerlerini motive etmek şeklinde özellikleri sıralanabilir.
İnsanları beklenenden daha fazla motive etme kapasitesi karizmatik liderlik ile dönüşümcü
liderlikte de söz konusudur. Her iki teorinin birçok yönden birbirleri ile örtüşmektedir. Her iki
teori, vizyon oluşturma, ilham verme, izleyenlerine ve örgütsel çevreye örnek olma, izleyenlere
yönelik olarak zihinsel teşvik, örgütsel hedefleri anlamlı hale getirme veya esin verme, yetki
verme, izleyen ve liderin birlikte tanınırlılığını sağlama, izleyenlerin beklenti düzeyini
yükseltme gibi ortak özelliklere sahiptir. Farklılık olarak, karizmatik liderlik davranışında
izleyenlerin etkilenme sebebi liderin kendisi veya özellikleri, dönüşümcü liderlik
davranışında ise, liderin benimsediği ve izleyenlere benimsettiği misyon ve liderlik becerisi
olduğu ifade edilmektedir. Dönüşümcü liderlik hem, liderin davranışları, hem de izleyenlerin
davranışına dayandırılırken, karizmatik liderlikte ise; sadece izleyenlerin liderlerine ne derece
karizmatik olduğu inancına dayandırılmaktadır.
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Uygulamalar
1. Alan ile ilgili okunması tavsiye edilen kaynaklar; liderlik ve yöneticilikle ilgili,
İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Liderlik kitaplarından yararlanılabilir.

292

Uygulama Soruları
1) Çalıştığınız ortamda yöneticilerin, liderlik özellikleri belirleyin, bu özelliklerin hangi
liderik teorisine uygun olduğunu değerlendiriniz.
2) Çalıştığınız ortamda yöneticilerin hangi güç kaynaklarını sahip olduklarını, bu
kaynakların çalışanları etkilemede uygun veyeterli olup olmadığını değerlendiriniz.
3) Çalıştığınız kurumda yöneticileri dünüşümcü liderlik özelliklerinin faktörler boyutunda
inceleyiniz.
4) Çalıştığınız kurumda
değerlendiriniz.

yöneticileri

etkileişimci

liderlik

özellikleri

açısından
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, yönetici ve lider kavramları açıklanarak yöneticilik ve liderlik özellikleri
karşılaştırılmıştır. Güç otorite ve etkileme kavramları açıklanarak yönetimdeki önemlerine
değinilmiştir. Ardından liderlik ile ilgili teoriler tarihsel gelişimlerine göre sırasıyla
açıklanmıştır. İlk olarak Özellikler Teorisi, ardından Davranışsal Teoriler ve Durumsallık
Teorileri açıklanmış son olarak günümüz liderlik yaklaşımları çerçevesinde Yeni Liderlik
Teorileri arasında değerlendirilen etkileşimci ve dönüşümcü liderlik özellikleri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi lider tanımına uymaz?
A. Lider başkalarını belirli bir amaca yönelten kişidir
B. Lider örgüt amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışanları bir araya getiren kişidir.
C. Lider, kişisel amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir grubun izlediği kişidir.
D. Lider belirli bir amacı gerçekleştirmek için insanların izledikleri kişidir
E. Lider bir grup insanın onun isteği emir ve talimatları doğrultusunda davrandıkları
kişidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir liderde olması gereken özelliklerden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kendine güveni
Enerjik olma
İnsiyatif sahibi olma
Kişiler arası ilişki kurma
Başkalarına güvenmeme

3. Liderin “başkalarını etkileyebilme yeteneği” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Etkileme
Otorite
Güç
Kuvvet
Yetki

4. Emir verme ve itaat bekleme hakkı aşağıdakilerden hangisine tanımına uygundur?
A. Otorite
B. Güç
C. Etkileme
D. Kuvvet
E. Politika
5. Liderin kişiliği ile ilgili olan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yasal Güç
B. Zorlayıcı Güç
C. Benzeşim Gücü
D. Etkileme Gücü
E. Uzmanlık Gücü
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6. Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik lider davranışıdır?
A. Çalışanların motivasyonunu sağlamak
B. Çalışanların görevlerini belirlemek
C. Çalışanların özel sorunları ile ilgilenmek
D. Çalışanların sosyal ilişkilerde bulunmak
E. Çalışanları iş doyumunu arttırmak
7. Aşağıdakilerden hangisi liderlikte Durumsallık teorilerinden biridir?
A. Likert’in Sistem 4 Modeli
B. Field’lerin Etkin Liderlik Modeli
C. X-Y Teorisi
D. Dönüşümcü Liderlik
E. Otokratik Liderlik
8.Aşağıdakilerden hangisi lider değişkenini ele alan liderlik teoridir?
A. Özellikler Teorisi
B. Likert’in Sistem 4 Teorisi
C. Michigan Üniversitesi Çalışmaları
D. Koşul Bağımlı Teori
E. Davranışsal Teori
9. Aşağıdakilerden hangisi liderlikle ilgili yeni yaklaşımlarından biridir?
A. Fieldler’in Etkin Liderlik Modeli
B. Ekip Lideri
C. Otokratik Lider
D. Görev Lideri
E. Etkileşimci Lider
10. Aşağıdakilerden hangisi liderin otoritesini ifade eden güç kaynağıdır?
A) Yasal Güç
B) Zorlayıcı Güç
C) Karizmatik Güç
D) Ödüllendirme Gücü
E) Uzmanlık Gücü

Cevaplar:
1-C, 2-E, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-E, 10-A
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11. MOTİVASYON

* Bu bölüm Öğ. Gör. Dr. Nihal ÜNALDI BAYDIN tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Motivasyon Kavramı
11.2. Motivasyon Süreci
11.3. Motivasyon Teorileri
11.3.1. Kapsam Teorileri
11.3.2. Süreç Teorileri
11.4. Motivasyon Araçları
11.5. Motivasyonun Önemi
11.6. Motivasyonun Sağlanmasında Yönetici Hemşirelerin Rolü ve Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyon nedir?
2. Genel olarak motivasyon süreci nasıl açıklanmaktadır?
3. Örgütlerde motivasyon teorileri nasıl ele alınmaktadır?
4. Örgütlerde kullanılan başlıca motivasyon araçları nelerdir?
5. Hemşirelikte motivasyonun önemini açıklayınız?
6. Yönetici hemşirelerin, hemşirelerin motivasyonunu sağlamadaki rolünü hastanelerdeki
çalışma ortamını düşünerek değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Motivasyon Kavramı

Motivasyon ve ilişkili kavramları

Okuyarak/Araştırarak

tanımlayabilme
Motivasyon Süreci

Motivasyon sürecini

Okuyarak/Araştırarak

açıklayabilme
Motivasyon Teorileri

Motivasyon teorilerini

Okuyarak/Araştırarak

sınıflandırıp açıklayabilme
Motivasyon Araçları

Örgütlerde kullanılan başlıca

Okuyarak/Araştırarak

motivasyon araçlarını
açıklayabilme
Hemşirelikte Motivasyonun

Hemşirelikte motivasyonun

Önemi

önemini kavrayabilme

Hemşirelikte Motivasyon

Motivasyonun sağlanmasında

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

yönetici hemşirelerin rolünü
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
 Motivasyon
 Güdüleme
 Motivasyon Süreci
 Motivasyon Teorileri
 Kapsam Teorileri
 Süreç Teorileri
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Giriş
İnsanlar bir örgütte belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmektedirler. Bu
amaç, üretilen bir ürün veya verilen bir hizmette mümkün olan en yüksek verimliliğe
ulaşmaktır. Çalışılan ortam veya kullanılan teknoloji ne kadar iyi olursa olsun sonuçta tüm
girdileri ürün ve hizmete dönüştürecek olan insan unsurudur. Bu bağlamda, bireylerin örgütsel
amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesinde, motivasyon kavramı önem kazanmaktadır.
Günümüzde motivasyon konusunun yönetim biliminin en önemli unsurlarından biri
haline gelmesi, sanayi devrimindeki yaşananlara bağlanmaktadır. Özellikle ileri sanayi
toplumlarında yüksek teknolojiye, otomasyona ve seri üretime geçilmesi çalışanların işinden
elde edeceği iş tatmini azalttığı ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu ortamlarda
çalışanlar, işlerinden çok az zevk almakta ve herhangi bir işi tamamlama durumları onları
tatmin edemediği belirtilmektedir.
Bilindiği üzere, hastaneler, büyük, karmaşık, yüksek teknolojinin kullanıldığı ve çok
sayıda çalışanın istihdam edildiği organizasyon türleridir. Bu yapı içerisinde hemşirelerin
vermiş oldukları bakımın kalitesi, hizmetin verimliliğini ve memnuniyeti etkilemektedir. Bu
nedenle, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için hemşirelerin enerjilerinin ve güçlerinin
harekete geçirilerek motivasyonlarının sağlanması gerekmektedir. Yönetici hemşirelerin de,
astlarının performanslarını düzenli ve etkin bir biçimde ortaya koyarken, hemşirelerle
ilgilenerek onların ihtiyaçlarını belirleyebilmesi ve bu doğrultuda motivasyonlarını nasıl
sağlayacakları yönde yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Bu ünitede motivasyon ve motivasyonla ilgili kavramlar, motivasyon süreci, motivasyon
teorileri, motivasyon araçları ve hemşirelikte motivasyonun önemibaşlıkları ele alınacaktır.
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11.1. Motivasyon Kavramı
Motivasyon kelimesi, Latince’de hareket etme anlamına gelen movere, hareket ettirme,
hareketlendirme kelimelerinden gelmektedir. Motivasyon, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise,
bireyin eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ya da dış dürtülerin etkisiyle
hareket geçmesi olarak tanımlanmıştır.
Motivasyon kelimesi güdüleme ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu bölümde bazı
yerlerde motivasyon bazı yerlerde güdülemeye yönelik ifadeler yer almakla birlikte çoğunlukla
motivasyon kavramı kullanılmıştır.
Motivasyon, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir
kavramdır. Motivasyon ile ilgili bilgilere değinmeden önce belli başlı bazı temel kavramların
tanımlarının yapılmasının konuyu anlama açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Motivasyon ile ilişkili başlıca temel kavramlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:










Dürtü: İnsanlarda fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve bunun sonucunda
organizmayı çeşitli tepkilere yönlendirebilen içsel bir gerginlik durumudur. Açlık,
susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik güdüler, dürtüye örnek gösterilebilir.
Güdü (Motive): Bireyi, amaçları doğrultusunda harekete geçiren, isteklerine ulaşmak
için kişiye enerji veren itici güç veya davranışa başlama hazırlığı ve davranışın
sürmesini etkileyen herhangi bir şart olarak tanımlanmaktadır. Güdüler, insanları
davranışa bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yönelten ihtiyaçlar, istekler, dürtüler,
uyaranlardır. Ayrıca güdünün, harekete geçirici, hareketi devam ettirici (sürdürücü) ve
olumlu yöne yöneltici bir güç olduğu da belirtilmektedir.
İçsel Güdüleyiciler: Güdüsel davranışlarımızın büyük bölümünü fizyolojik
ihtiyaçlarımızın neden olduğu dürtüler oluşturmaktadır. Açlık, susuzluk gibi dürtülerin
yol açtığı davranışların yanı sıra bedenimizin fizyolojik dengesini korumak için birçok
güdüsel davranışlarda bulunuruz. (Ör: Sıcak havalarda ince giyinmek, hasta
olunduğunda ilaç alınması vb.) Motivasyonun da en önemli kaynağının içsel dürtüler
olduğu belirtilmektedir.
Dışsal Güdüleyiciler: Güdüsel davranışlar, sadece fizyolojik gereksinimler nedeniyle
değil, çevresel bazı uyarıcılar etkisiyle de ortaya çıkmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlar tüm
insanlar için aynıdır. Fakat her insanın belirli durum ve olaylara karşı kendine özgü bir
deneyimi ve öğrenilmişliği olduğundan dışsal güdüleyiciler herkes için ortak değildir.
Her insanın aynı dışsal güdüleyici karşısında farklı davranışlar sergilediği kabul
edilmektedir. (Ör: İsteğe bağlı nöbet tutulan bir kurumda, nöbet ücreti bir çalışan için
dışsal güdüleyici bir etken iken, öncelikleri farklı başka bir çalışan için nöbet ücreti
güdüleyici bir etken olmayabilir).
Gereksinim-İhtiyaç: Herhangi bir fizyolojik ya da psikolojik dengesizlik sonucunda
oluşan yokluktur. İnsanın gelişimi ve çevreye uyumu için gereken şartlarda bir
eksikliğin hissedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanlara özgü başarma isteği gibi
yüksek dürtüler, gereksinime örnek gösterilebilir.
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Şekil 11.1’de motivasyona ilişkin ve bu bölümde sıkça kullanılacak olan yukarıda
bazılarının da açıklandığı önemli alt kavramlar şematize edilmiştir.
Tutum
İlgi
Amaç
Heyecan
Beklenti

Dürtü
Davranış

İhtiyaç

Güdü

İstek

Hedef

Çaba
Algı

İNSA
Şekil 11.2: Motivasyon Kavram Ağacı
Kişilik yapısıyla, tutum ve davranışlarla ve bireylerin bir anlamda içsel durumlarıyla
ilgili olan motivasyon kavramını, kesin çizgilerle ayırmak ve bu kavram ile ilgili tek bir geçerli
tanım yapmak zordur. Motivasyon, bireyi davranışa sevk eden, bir davranışı başlatan ve bu
davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel bir güçtür.
Literatür tarandığında ise, motivasyona yönelik yapılan tanımları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.









Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları
ve çaba göstermeleridir.
Motivasyon; bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güçtür.
Bir gereksinimi karşılamak için gerekli davranışları başlatan bir kuvvettir.
İnsan davranışını yönelten ve belirleyen bir enerjidir.
Bir hedefe ulaşma doğrultusunda gayrete ilişkin yoğunluk, istikamet ve kararlılıktır.
Motivasyon, insanların harekete geçmesine neden olarak canlandırma, belirli hedeflere
ulaşılması yönünde davranışların yönlendirilmesi ve bu hedeflere ulaşmak için harcanan
çabanın devam ettirilmesi gibi üç temel işleve hizmet eden bir güçtür.
Örgütsel motivasyon ise, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacak bir
iş ortamı oluşturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi
sürecidir.
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Genel olarak isteklendirme ve yönlendirme olarak ifade edilen motivasyon, aşağıda yer
alan dört temel özellikle anlamlandırılmaktadır.







Motivasyon kişisel bir olgudur. Bu nedenle her insan farklıdır ve tüm motivasyon
teorilerinin temelinde bu farklılıkları vurgulamak gerekmektedir.
Motivasyon genelde bir niyet olarak görülebilir. Güdülemenin çalışanların kontrolü
altında olduğu varsayılır ve davranışlar çabanın genişletilmesi gibi motivasyon
tarafından belirlenir.
Güdüleme çok yönlüdür. Burada neyin insanları daha aktif hale getireceği ve zamanla
değişen motivasyon faktörlerinin neler olacağının bilinmesi gerekmektedir.
Bir bireyi her zaman aynı şekilde motive etmek/güdülemek mümkün değildir. Çünkü
bir bireyin istekleri, ihtiyaçları ve ruh hali değişkenlik göstermektedir.
Motivasyon bir davranış ve bir performans değildir. Motivasyon kişiyi içten ve dıştan
etkileyen güçlerle ilgilidir.
Görüldüğü üzere motivasyonla ile ilgili yapılan tüm tanımlar incelendiğinde,





bir hedefin ya da amacın olması,
bu hedefe ya da amaca ulaşma noktasında isteğin olması ve
bu istekle harekete geçme ya da davranışta bulunulması şeklinde

motivasyonun üç temel unsurunun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışanların amaçlara
ulaşma noktasında istekli hale getirilmesi ve bu noktada onların teşvik edilmesi motivasyonu
ilgilendiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

11.2. Motivasyon Süreci
Motivasyon sürecinin ilk aşamasınında ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Giderildiğinde
bireyi rahatlatan, giderilmediğinde bireylerde gerginlik ve sıkıntı yaratan, her şey ihtiyaç olarak
tanımlanmaktadır. Birey herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunda sıra ikinci aşama olan
uyarılmaya gelmektedir. Bu aşamada organizma ihtiyaca yönelik bir uyarılmayla karşı karşıya
kalmaktadır. Karnı acıkan bir insanın, midesinde kasılmaların başlaması bu uyarılmaya örnek
olarak verilebilir. Vücut uyarıldıktan sonra, birey ihtiyacını gidermek için sürecin üçüncü
aşaması olan bir davranışta bulunur. Karnı acıkan insanın, evde yemek yapmak için
hazırlanması bu davranışa örnek olarak verilebilir. Evde yemek yaparak karnını doyuran birey
son aşama olan tatmine ulaşmaktadır. Bireyin ihtiyacını gidererek doyuma ulaşması ile
güdüleme süreci tamamlanmış olmaktadır. Bu doyum, belirli bir süre sonra çeşitli gereksinimler
ortaya çıktığında, fizyolojik, psikolojik dürtülerin etkisiyle ortadan kalkacak ve güdüleme
süreci yeniden başlayacaktır. Dolayısıyla motivasyon sürecini bir döngü halinde işleyen bir
olgu olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Şekil 11.2’de motivasyon süreci şematize edilmiştir.
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1
Tatmin edilmemiş
ihtiyaç

6

2

Dürtüler

Gerilim/uyarılma

5

3

Gerilimin azalması

Davranışa Yönelme

4
Tatmin edilmiş
ihtiyaç
Şekil 11.2: Motivasyon Süreci (Finkelman, 2006:214)

11.3. Motivasyon Teorileri
Motivasyon teorileri bir bütün olarak, motivasyonun kavramsal analizini yapma,
bireylerin ihtiyaçlarını ortaya koyma, bu ihtiyaçların davranışa nasıl dönüştüğünü belirleme,
motivasyon sürecini anlama ve bireyleri motive ederken hangi araçların etkili olduğunu ortaya
koyma gibi amaçları kapsamaktadır.
Motivasyonla ilgili ortaya atılan teorilerin bazıları, kişilerin ihtiyaçlarının bir nedeni
olan güdülere, kişinin içinden gelen faktörlere ağırlık verirken, diğer bazıları teşviklere yani
kişinin dışında olan, kişiye dışarıdan verilen faktörlere ağırlık vermektedir. Kişinin içinde
bulunan faktörlere ağırlık veren teoriler, kişiyi anlamaya çalışarak (hislerini, algılarını,
tutumlarını vb.) onları güdülemeye önem vermektedir. Kişinin dışında bulunan faktörlere önem
veren teoriler ise, kişinin içindeki güdüleri anlamak yerine, kişinin çevresinde bulunan (dışsal)
ve kişinin davranışlarını etkileyen faktörleri anlamak ve kullanmak üzerine geliştirilmiştir.
Davranışı “neyin” motive ettiği üzerinde duran teorilere kapsam (içerik) teorileri; davranışın
“nasıl” motive edildiği üzerinde duran teorilere de süreç teorileri denmektedir. Birbirini
tamamlayıcı nitelikte olan bu teorilerden kapsam teorileri öncelikle iş tatmini ve daha sonra da
harcanan çaba ile bağlantılıyken; süreç teorileri ise daha çok harcanan çaba ve onun performans
sonuçlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla motivasyon teorilerini kapsam teorileri ve süreç teorileri
olmak üzere iki ana başlıkta toplamak mümkündür (Şekil 11.3).
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Kapsam
Teorileri

• Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi
• Çift Faktör Teorisi
• Başarma İhtiyacı (Üç İhtiyaç) Yaklaşımı
• ERG Yaklaşımı

Süreç
Teorileri

• Davranış Şartlandırma Yaklaşımı
• Bekleyiş Teorileri
• Eşitlik Teorisi
• Amaç Teorisi

Şekil 11.3: Motivasyon Teorileri

11.3.1. Kapsam Teorileri
Kapsam teorileri kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa yönelten
faktörleri anlamaya odaklanmıştır. Kapsam teorileri insanları iş yaşamında içsel olarak neler
motive edebilir sorusuna cevap aramaktadır. Bu sorunun yanıtını da insanların iş yaşamında
sahip oldukları ihtiyaçlar ve dürtüler motive eder şeklinde vererek dürtü ve gereksinimlerin
önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla kapsam teorileri içsel faktörlere ağırlık vererek
motivasyonu, kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli bir davranışa yönlendiren faktörlere bağlı
olarak açıklamaktadır. Kapsam teorileri altında ele alınan yaklaşımlar aşağıdaki yer almakta
olup bu yaklaşımlar sırasıyla ele alınacaktır.


Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı



Frederick Herzberg’in Çift Faktör Teorisi



David Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Yaklaşımı



Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı (Abraham Maslow)

Motivasyon teorileri arasında en çok bilineni Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Yaklaşımı’dır. Bireylerin gereksinimlerini gidermek amacıyla çeşitli davranışlarda
bulunduğunu öne süren Maslow’un üç temel varsayımı bulunmaktadır:



Birey ihtiyaçları önem derecesine göre aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik olarak
sıralanmaktadır.
Sadece tatmin edilmemiş ihtiyaçlar bireyleri çeşitli şekillerde davranmaya yönlendirir
ve tatmin edilmiş ihtiyaçların davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
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Bireyin, ancak bir basamaktaki ihtiyacı belli bir dereceye kadar tatmin edilirse, bir üst
basamaktaki ihtiyacın etkisi altına girebilmektedir. Yani bireyin alt düzey
gereksinimleri doyurulmadıkça üst düzey gereksinimler o birey için önem
taşımayacaktır. Ancak alt düzey gereksinimler doyurulduğu takdirde bir üst düzeydeki
gereksinimler ortaya çıkacaktır.

Bu konuyla ilgili yapılan araştırma bulguları, alt düzey gereksinimlerin üst düzey
gereksinimlere göre daha fazla doyurulduğunu göstermektedir. Yine bulgular üst düzey
gereksinimlerin, üst düzey yönetici ve eğitim düzeyi yüksek bireylerde çok daha önemli
olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.
Maslow’a göre bireylerin davranışlarının temeli olan gereksinimler beş basamakta ele
alınmaktadır.






Fizyolojik Gereksinimler
Güvenlik Gereksinimleri
Sosyal (sevgi ve aidiyet) Gereksinimler
Kendine Saygı Gereksinimi
Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi

Maslow’un teorisinde, bu ihtiyaçlar/gereksinimler düşük ve yüksek düzeyli olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları düşük düzey ihtiyaçlar; sosyal, saygınlık
ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları yüksek düzey ihtiyaçlar olarak gruplandırılmıştır. Düşük
düzey ihtiyaçlar, büyük ölçüde dışsal faktörlerle tatmin edilirken; yüksek düzey ihtiyaçların,
içsel faktörlerle tatmin edileceği belirtilmektedir.
Maslow’un belirlemiş olduğu bu ihtiyaçlar hiyerarşik bir aşağıdaki gibi piramitte
gösterilmektedir (Şekil 11.4).

Şekil 11.4: Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi
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Son olarak bu motivasyonla bağlantılı sağlık alanında hemşirelerin motivasyonu için
neler yapılabilir diye düşünüldüğünde, hemşirelerin güvenlik gereksinimi boyutunda, iş
güvencesi ve emeklilik koşullarının oluşturulması, iş ve işçi güvenliği uygulamalarının hayata
geçirilmesi (koruyucu ekipmanları sağlanması), yasal açıdan güvende hissettirecek iş
tanımlarının bulunması önem taşımaktadır. Ayrıca çalışma ortamında yer alan tehlikelere
(tüberküloz, hepatit, radyasyon, HIV gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma vb.) ek olarak sürekli
artış gösteren sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı da önlemlerin alınması
gerekmektedir. Yönetici hemşirelerin de bu konularda duyarlı ve farkında olarak, çalışanların
gereksinimlerini karşılamalarını kolaylaştırmada neler yapabileceği konusunda farklı
seçenekler bulabilmelidir.
Çift Faktör Teorisi (Frederick Herzberg)
Çift Faktör teorisi, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımından sonra üzerinde en
fazla konuşulan teorilerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Herzberg insanların işlerinden ne
istedikleri vekendilerini işlerinde iyi ve kötü hissettikleri durumları tanımlamaları üzerinde
çalışmıştır.
Herzberg’in Çift Faktör Teorisine göre, çalışma yaşamında motivasyonun hijyen
faktörleri ve motive edici faktörler olarak iki temel belirleyicisi bulunmaktadır.


Hijyen Faktörleri: Çalışma ortamında bazı faktörlerin olmaması, çalışanlar üzerinde
mutsuzluk ve doyumsuzluk yaratmaktadır. Ancak bu faktörlerin varlığının da insanlar
üzerinde motive edici etkisi bulunmamaktadır. Burada önemli olan, hijyen faktörlerinin
bulunması, kişilerin motive olabileceği asgari koşulları sağladığının bilinmesidir. Yani
hijyen faktörleri motivasyonun gerçekleşmesi için gerekli olan ortamı sağlamaktadır.
Hijyen faktörleri arasında maaş, ücret, çalışma koşulları, ast-üst ilişkileri, işletme
politikası, statü, iş güvenliği yer almaktadır.



Motive Edici Faktörler: Motive edici faktörlerin kişisel bir doyum sağladıkları için
güdüleyici bir potansiyele sahip oldukları ve çalışanları mutlu ederken işyerine
bağlayarak çalışmaya özendirdikleri belirtilmektedir. Motive eden faktörler arasında,
başarı, tanınma, ilerleme olanakları, kendini geliştirme olanakları, takdir edilme,
sorumluluk alma sayılabilemektedir. Bu faktörlerin varlığı bireye kişisel başarı verdiği
için kişiyi motive edecektir. Bunların yokluğu ise kişinin motive olmaması ile
sonuçlanacaktır.

Sonuç olarak hijyen faktörleri motivasyonun sağlanması için bulunması gereken asgari
koşullar olduğu kabul edilmektedir. Bunlar yoksa çalışanları motive etmek mümkün değildir.
Bununla birlikte motive edici faktörler devreye girerse ancak o zaman motivasyon sağlanmış
olmaktadır. Yani bu faktörlerin tek başına var olmaları motivasyon için yeterli değildir. Hijyen
faktörleri ve motive edici faktörler arasındaki ilişki Şekil 11.5’te gösterilmiştir.
Çift Faktör Teorisininyönetici hemşireler açısından önemi düşünüldüğünde, burada
yönetici hemşire öncelikle hijyen faktörlerinin eksik olmadığından emin olmaları ve çalışana
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ödenecek ücret ve çalışma koşullarının uygunluğunu sağlamaya yönelik önlem almaları
gerekmektedir. Bu noktada hijyen faktörleri sağlandıktan sonra motive edici faktörlerin devreye
sokularak motivasyonun sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Şekil 11.5: Hijyen ve Motive Edici Faktörler Arasındaki İlişki (Koçel, 2010: 490)
Başarma İhtiyacı Yaklaşımı (Mc. Clelland)
Mc. Clelland sonradan kazanılan (doğuştan olmayan) üç ihtiyacın motivasyonda etkili
olduğunu açıklayan Başarma İhtiyacı teorisini geliştirmiştir. Söz konusu olan bu ihtiyaçlar
aşağıda açıklanmıştır:


Başarma İhtiyacı: Bu ihtiyaç, gelişme güdüsü, belirlenen bir takım standartlara ulaşma
arzusu, başarma arzusudur. Yüksek başarma ihtiyacı içerisinde olan insanların,
başarının getireceği ödüle değil kazanılacak kişisel zaferin mücadelesine önem
verdikleri belirtilmektedir. Bu ihtiyaç ile güdülenen insanlar herhangi bir şeyi önceki
örneklerinden daha iyi ve etkin yapmanın isteği içerisindedirler. Ayrıca bu tarz insanlar
çok kolay ve çok zor olarak düşündükleri görevlerden uzak durmaya çalışmaktadırlar.
Girişimcilik, risk alma, kişisel sorumluluk, fırsatları değerlendirme başarı güdüsü
yüksek olan kişilerin tipik davranışları olarak kabul edilmektedir.



Güç İhtiyacı: Bu ihtiyaçta diğer bireyleri etkileyerek belirli bir yönde davranmalarını
sağlamanın önemli olduğu ifade edilmektedir. Güç ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi, güç
ve otorite kaynaklarını genişletme, başkalarını etki altında tutma ve gücünü koruma
davranışlarını sergilecekleri belirtilmektedir. Güç kazanma güdüsünün kaynakları, ödül,
korkutma, beğeni ve uzmanlık olarak görülmektedir. Güç kazanma ihtiyacında olan
bireylerin, diğer kişiler üzerindegüç ya da etki sahibi olmayı istedikleri ve başkalarıyla
karşılaştırılmaktan zevk aldıkları düşünülmektedir.



İlişki İhtiyacı: İnsanlarla yakın samimi ilişkiler kurma güdüsüdür. Bu ihtiyaç bir gruba
dahil olma, sosyal ilişkiler geliştirmeyi ifade etmektedir. Bu ihtiyacı yüksek olan bireyin
kişilerarası ilişki kurma ve geliştirmeye önem verdikleri belirtilmektedir. Bu ihtiyacı
yüksek olan kişiler arkadaşlık ilişkileri kurmayı severler, başkaları tarafından
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sevilmekten hoşlanırlar ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanan kişiler olarak
görülmektedir.
Bu teori doğrultusunda eğer çalışanların sahip oldukları ihtiyaçlar belirlenebilirse,
personel seçme ve yerleştirme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.
Bu teoriyi hastane ortamı için ele aldığımızda, yöneticilere çalışanların görev yapmak
istediği bölüme yönelik isteklerinin önemsenmesi önerilmektedir. İlişki kurma gereksinimi
yüksek olan bir hemşirenin yoğun bakım ya da ameliyathane gibi hastalarla sınırlı iletişim
içinde olunan bir bölüm yerine, servis hemşiresi olarak çalıştırılması ya da güç kazanma
gereksinimi yüksek olan bir hemşireye bazı yeni sorumluluklar verilerek ve kariyer olanakları
sunularak danışmanlık yapılmasının motivasyon sağlamada etkili olacağı belirtilmektedir.
Var olma İhtiyacı Yaklaşımı (Clayton Alderfer)
Alderfer, Maslow’un İhtiyaçlar Teorisini basitleştirerek bu teoriyi desteklemek ve eksik
yönlerini gidermek amacıyla Varolma Yaklaşımını geliştirmiştir. Bu yaklaşımda Şekil 11.6’da
görüldüğü gibi Maslow’un piramidindeki beş basamak üçe indirilmiştir.


Varolma İhtiyacı (Exisstence)




İlişki İhtiyacı (Relatedness)
Gelişme İhtiyacı (Growth)

Gelişme İhtiyacı
(Growth)
İlişki İhtiyacı

(Relatedness)
Var Olma İhtiyacı

(Existence)

Kişisel gelişim, öz doyum,
başarma arzusu

Kişilerarası ilişkilerin
doyurulması, duygu ve
düşüncelerin paylaşılması,

Ücret, ikramiye, prim,
fiziksel iş koşulları, iş
güvenliği

Şekil 11.6: Alderfer’in ERG Yaklaşım Piramidi
Alderfer’e göre önce alt düzey ihtiyaçlar tatmin edilmektedir. Ardından üst düzey
ihtiyacın tatminine geçilmelidir. Ancak eğer kişi üst düzey ihtiyacı karşılama fırsatı bulamazsa
alt düzey ihtiyacı daha fazla karşılayarak da kişi kendisini motive edebilmektedir.
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Bireyler üst düzey ihtiyaçları karşılanmadığında alt düzey ihtiyaçlara doğru
yönelmektedir. Bu şekilde gerçek isteklerinin yerini daha alt düzey ihtiyaçlar almaktadır. Bu
noktada bireyin hangi ihtiyaç düzeyinde olduğunun iyi saptanması gerekmektedir. Bu sayede
bireylerin alt düzey ihtiyaçlara geri dönmesi önlenebileceği belirtilmektedir.
Maslow’da olduğu gibi ERG’de ihtiyaçlar hiyereraşisi bulunmaktadır. Bu teoride, bir alt
grup ihtiyaç tatmin edilmeden üst gruba geçilememektedir. Aynı zamanda ERG yaklaşımında
hayal kırıklığına uğrama ve geriye çekilme ilkesi bulunmaktadır. Yani üst düzey bir ihtiyacın
tatmininde görülen başarısızlık tatmin edilmiş bulunan alt kademedeki bir ihtiyacı tetikleyerek
bireyi alt düzey ihtiyaçların tatminsizliğine de götürmektedir. Şekilde görüldüğü gibi Varolma
ihtiyacı, Maslow’un fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerine; İlişki ihtiyacı Maslow’da sevgi
ve ait olma sosyal ihtiyaçlarına; gelişme ihtiyacı ise Maslow’un değer ve kendini gerçekleştirme
ihtiacına karşılık geldiği belirtilmektedir. ERG’de birden fazla ihtiyaç grubuaynı anda kişiyi
etkisi altına alabilmektedir. Kişi hem ilişki hem de gelişime ihtiyaçlarının eksikliğini aynı anda
hissedebilir.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde ihtiyaçlar yukarıya doğru hiyerarşik bir şekilde
ilerlerken, Alderfer’in teorisinde aynı anda farklı ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. İki teori
arasındaki en önemli farklılığın bu olduğu düşünülmektedir.
Şekil 11.7’de kapsam teorilerini bir şekilde özetlemek gerekirse, bütün teorilerin
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımındaki temel ihtiyaçların farklı düzey ve ağırlıklarda
ele alınmasıyla oluştuğu görülmektedir.

Şekil 11.7: Kapsam Teorileri
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11.3.2. Süreç Teorileri
Süreç teorileri, kişileri daranışa yönlendiren nedenlerin dışşsal faktörler olduğunu
savunmaktadır. Bu başlık altında toplanan kuramlardan en çok bilinenleri Davranış
Şartlandırma Yaklaşımları, Bekleyiş Teorisi, Eşitlik Teorisi ve Amaç Teorisi olarak
sıralanmaktadır.
Edimsel (Sonuçsal) Koşullanma Teorisi (Skinner)
Davranış bilimci Skinner, insan davranışlarının nedenlerini doğrudan dışsal faktörlere
bağlamıştır. Davranışların altında yatan ayrı ayrı uyarıcıların belirlenmesinin oldukça zor
olduğubu tür davranışlara edimsel davranış denilmektedir. Edimsel koşullandırmada istenen
davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran her bir uyarıcıya pekiştireç denilmektedir.
Bu teorinin temelinin, kendiliğinden ortaya çıkmayan bir davranışıpekiştireçler
yardımıyla gerçekleştirmek olduğu belirtilmektedir. Koşullanma teorisinde ödüllendirilen bir
davranış tekrarlanmakta, ödüllendirilmeyen ise terk edilmektedir. Burada belirgin bir ödüle
ulaşan edim (sonuç) pekişir ve aynı koşullarda ortaya çıkma olasılığının artacağı ifade
edilmektedir.
Örneğin işe geç gelen bir çalışanın bu davranışının karşılacağı olumlu ya da olumsuz
sonuca göre bu çalışanın işe geç gelme davranışını tekrarlayıp tekrarlamayacağı belli olacaktır.
Sonuçsal (edimsel) şartlandırma aşağıdaki gibi şematize edilmiştir (Şekil 11.8).

Şekil 11.8: Edimsel (Sonuçsal) Koşullanma Teorisi
Edimsel (sonuçsal) teoriye göre bireyin davranışını etkileyen dört adet pekiştireç
bulunmaktadır:


Olumlu Pekiştireç: Bireyin istenen davranışını tekrarlaması için teşvik edilmesidir. Bu
teşvik yaptığı işten gurur duyma, zevk alma, başarısından dolayı takdir edilme gibi içsel
pekiştireçler olabileceği gibi prim, ikramiye, zam ve terfi gibi dışsal pekiştireçler de
olabilmektedir.



Olumsuz Pekiştireç: Birey tarafından yapılmış bir davranış veya tutumu önlemek ve
onu istenen davranşa yöneltmek için başvurulan önlemleri içermektedir. Uyarı, üstü
kapalı biçimde topluluk içinde eleştirme olumsuz pekiştirece örnek olarak verilebilir.
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Cezalandırma: Bireyin istenmeyen bir davranışının ortadan kaldırılması için
cezalandırılmasını ifade etmektedir. Bunun sonucunda ceza verilen bireyin, istenmeyen
davranışları tekrarlamayarak onlardan vazgeçeceği belirtilmektedir. Ayrıca
cezalandırmanın motive edici bir unsur olmaktan çok yöneticilere karşı kızgınlık ve
moral bozukluklarına neden olan bir tutum olduğu da vurgulanmaktadır.



Kayıtsız kalma: Öğrenilen bir davranışın gelecekte tekrarlanması için pekiştirilmesi
gerekmektedir. Görmezlikten gelinen ve ilgi gösterilmeyen bir davranış belli bir süre
sonra bireyin o davranışı göstermemesiyle sonuçlanacaktır. Örneğin, bir yönetici
kendisine iş arkadaşını sürekli şikâyet eden başka bir çalışanın davranışı karşısında
kayıtsız kalırsa büyük olasılıkla o kişinin zaman içinde arkadaşını şikâyet etmekten
vazgeçeceği belirtilmektedir.

Burada yöneticilerin dikkat etmesi gereken nokta, çalışanların motivasyonunda
ödüllerin etkili olduğu belirtilmektedir. Zamanlamanın da ödül verirken önemli olduğu,
istenilen bir davranışın hemen ardından verilen ödülün, davranışı pekiştirdiği ancak araya giren
uzun zamanın ödül ve davranış arasındaki bağı zayıflatacağı üzerinde durulmuştur. Ayrıca
bireylerin gereksinimlerinin ve almak isteyecekleri ödüllerin farklı olması nedeniyle
yöneticilerin bu noktada kişilerarası farklılıkları da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Olumsuz bir pekiştireç olan cezalandırmaya ise yöneticiler tarafından mümkün olduğunca
başvurulmaması gerektiği de vurgulanmaktadır.
Beklenti Teorileri
Günümüzde Bekleyiş Teorileri, motivasyon konusunda önemi gün geçtikçe artmaya
başlayan teoriler arasında görülmektedir. İki farklı beklenti teorisi geliştirilmiştir. Bu
teorilerden ilki Vroom’un Beklenti Teorisi ve diğeri ise bu teorinin ardından geliştirilen LawlerPorter’ın Beklenti Teorisidir.
Vroom’un Beklenti Teorisi: Günümüzde motivasyona ilişkin en fazla kabul gören
teorilerden biri Victor Vroom’un beklenti teorisi olduğu ifade edilmektedir. Beklenti teorisi
bireyin davranışı karşılığında ulaşacağı sonuç ve bu sonucun kendisi açısından çekiciliğine
dayalı olarak belirli davranışları gösterme eğilimine gireceğini konu edinmiştir. Bu teoriye göre
herhangi bir zamanda bir çaba ortaya koymak için motive olup olunmayacağı ancak amaçlara
ve bu amaçlara ulaşmak için belirli bir düzey performasın gerekli olup olmadığına ilişkin
algının var olmasına bağlı olduğu belirtilmektedir.
Vroom’a göre motivasyon, valens, beklenti ve araçsallıktan oluşan üç ana faktörden
oluşan bir sonuçtur. Bu kavramlar literatürde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:


Valens: Bir kişinin belirli bir çaba göstererek elde edeceği ödülü arzulama derecesidir.
Bu ödülün farklı kişiler tarafından farklı şekillerde arzu edileceği belirtilmektedir.
Kişilerin belirli bir ödüle verdikleri değer ile kişilerin gereksinimlerini tatmin etme
değeri karşılaştırılmaktadır.
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"Ödüller benim için ne kadar çekici? Kişisel amaçlarıma ulaşmama yardımcı oluyor
mu?" şeklindeki düşünceler bu faktörü açıklamaya örnek olarak verilebilir.


Beklenti: Kişinin algıladığı olasılığı ifade eder. Bu olasılık belirli bir çabanın belirli bir
ödülle ödüllendirileceği yönündedir. Eğer kişi çaba gösterme sonucunda ödüllendirme
yapılacağına inanıyorsa bu kişinin daha fazla çaba gösterebileceğini düşünülmektedir.
"Belirli bir düzey performansa ulaşabilmek için ne kadar çok çalışmalıyım?
Gösterdiğim çabanın farkına varılacak mı?" şeklindeki düşünceler bu faktörü
açıklamaya örnek olarak verilebilir.



Araçsallık: Kişi belirli bir çaba ile belirli düzeyde bir performans gösterebilir ve bu
performansı da belirli bir şekilde ödüllendirilebilir. Bu ödüllendirmede birinci kademe
sonuç olarak örneğin kişinin maaşı artırılabilir. Maaş artırımı, birinci kademe sonuçtur,
ikinci kademe sonuç olarak iyi bir yaşamı gerçekleştirmede bir araç olarak
düşünülmektedir.
"Söz konusu performansı gösterirsem eğer hangi ödülleri kazanacağım? Ödüllere
ulaşabilecek miyim?" şeklindeki düşünceler bu faktörü açıklamaya örnek olarak
verilebilir.

Bu modeli kullanmak isteyen bir yönetici ise aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerektiği
belirtilmektedir:


Kişi için hangi çeşit ve hangi düzeyde bir sonucun (ödülün) önemli olduğu
belirlenmelidir.



Organizasyon için ne tür bir davranış ve performansın istendiği belirlenmelidlir.



Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır.

Lawler-Porter Beklenti Teorisi: Lawler-Porter, Vroom’un teorisinde bazı örgütsel
koşulları göz önünde bulundurarak bazı değişiklikler yapmış ve başka bir bekleyiş teorisi
geliştirmiştir. Lawler-Porter’a göre bireyin daha fazla çaba göstermesi her zaman yüksek başarı
ile sonuçlanmamaktadır. Burada bireysel yetenek, kişilik özellikleri ve rol algısının,
performans ile çaba arasındaki ara değişken olarak önemli olduğu vurgulanmıştır. Kişi eğer
yeteneği, nitelikleri, rol algısı uygun değilse performansının yükselmeyeceği belirtilmektedir.
Bireylerin kendileri için algıladıkları rol ile örgütün atfettiği rol örtüşmediği zaman
birey rol çatışması yaşayabilmektedir. Bireyin kendi rol algısı doğrultusunda, başarısını
değerlendirmesine bağlı olarak beklediği ödüller, örgütün bireye sunduğu ödülden daha yüksek
olduğunda birey tatmin olamamakta ve beklentisi yani ödülü isteme düzeyi etkilenerek,
güdülemesinin değişebileceği ifade edilmektedir.
Lawler-Porter teorisi özet olarak, çaba, bilgi, yetenek, algılanan rol değişkenlerine göre
gösterilen performansın belirli bir ödülle ödüllendirileceğini ve bu ödüllerin içsel veya dışsal
olabileceği açıklamaktadır. Burada önemli olan Vroom’un modeline ek olarak algılanan eşit
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ödül değişkenidir. Yani birey kendi performansıyla başkalarının performansını karşılaştırırve
kendi performansının nasıl ödüllendirilmesi gerektiğine yönelik bir anlayışa (ödül algısı) ulaşır.
Eğer kişinin fiilen algıladığı ödül, bu algılanan eşit ödülden az ise kişi tatmin olamayacağı
dolayısıyla kişinin bekleyişi etkileneceği belirtilmektedir. Sonuç olarak tatmin olma derecesine
göre etkilenen valens ve bekleyişle birliktemotivasyon sürecinin yeniden başlayacağı ifade
edilmektedir.
Eşitlik Kuramı (John Stacey Adams)
Adams, kişilerin doğruluk, haklılık ve adalet kavramlarını ne şekilde arzuladıklarını
açıklayan bir motivasyon kuramı geliştirmiştir. Bu kurama göre bireylerin, harcadıkları çabalar
karşılığında elde ettikleri ödüllerin oranını, kendileriyle eş diğer bireylerin harcadıkları çabalar
ve karşılığında elde ettikleri ödüllerin oranıyla kıyaslama eğilimine girdikleri belirtilmektedir.
Oranlarda yer alan pay ve paydaların ise kişinin algılarına göre değer aldığı belirtilmektedir.
Şekil 11.9’daki gibi bir kıyaslama söz konusu olmaktadır.

Şekil 11.9: Eşitlik Kuramı
Bu kıyaslama sonucu birey başkalarıyla eşit ya da adil muamele gördüğünü algılarsa
bireyin çalışma isteğinin korunacağı belirtilmektedir. Eğer birey bu kıyaslama sonucu eşitsizlik
olduğunu algılarsa bir doyumsuzluk ortaya çıkacağı ve ortaya çıkan bu olumsuzluktan
kurtulmak için kendi ödüllerini artırma yollarını gireceği belirtilmektedir. Bunun sonucunda
bireyin aşağıda yer alan bazı davranış değişikliklerine yönelebileceği ifade edilmiştir:









Gösterilen çabanın değiştirilmesi (daha az çalışma, emeklerini azaltma),
Kendi ödüllerini değiştirmeyi istemesi (daha yüksek ücret ya da ödül isteği),
İşi terk etme (istifa, kurum içi yer değişikliği, işe devamsızlık),
Kendi algılarını değiştirmesi, (“Ahmet’in işi benim işim kadar cazip değil” düşüncesi)
Örnek alınan grup ya da bireyin değiştirilmesi (“Belki arkadaşım kadar kazanamıyorum
ama komşumun yaptığından çok daha iyisini yapıyorum”şeklinde bir karşılaştırma
değişikliği)
Kişi savunma mekanizması geliştirir (eşitsizliğin geçici sorunun çözüleceğine inanma)
Başkalarını gösterdiği çabayı azaltmaya zorlama (dedikodu, yıpratma faaliyetleri)

Çalışanların bu tür davranışlarını gözleyen bir yönetici, kişinin eşitsizlik algılaması
içinde olabileceğini fark edip gerekli önlemleri alabilmelidir. Bununla birlikte bu teoriyi
kullanmak isteyen bir yönetici aşağıdakilere dikkat etmelidir:


Örgüt açısından arzu edilen ve edilmeyen davranışlar açık ve seçik olarak
belirlenmelidir.

317



Bu davranışlar çalışanlara duyurulmalıdır.



Mümkün olan her fırsatta ödüllendirme kullanılmalıdır.



Davranışlara hemen karşılık verilmelidir.
Amaç Kuramı (Edwin A. Locke)

Edwin Locke tarafından geliştirilen amaç teorisi davranışların nedenlerini kişilerin
bilinçli amaçları olarak görmektedir. Yani kişi kendisine bir takım amaçlar belirler ve
davanışlarını bu amaçları elde etmeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. Locke çalışanların
iş başarılarının belirleyicisinin onların kişisel amaçlarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak
yüksek motivasyonu sağlamak için amaçların özelliklerini aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:


Amaçlar açık ve belirgin olmalı ve genel ifadeli amaçlardan kaçınılmalıdır. Belirsiz
amaçlar, davranışlardaki istek ve kararlılığı azalttığı “elinden gelenin en iyisini
yap”şeklindeki bir amaç cümlesi yerine “bu sınavdan 100 almalısın” cümlesi belirgin
bir amaç olması gerektiği belirtilmektedir.



Amaçlar onu gerçekleştirecek kişi tarafından sahiplenilmeli ve benimsenmelidir. Kendi
amacını kendi belirleyen kişi, onu sahipleneceğinden motivasyon ve peformansı
artacağı belirtilmektedir. Bu nedenle yöneticiler amaçların ne olduğunu söylemek
yerine amaçlara birlikte karar vermelidir.



Amaçlar iddialı olmalıdır. Amaçların zorluk derecesi kişinin motivasyonunu
etkilemektedir. Bu nedenle zor ama ulaşılabilir amaçlar, kolay amaçlara göre kişiyi daha
fazla motive edebilbilir.



Amaçlara ne kadar ulaşıldığına dair geribildirim sağlanmalıdır. Sonuçlara yönelik
objektif ve zamanında verilen bilgi, kişi başarılıysa bu başarısını öğrenerek daha fazla
istekle işine sarılmasına, başarılı değilse nedenlerini araştırıp başarıya ulaşmasına yol
açacağı belirtilmektedir.

Son olarak amaç teorisinin bir motivasyon kuramı olmaktan çok bir motivasyon tekniği,
aracı olarak ele alınmasının uygun olacağını ve böylece yöneticilerin, bireyleri değerlemek ve
bireysel amaçlarla örgütsel amaçları bağdaştırmak amacıyla bu teknikten yararlanabileceği
belirtilmektedir.

11.4. Motivasyon Araçları
Motivasyonda temel amaç, çalışanların istekli, verimli ve etkili çalışmalarını
sağlamaktır. Bunu başarmak için ise bireyleri öncelikle tanımak gerekmektedir. Bireylerin
fiziksel ve psikolojik gereksinimleri birbirinden farklı olduğundan onları motive eden faktörler
de kişiden kişiye değişiklik gösterebilemektedir. Ayrıca ülke, bölge, sektör ve işletmeye göre
farklı motivasyon araçlarının etkili olduğu vurgulanmaktadır.
Her ne kadar önem sırası değişse de motivasyon araçları ekonomik, psiko-sosyal,
örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere üç başlık altında gruplandırılmaktadır:
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Ekonomik Araçlar
Sanayi toplumunun başlangıcından itibaren bugüne işletmelerdeekonomik boyutu olan
araçlar öne çıktığı belirtilmektedir. Kişilerin neleri motive ettiğini saptamaya yönelik yapılan
çalışmalarda ekonomik araçların önemli bir yer tuttuğu ifade edilmektedir. Aşağıda önemli sık
kullanılan ekonomik araçlar açıklanmıştır:


Ücret/maaş: Örgütlerde çalışanların çalışma nedenleri genelde ekonomik temele
dayandırılmaktadır. Yapılan işlerin karşılığında adil bir ücret almak, çalışanlar açısından
motivasyonunun en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir.



Prim: Çalışanların istenilen bir davranışa yönelmesi ya da önceden belirlenen hedeflere
ulaşması durumunda kendilerinetemel ücretlerin yanında performansa göre alt ve üst
limitleri belirli olan prim verilmesidir. Bu sistemgünümüzde kullanılan önemli
ekonomik araçlardan birisi olarak görülmektedir.



Kar paylaşımı: Örgütlerin belirli dönemlerde, elde edilen karın bir kısmını çalışanları
ile paylaşmasıdır. Örgütlere doğrudan katkısı yüksek olan çalışanların daha fazla
yararlandırıldığı ve yaygın olarak kullanılan bir ekonomik araç olduğu belirtilmektedir.
Buradaki amaç çalışanların daha başarılı olmaya teşvik etmek, işin kalitesini artırmak,
işgücü devrini ve kayıpları azaltmak ve verimliliği artırmak olarak görülmektedir.



Ekonomik ödüllendirme: Bu teşvik ile çalışanları işe bağlamak ve çalışanları
özendirmek amacıyla başarılı olan çalışanlara, ödüller vererek çalışanın yaratıcı ve
yapıcı gücünü ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Hak etmeyen bir kişiye verilen bir
ödül, kişinin çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerini olumusz yönde etkileyebileceğinden
başarı ve ödül dengesi önemli görülmektedir. Bu nedenle ödüllendirmenin hakkaniyetli
bir şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır.



Sosyal yardımlar: Çalışanlara ücretlerinin yanı sıra bazen ayni destekler yapılmaktadır.
Bu destekler çalışanlara örgüt tarafından değer verildiği düşüncesi yaratacağı için
bireyin örgüte olan bağlılığının artacağı belirtilmektedir. Çalışanlara sağlık sigortası,
hayat sigortası ve bireysel emeklilik yapılması, işe geliş gidişlerde servislerden
yararlandırılması önemli destekler olarak görülmektedir. Ayrıca eğitim yardımı, aile
yardımı, yemek yardımı, bayram ikramiyesi, yakacak yardımı, giyim yardımı, evlenme,
doğum ve ölüm yardımı ve kreş hizmetleri diğer önemli sosyal ekonomik araçlar olarak
bilinmektedir.
Psiko-Sosyal Araçlar



Çalışmada bağımsızlık: Günümüzde eğitimli ve alanında uzman çalışanlar, ekonomik
araçlar kadar, kendi yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, performanslarını daha etkili
yansıtabilecekleri ve inisiyatif kullanabilecekleri bir işte çalışmayı tercih etmektedirler.
Burada işin, çalışanlara kendilerini gösterme fırsatı sunması motivasyonlarını artıran
önemli unsur olarak değerlendirilmektedir.
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Güvenlik: Örgütlerin çalışanlar için sosyal sigorta, emeklilik tazminatı, kişisel
yatırımlar ve yan ödemeler gibi gereksinimlerini karşılamasının önemli olduğu ve bu
sayede çalışanların iş tatmininin sağlanabileği düşünülmektedir.



İlginç ve yapılmaya değer bir iş: Kişinin kendisi için çekici ve yapılmaya değer bir işi
yapması o işe karşı daha olumlu bir tutum takınarak yaptığı işten memnun ve dolayısyla
motive olacağı belirtilmektedir.



İşte yükselme ve statü: Yükselme önemli bir motivasyonel bir araç olarak
görülmektedir. Çalışanlar işlerinde yükselme olanaklarına sahip olmak istemektedirler.
Çünkü işleri iyice öğrenip deneyim kazandıkça yaptıkları iş sıradanlaşacak ve
bulundukları pozisyondaki yetki ve sorumlulukları yetersiz görmeye başlayacaklardır.
Bu nedenle örgütlerde yükselme olanaklarının var olması işyerinde önemli bir
motivasyon aracı olarak değerlendirilecektir. Bu araç çalışanın gösterdiği başarıya
karşılık hakettiği bir ödül olarak kullanılmaktadır.



Sosyal etkinlikler: Örgütlerde üyeleri ve aileleri arasında kaynaşmayı ve tanışmayı
sağlamak, örgüt bağlılığını artırmaya yönelik yapılan sosyal etkinlikler önemli bir
motivasyon aracı olarak öne çıkmaktadır. Örnek olarak, sportif faaliyetler, aile gezileri,
piknikler, geleneksel yemekler verilebilir.



Öneri sistemi: Öneri sistemi örgütün katılımcı ruhunu gösteren bir uygulamadır.
Önerilerinin dikkate alındığını düşünen çalışanların, örgütün kendilerine değer verdiğini
düşünerek daha fazla motive olacağı belirtilmektedir.
Örgütsel ve Yönetsel Araçlar

Motivasyon sağlamada kullanılan örgütsel ve yönetsel açıdan özendirici araçlar
arasında, amaç birliği, yetki devri, sosyal ödül, eğitim, iletişim, örgütsel destek, kararlara
katılma konuları ön plana çıkmaktadır. Bu araçlar ve diğerlerine açıklamarıyla birlikte aşağıda
yer verilmiştir:


Amaç birliği: Bilindiği üzere bir örgütün başarısı örgütün amaçları ile çalışanların
amaçlarının uyumlaştırılması mümkün olabilmektedir. Çalışanlara uyum
sağlayabilecekleri makul hedefler göstererek ve bu hedefler gerçekleştiğinde çalışanları
ödüllendirerek daha verimli bir çalışma ortamı yaratılabileceği ifade edilmektedir.



Eğitim sağlama: Günümüzde örgütler tarafından, çalışanların mesleki gelişimleri ve
teknolojik ilerlemelerden haberdar olabilmeleri önemli görülmektedir. Bu nedenle
örgüt, çalışanların kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine
yardımcı olmayı, çalışanların motivasyonu için önemli görmektedir.



Kararlara katılım: Örgütsel amaçlarla paralel olacak şekilde çalışanların da
amaçlarının belirlenmesi ve çalışanları işin içine dahil edilmesi motivasyonun
sağlanmasında önemlidir. Bir motivasyon aracı olarak kararlara katılım isteniyorsa bu
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aracı sadece çalışanların görüşlerini almak gibi göstermelik bir yaklaşımla ele almamak
gerektiği vurgulanmaktadır.


Örgüt içi iletişim: Örgütlerde sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulmasında internet ve
bilgisayar sistemlerinin kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu sayede örgütler anlık
ortaya çıkan gelişmeleri çok kısa sürede elektronik postayla her düzeyde çalışanlarıyla
paylaşabilmektedir. Bu sayede katı hiyerarşik yapı içerisinde astların üstlerine
ulaşmasını engelleyecek yapı ortadan kalkarak çalışanların sorunlarını aktarması
bilgisayar ortamında kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Ayrıca örgütlerde taraflar
arasındaki çatışmaların çözümünde de iletişim son derece önemli görülmektedir.
Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim örgütlerde çatışmayı azaltarak ortamdaki
belirsizliğin ve güvensizliğin kalkarak çalışanların motivasyonlarının artması
sağlanabilmektedir.



Yetki devri: Yetki devri, çalışanların saygı ve tanınma ihtiyaçlarını tatmin edecek
önemli bir motivasyon aracı olarak görülmektedir. Üstlere ait görev ve sorumlukların
bir kısmının astlara devredilmesi ile çalışanların kendilerine olan güvenlerinin artacağı,
kendilerini değerli hissedecekleri bununla beraber örgüte olan güven ve bağlılığının da
artacağı düşünülmektedir.



Sosyal ödül: Sosyal ödül, manevi yönü ağır basan ve tüm çalışanlar için önemli görülen
motivasyon araçlarından başka birisidir. Örgütlerde öne çıkan bir çalışanın tanınması,
başarının ve çabanın takdir edilmesini bu ödül kapsamına girmektedir. Bu ödüller
çalışanın çabasının sonucunu alması açısından bazı durumlarda ekonomik ödüllerden
daha fazla önem taşımaktadır. Günümüzde sosyal ödül aracına örnek olarak, haftanın
elemanı ve ayın elemanı gibi uygulamaları örnek verilebilir. Geçmişte bu
uygulamalarda başarılı çalışanlar gözle görülecek şekilde panolarda çalışanların
resimleriyle birlikte açıklanırken günümüzde elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara
bu bilgilendirme yapılmakta internet üzerinden de bülten gibi çeşitli yayınlarla ilan
edilerek uygulanabilmektedir.



Esnek çalışma saati: Esnek saat çalışma uygulaması, çalışanlara kendilerine
ayıracakları bir zaman bıraktığı için işe karşı devamsızlıkları azaltacağı
düşünülmektedir. İş yerinde bulunma zorunluğunun olmaması, çalışanların işe
yönelikolumsuz tutum ve davranışlarını azaltacağından kişilerin işlerine yönelik
doyumunun sağlanacağı düşünülmektedir.



İş rotasyonu: Bir iş, o işi yapan için anlamını yitirdiği zaman o kişiye aynı düzeyde ve
benzer becerileri içeren bir iş verilmesi olan iş rotasyonunun uygulanması, kişinin
motivasyonu için gerekli görülmektedir.



İş genişletme: Çalışanları en fazla strese sokan işlerin başında rutin işlerin geldiği kabul
edilmektedir. Hergün aynı işi yapmanın rutinliği bir süre sonra çalışanları sıkmakta ve
bu sıkıcılık onların işlerini keyifsiz bir şekilde çalışmalarına neden olmaktadır. Bu
keyifsizlik çalışanların morallerini bozmakta ve güdülenmelerini engellemektedir. İş
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genişletme ile bu rutinlik ortadan kalkmakta, işler çalışanlar için daha zevkli ve değişik
hale gelebilmektedir. Çalışanlara tek bir iş yaptırmak yerine birbirine benzer işleri
birleştirip yaptırılaraki şlerin genişletilmesiyle ortaya çıkan bir örgütsel araç olarak
kullanılmaktadır.


İş zenginleştirme: Birbirinden farklı işlerin aynı kişiye yeni yetki ve sorumluluklar
yüklenerek verilmesidir. Bu sayede işin akışı ve denetiminde daha fazla söz sahibi olan
çalışanların iş yapma isteklerinin artacağı düşünülmektedir. İş zenginleştirmesi, çalışana
kendi işi ile ilgili olarak planlama, örgütleme, denetleme yapabilmesi konusunda yetki
ve sorumluluk verilmesidir. Bu yolla çalışanlara yaptıkları işle ilgili yetki ve sorumluluk
verilmesi, kendilerini işletme için daha önemli hissedecekleri düşünülmektedir.
Dolayısıyla yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek için daha istekle
ve hevesle motive olmuş bir şekilde çalışacaklardır.

11.5. Motivasyonun Önemi
Örgütlerin başarısı büyük oranda, insan unsurunun çok yönlü ve karmaşık yapısının iyi
anlaşılmasına ardından çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda istekli ve verimli
çalışmaları için gerekli çalışma ortamının oluşturulmasına bağlı olduğu belirtilmektedir.
Bir örgütte ne kadar nitelikli çalışanlar bulunursa bulunsun, çalışanların çalışma isteği,
yönetim tarafından harekete geçirilmedikçe örgüte yeterli ve gerekli faydayı sağlayacağı
düşünülmemektedir. Çünkü örgütün sahip olduğu tüm varlıklar, ancak çalışanları aracılığıyla
örgütün amaçlarına hizmet edebilmektedir. Bir örgütün temel unsurlarından birisinin de,
çalışanın sadece çalışma yeterliliğine sahip olması değil, aynı zamanda çalışmaya istekli olacak
şekilde motivasyonunun sağlanmasıdır. Motivasyonun önemini ve yararlarını bireysel ve
örgütsel olarak iki başlık altında açıklanabilir.
Motivasyonun Bireysel Açıdan Önemi
Motivasyonun bireysel olarak kişilere sağlayacağı yararlar aşağıda sıralanmıştır:


Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak tanımaktadır.



Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile
yardımları vb.) karşılamaya olanak sağlamaktadır.



Çalışanların egolarını tatmin etmesini sağlamaktadır.



Çalışanların yeteneklerini
hazırlamaktadır.



Bireyin algılama gücünü artırmakta ve düşünsel çabaların en etkili yönde gelişmesini
sağlamaktadır.

geliştirecek

önlemlerin

araştırılmasına

olanak
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Motivasyonun Örgütsel Açıdan Önemi
Motivasyonun bireylere yönelik sağlamış olduğu kazanımlar dışında bireylerin bağlı
oldukları örgütlere yönelik de olumlu etkiler yarattığı bilinmektedir. Bu olumlu etkiler aşağıda
sıralanmıştır:


Örgütlerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının
geliştirilmesine yönelik bir rekabet ortamı içine girmelerine zemin hazırlamaktadır.



Bireylerin yaratıcılık ve liderlik niteliklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.



Bireyi harekete geçirmekte ve belirlenen amaçlar yönünde uğraşıların sürdürülmesini
sağlamaktadır.



Bireyi yöneltmekte, yönetim düzeni sağlamaktadır.



Güdüleme, bireyleri amaçlara ulaşma noktasında daha istekli hale getirerek bireysel ve
örgütsel performansın artırılmasını sağlamaktadır.



Olumlu yönde güdülenen bir birey, daha yüksek moralle çalışarak, örgütünü ve işini
daha fazla benimsemektedir.



Yüksek moral ve güdüleme ile çalışan birey daha huzurlu ve mutlu olacağı için, daha
barışçıl bir örgüt atmosferi yaratmak mümkün olacak, çalışanlar arasında yaşanan
çatışmalar azalacaktır.



Olumlu yönde güdülenen bireyin, işten ayrılma niyeti azalmakta, bunun yanında örgüte
olan bağlılığı artmaktadır.

11.6. Motivasyonun Sağlanmasında Yönetici Hemşirelerin Rolü ve
Önemi
Motivasyon, örgütlerde verimliliği ve devamlılığı sağlamak için önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna paralel olarak yöneticiler de motivasyonu, örgütsel verimlilik ve
performansı artırmaya yönelik bir araç olarak kullanmaktadırlar. Çünkü örgütlerin ve
yöneticilerin başarısının, astların örgüt hedefleri doğrultusunda çalışmalarına, bilgi, yetenek ve
becerilerinin bu yönde kullanılmasına bağlı olduğu belirtilmektedir.
Nitelikli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için, teknolojik olanakların yanı sıra motive
edilmiş, bilgili ve yetenekli sağlık çalışanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde
istenen kalite ve verimliliğin sağlanması, sağlık çalışanlarının sorunlarının anlaşılması ve
çözümlenmesi ile mümkün görülmektedir. Çalışanları motive edebilmek için ise çalışan
beklentilerinin bilinmesi gerekmektedir.
Hemşirelerde otonomi azlığı, düşük ücret, gece çalışma zorunluluğu, malzeme
yetersizliği, çalışma ortamının riskli ve stresli olması, rol karmaşası, rol belirsizliği, kurumsal
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desteğin yeterli olmaması, ev-iş çatışması, yükselme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması,
hemşire-hasta oranının artması, farklı düzeyde eğitim görmüş hemşirelerin görev-yetki ve
sorumluluklarının aynı olması ve hemşirelerin hasta bakımı dışındaki işlerden sorumlu
tutulması, fiziksel koşulların yetersizliği, ödüllendirmede adaletsizlik sonucunda hemşirelerin
motivasyonlarının düştüğü bununla birlikte tükenmişlik ve mutsuzluğa dolayısıyla hizmet
niteliğinin düşmesine neden olacağı belirtilmektedir.
Bu noktada yönetici hemşire, öncelikle bir hemşirenin güdülenebilmesi için nasıl bir
çalışma ortamına gereksinim duyduğunu bilmesi, ardından çalışanların kendilerini güdülenmiş
hissetmelerini sağlayacak araçlara ulaşmalarını sağlaması gerekmektedir. Sonuçta yönetici
hemşirelerin, güdülemeyi sağlayan etmenleri kullanarak; işe devamsızlık ve gecikmeleri
azaltma, sorun çözme becerisi kazandırma, yaratıcılık ve yenilik yaratma, bağımsız çalışma
becerisi ve değişime uyum sağlama becerisini geliştirme, çalışanların yeniden güdülenmesini
sağlama, çalışanlarını yeni sorumluluklar yüklenmeye istekli kılma, çalışanlara etik davranışlar
kazandırma gibi sonuçlar elde ettikleri belirtilmektedir.
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Uygulamalar
1. Nevin Hemşire Nasıl Başarılı Oldu?
Özel bir hastanede hemşirelik yapan Nevin Hanım, 40 yaşlarındadır. Kendisi 8 yıldan
bu yana aynı hastanenin farklı birimlerinde hemşirelik yapmıştır. Çok çalışkan ve girişken birisi
olmaması nedeniyle çalışma yaşamı boyunca her gittiği birimde yöneticileri tarafından
sevilmediği için sürekli başka bir servise gönderilmektedir. Nevin Hemşire 8 yıl içerisinde çok
sayıda birim değişikliği yapmıştır. En son çalıştığı Genel Cerrahi birimindeki yönetici hemşire,
Nevin Hemşire’nin geçmişinde çalıştığı birimlerde tutunamayan bir hemşire olduğunu
öğrendiği zaman çok bozulur onu hemen başka bir birime göndermeyi düşünür. Ancak daha
sonra Nevin Hemşire’ye yardım ederek onun motivasyonunu sağlamaya karar verir.
Nevin Hemşire hiçbir ekonomik sorunu olmayan varlıklı bir kişidir. Babadan kalma iki
evi vardır. Evli ve iki çocuğu da iyi para kazandıkları meslekleri yapmaktadırlar. Yönetici
hemşire iki kez Nevin Hemşire’yi biriminden göndermeye çalışır. Bu arada Nevin Hemşire
arada sırada canlanmakta, bir iki hafta iyi çalışmakta fakat daha sonra tekrar durgunlaşmaktadır.
Yönetici hemşire, Nevin Hemşire’nin maddi açıdan değil, ilgi ve sevgiden hoşlandığını
fark eder ve bu yönde onu teşvik etmeye başlar. Hastanenin kuruluş yıldönümünde çalışanlar
için bir parti düzenlenir. Yönetici hemşire bir pasta hazırlatarak üzerine Nevin Hemşire’nin
sorumluluğunda bulunan enfeksiyon kontrol komisyonununözel bir çalışması sonucu Cerrahi
servisin enfeksiyon oranlarında düşüş sağlandığını gösteren bir tabloyu da pastanın üzerine
yaptırır ve kendisine teşekkür eder. Nevin Hemşire, yönetcisinin ve diğer arkadaşlarının övgü
dolu sözlerinden çok etkilenir ve mutlu olur. Bu olaydan sonra Nevin Hemşire’nin tutum ve
davranışları çok değişir. İki yıl içerisinde terfi ederek hastanede başarılıbirhemşirelik hizmetleri
yöneticisi olur.
Kaynak: Tınaz, P. (2013). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul: Beta Basım, ss.
170-171Örnek Olaydan uyarlanmıştır.

325

Uygulama Soruları
1) Nevin Hemşire çalıştığı yıllar boyunca başarılı olamayıp son iki yıl içerisindeki başarılı
olması sizce neye bağlıdır?
2) Nevin Hemşire’yi motive eden araçlar nelerdir?
3) Yönetici hemşire, Nevin Hemşire’yi motive ederken hangi araçları nasıl kullanmıştır?
4) Nevin Hemşire’nin başarısını artırmanın başka bir yolu sizce ne olabilir?
5) Yönetici hemşirenin yerinde siz olsanız Nevin Hemşire’ye nasıl davranırdınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede motivasyonun, güdülemeyle aynı anlamı taşıdığı ve kişilerin belirli bir amacı
gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde ifade edildiği
görülmektedir. Motivasyonun çıkış noktasının insanların ihtiyaçları olduğu kabul edilmektedir.
Bireylerin güdülenebilmesi/motive edilebilmeleriiçin ihtiyaçlarının giderilmesi de zorunlu
görülmektedir. Motivasyonun, fizyolojik ya da psikolojik bir eksiklik veya gereksinmeyle
başlayan bir süreç olduğu belirtilmektedir. Bu gereksinme bireyi belirli bir amaca yönelik
harekete geçirmekte ve bu durum bireyi kendi içinde denge haline ulaştırmaya
yönlendirmektedir. Amaca ve doyuma ulaşıldığında ise süreç sonra ermektedir. Güdülenmiş
durum belirli bir süre devam etmektedir. Ardından eksiklik ve gereksinim tekrar hissedildiğinde
ise motivasyon süreci yeniden başlamaktadır.
Motivasyona yönelik çeşitli kuram ve teoriler geliştirilmiştir. Bunlar Kapsam Teorileri
ve Süreç Teorileri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Kapsam teorileri kişileri
belirli davranışlarda bulunmaya iten faktörlerin kişinin içinden geldiğini savunmaktadır.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Çift Faktör Teorisi, Başarma İhtiyacı Yaklaşımı ve ERG
Yaklaşımı kapsam teorileri arasında yer almaktadır. Süreç teorileri ise kişileri davranışa
dışarıdaki bazı faktörlerin ittiğini belirtmektedir. Başlıca süreç teorileri ise Davranış
şartlandırması, Beklenti Teorileri, Eşitlik Teorisi ve Amaç teorisi şeklinde sıralanmaktadır.
Motivasyon sağlanırken farklı türde araçlar kullanıldığı belirtilmektedir. Bunlar, ekonomik,
psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel olmak üzere üç başlıkta ele alınmaktadır. Ekonomik araçlar,
ücret/maaş, prim, ödüllendirme, sosyal yardımlar; psiko-sosyal araçlar çalışmada bağımsızlık,
güvenlik, işte yükselme ve statü, öneri sistemi; örgütsel ve yönetsel araçlar ise amaç birliği,
kararlara katılım, örgüt içi iletişim, yetki devri, esnek çalışma saati, iş genişletme, iş
zenginleştirmedir. Motivasyonun, çalışanların ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya
olanak sağlama, bireylerin yaratıcılık ve liderlik niteliklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırma,
çalışanları amaçlara ulaşma noktasında daha istekli hale getirerek bireysel ve örgütsel
performansın artırılmasını sağlama gibi gerek bireysel gerekse örgütsel açıdan çeşitli yararları
bulunmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde istenen kalite ve verimliliğin sağlanması, sağlık çalışanlarının
sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi ile mümkün görülmektedir. Hemşirelerde otonomi
azlığı, düşük ücret, gece çalışma zorunluluğu, malzeme yetersizliği, çalışma ortamının riskli ve
stresli olması, rol karmaşası, rol belirsizliği, kurumsal desteğin yeterli olmaması, ev-iş
çatışması, yükselme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması, hemşire-hasta oranının artması,
farklı düzeyde eğitim görmüş hemşirelerin görev-yetki ve sorumluluklarının aynı olması ve
hemşirelerin hasta bakımı dışındaki işlerden sorumlu tutulması, fiziksel koşulların yetersizliği,
ödüllendirmede adaletsizlik sonucunda hemşirelerin motivasyonu düşmektedir. Bu noktada
yönetici hemşirelerin, öncelikle hemşireleri motive edebilmek için gereksinim duyulan çalışma
ortamının bilmesi gerekmektedir. Daha sonra çalışanların kendilerini motive hissetmelerini
sağlayacak araçlara ulaşmalarını kolaylaştırmalıdırlar.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıda motivasyonla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Motivasyon kişisel bir olgu değildir.
B. Motivasyon kişiyi içten ve dıştan etkileyen güçlerle ilgilidir.
C. Motivasyon, bireyi davranışa sevk eden, bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve
sürekliliğini belirleyen bir olgudur.
D. Motivasyon teorileri kapsam ve süreç olarak ikiye ayrılmaktadır.
E. Motivasyon, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir
kavramdır.
2- Aşağıdakilerden hangisi “motivasyon süreci” kapsamında ele alınan kavramlardan birisi
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Uyarılma
İhtiyaç
Tatmin
Davranış
Cezalandırma

3- Aşağıdakilerden hangisi Kapsam Teorilerinin temelini oluşturan yaklaşımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Amaç teorisi
Başarma İhtiyacı Teorisi
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
ERG Yaklaşımı
Çift Faktör Teorisi

4- Aşağıda Kapsam Teorileri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kapsam teorileri kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa yönelten
faktöri ele almaktadır.
B. Varolma İhtiyacı (ERG) Yaklaşımı kapsam teorileri arasında yer almaktadır.
C. Kapsam teorileri içsel faktörlere ağırlık vermektedir.
D. Kapsam teorilerinin temelini Başarma İhtiyacı Yaklaşımı oluşturmaktadır.
E. Çift faktör teorisi kapsam teorileri arasında yer almaktadır.
5- Aşağıda Çift Faktör Teorisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Takdir edilme, motive edici faktörler arasında yer almaktadır.
B. Çift Faktör teorisine göre motivasyon sağlamada hijyen faktörleri ile motive edici
faktörler birbirini etkilemez.
C. Çift Faktör Teorisini geliştiren kişi Frederick Herzberg'tir.
D. Bu teoride, çalışanların kendilerini işlerinde iyi ve kötü hissettikleri durumları
tanımlamaları üzerinde çalışılmıştır.
E. Çift Faktör Teorisi, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımının ardından geliştirilmiştir
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6- Aşağıdakilerden hangisi “süreç teorileri” arasında yer almamaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Başarma İhtiyacı Yaklaşımı
Eşitlik Teorisi
Davranış Şartlandırma Yaklaşımı
Bekleyiş Teorileri
Amaç Teorisi

7- Aşağıdakilerden hangisi Edimsel (sonuçsal) teoriye göre bireyin davranışını etkileyen
pekiştireç gruplarından birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kayıtsız kalma
Yetki devri
Olumsuz pekiştireç
Olumlu pekiştireç
Cezalandırma

8- Aşağıda motivasyon teorileri ve bu teorileri geliştirenlerin isimleri verilmiştir. Yapılan bu
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Edimsel (Sonuçsal) Davranış Yaklaşımı-Skinner
Başarma İhtiyacı Yaklaşımı- David Mc. Clelland
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı- Abraham Maslow
Eşitlik Teorisi- ClaytonAlderfer
Amaç Teorisi-Edwin Locke

9- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde kullanılan “psikososyal araçlardan” birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kararlara katılım
Çalışmada bağımsızlık
İlginç ve yapılmaya değer bir iş
Öneri sistemi
Sosyal etkinlikler

10- Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun “bireylere yönelik yararları” arasında yer
almamaktadır?
A. Örgütlerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının
geliştirilmesine yönelik bir rekabet ortamı içine girmelerine zemin hazırlamaktadır.
B. Bireylerin yaratıcılık ve liderlik niteliklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
C. Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak tanımaktadır.
D. Bireyleri amaçlara ulaşma noktasında daha istekli hale getirerek bireysel ve örgütsel
performansın artırılmasını sağlamaktadır.
E. Olumlu yönde güdülenen bireyin, işten ayrılma niyeti artmakta bununla birlikte örgüte
bağlılığı azalmaktadır.

Cevaplar:
1-A, 2-E, 3-C, 4-D, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-A, 10-E
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Giriş
Kökenleri ve gelişim hızları ne olursa olsun tüm afet olaylarıyla ilişkili işlevler, beş
temel aşamada ele alınmaktadır. Bunlardan zararları azaltma ve önceden hazırlık işlevleri,
afetler olmadan önceki aşamayı kapsamakta olup bu dönem risk yönetimi yaklaşımıyla ele
alınmaktadır. Afet anı ve sonrasında yapılan, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden
inşa etme işlevleri ise kriz yönetimi yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Bazı kaynaklarda her ikisini
de kapsayan yaklaşım, afet yönetimi olarak belirtilmektedir. Bu bağlamda risk yönetimi, olaylar
olmadan önce afetten korunma, nedenleri ortadan kaldırma, oluşacak zararları önleme ya da
azaltmaya yönelik tüm eylemleri içermektedir. Risk yönetimi yaklaşımında proaktif hareket
edilmesi gerekmektedir. Kriz yönetimi ise, afet olduktan sonra meydana gelen krizi ortadan
kaldırmak, krizin yaralarını sarma ve kriz sonrası ikincil zararları azaltmaya yönelik eylemleri
kapsamaktadır. Burada ise reaktif davranış görülmektedir.
Günümüzde tüm işletmeler risk yönetimine ilişkin uygulamaları yapmak zorundadırlar.
Hizmet sektörü olarak sağlık sektörü açısından da risk yönetimi büyük önem taşımakta olup
sağlık sektöründe görünen gelişme ve değişimler risk yönetimini zorunlu hale getirmektedir.
Sağlık sektöründe hastaneler özellikleri gereği hemen her gün pek çok beklenmeyen olayla
karşılaşmaktadır. Riskler genellikle önceden bilinemediğinden, sonuçlar/çıktılar üzerinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. İyi bir risk yönetimine sahip olmayan hastanelerin, kriz
yönetim uygulamalarıyla başa çıkmak durumunda kaldığı belirtilmektedir. Bu acıdan bu
bölümde öncelikle risk yönetim, daha sonra da kriz yönetimi üzerinde durulacaktır.
Genel anlamda kriz, iyi işlemeyen ve yeniden yapılanmayı gerektiren istikrarsız bir
durumu ve yapıyı ifade etmektedir. Kriz, örgütün rutin bir şekilde işleyen sistemini bozan
aniden ortaya çıkan herhangi acil bir durum olarak tanımlanmaktadır. Kriz, işletmeleri belirsiz
bir ortama soktuğundan, hem örgüt hem de çalışanlar nasıl hareket edeceklerine karar
verememektedirler. Her işletmenin yöneticisi, risk yönetiminden sorumlu olmakla birlikte,
risklerin yönetilmesinden işletmedeki tüm çalışanlar sorumlu olmaktadır.
Dünyadaki gelişme ve değişimlerden sağlık ve hemşirelik hizmetleri de etkilenmekte,
bu durum hizmet alan ve hizmet verenler açısından riskleri de beraberinde getirmektedir. Risk
yönetimi, sağlık işletmelerinde, tıbbi hataların yarattığı sonuçlar açısından dikkate alındığında
risklerin nedenleri ve önleme yolları benzerlik göstermektedir. Sağlık işletmelerinde de risk
yönetim ilkeleri benzer şekilde riskin belirlenmesi, analiz ve kontrolü şeklinde yürütülmektedir.
Günümüzde hastanelerde, risk yönetimi kapsamında hasta ve çalışan güvenliği konularının
giderek önem kazağı, özellikle hastane ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin bu konularda
yetkin olmaları gerektiği belirtilmektedir. Hastanelerde risk yönetimi başlığında ele alınan hasta
ve çalışan güvenliği konuları, daha önce bu program kapsamında verilen “Hemşirelikte
Mevzuat” dersinin içeriğinde ele alınmış olduğundan burada tekrar değinilmeyecektir.
Bu bölümde öncelikle risk ve risk yönetimi kavramları ele alınarak, risk yönetim süreci
ve sağlık işletmelerinde risk yönetimi konusuna değinilerek, yönetici hemşirelerin rolüne
değinilmeye çalışılacaktır. Daha sonra kriz yönetimi konusu da benzer akışla ele alınacaktır.

337

12.1. Risk ve Risk Yönetimi Kavramı
Risk terimi, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğe göre, Fransızca kökenden gelmekte ve
zarara uğrama tehlikesi olarak açıklanmaktadır. Risk, istenmeyen ve kabul edilemeyen
sonuçların olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre risk, tehlikeden
kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığıdır. Risk,
belirli bir zaman aralığında örgütün hedeflenen bir sonuca ulaşamaması, kayba veya zarara
uğrama olasılığını ifade etmektedir. Risk, bir tehlikenin belli bir zaman ve ortamda
gerçekleşmesi durumunda, tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak
oluşacak olası kayıplar olarak ele alınmaktadır. Risk tanımları incelendiğinde, belirsizlik hissi
ve kayıp duygusu olmak üzere iki bileşenin yer aldığı görülmektedir.
Risk yönetimi ise, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası
zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetim anlayışını
ifade etmektedir. Risk yönetimi; risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesiyle, bunlara karşı
yapılacak girişimlerin belirlenmesini, sorumluların atanmasını, belirlenen girişimlerin
uygulanmasını, gelişmelerin izlenerek, sonuçların gözden geçirilmesini kapsayan bir süreç
şeklinde ele alınmaktadır.
Risk yönetimi hızlı kararlar ve girişimlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi
risklerin öncelikli çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirilerek, risklerle başa çıkmak için
strateji ve planların geliştirilerek uygulandığı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Burada,
belirsizliklerin ve bu belirsizliklerin yaratacağı olumsuz etkileri daha kabul edilebilir düzeye
indirgemeyi hedefleyen bir yaklaşım söz konusudur. Risk yönetim programı iseriskleri
tanımlayan, oluşumunu kontrol altına alan, olası zararı önleyen ve yasal sorumlulukların
belirlendiği geniş kurumsal bir program olarak değerlendirilmektedir.
Risk çalışmaları, yaşanan kazaların tanımlanması veya kazaya neden olan etmenlerin
belirlenmesi ve sonrasında olası birçok etmenin kontrol altına alınması veya ortadan
kaldırılması esasına dayanmaktadır.
Sağlık işletmelerinde risk yönetimi, olası ve gerçek örgütsel kayıpların sürekli
değerlendirilmesinin yapıldığı kalite yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Risk
yönetiminin öncelikli amaçlarından biri, uygulama hataları (malpraktis) ile ilgili davaların
sonucunda yaşanan mali kayıpların önlenmesidir. Risk yönetimi, istenmeden ya da dava açılma
olasılığı olan olayların sıklığını ve nedenlerini azaltma süreçleri üzerine odaklanmaktadır.
Burada risk yönetimini yürüten, risk yönetim programlarını oluşturan ve önleyici yaklaşımda
bulunan kişiler risk yöneticisi olarak görevlendirilmektedir. Sağlık işletmelerinde de risk
yöneticilerinin görevlendirilerek, olası risklerin belirlenmesi, risk analizi ve önlemlerin
alınmasında rol üstlenmeleri gerekmektedir.
Risk değerlendirme; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan etkenlerin incelenerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar olarak
tanımlanmaktadır.
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Risk değerlendirme; riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan
çalışmaları içermekte olup zararı önlemek için daha fazlasının yapılmasının gerekli olup
olmadığına veya yeterince önlem alınıp alınmadığının yeniden değerlendirilmesine olanak
sağlamak için örgüte, çevreye ve insanlara neyin zarar verebileceğinin dikkatlice incelenmesi
anlamında ele alınmaktadır.
Risk değerlendirme süreci; tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve riskin ne
düzeyde olduğuna karar verme, riski kontrol altına alma, gözden geçirme ve iyileştirme
aşamalarını içermektedir. Riski değerlendirirken çeşitli değişkenler dikkate alınmakla birlikte,
sıklıkla tehlikenin neden olduğu olayın meydana gelme olasılığı ile vereceği zararın şiddeti göz
önünde bulundurulmaktadır.

12.2. Risk Yönetim Süreci
Risk yönetimine ilişkin bilimsel yayınlarda risk yönetim süreci; risklerin belirlenmesi,
risklerin değerlendirilmesi ve risklerle ilgili alınacak önlemler olmak üzere üç aşamada ele
alınmaktadır.
 Risklerin belirlenmesi: İşletmeyi tehdit eden ve tehlikeye atan her türlü risk oluşturucu
etkenin belirlenmesi gerekmektedir.
 Risklerin değerlendirilmesi: Risk değerlendirmede nitel ve nicel yöntemlerin
kullanıldığı risk analiz tekniklerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Nitel risk
analizinde, gözlem, görüşme gibi teknikler kullanılırken; nicel risk analizinde tehdidin
olma olasılığı, tehdidin etkisi gibi değişkenlere sayısal değerler verilerek, yapılan
hesaplama sonucu risk değeri hesaplanmaktadır.
Risk değerlendirmede raporlama çok önemli olup, özellikle kaza raporları işletmenin
risk ve zararının değerlendirilmesinde önemli veri kaynağı oluşturmaktadır. İşletmelerde
genellikle iki basamaklı bir risk değerlendirme yaklaşımı benimsenmektedir. Burada önceliği
proaktif yaklaşım oluşturmakta olup beklenmeyen olaylar oluşmadan olaya yönelik önleyici
eylemlerin başlatılması söz konusudur. Proaktif yaklaşımı destekleyen en iyi kalite ve başarı
geliştirme aracı olarak “Hata Türleri Etki Analizi-HTEA” kullanılmaktadır.
Hata türleri etki analizi, 1960’larda Amerikan ordusunda geliştirilmiş, nükleer alanda,
orduda, havacılık, gıda ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Günümüzde sağlık alanında
da kullanılan bu yaklaşım, sistem ve donanım hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir
bir değerlendirme tekniği olarak ele alınmaktadır.
HTEA yöntemi, genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanmakta ve bu
yöntem yardımıyla zarar meydana getirebilecek olası durumlar önceden belirlenerek, önlemler
geliştirilmekte ve böylece olası zararların artması önlenebilmektedir HTEA, hataların
nedenlerini ve etkenlerini belirlemek, olası hataları tanımlamak, olasılık, şiddet ve
keşfedilebilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarmak, sorunların izlenmesini ve
düzeltici/önleyici eylemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
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Risklerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir yaklaşım ise, reaktif yaklaşım
olmaktadır. Bu yaklaşımda, beklenmeyen olay gerçekleştikten sonra olayın kök nedeni
anlaşılmaya çalışılarak, riskleri azaltmak için eylem planı geliştirilmektedir. Reaktif yaklaşımı
destekleyen en iyi kalite ve başarı geliştirme aracı “Kök Neden Analizi”dir. Akreditasyon
kuruluşları da beklenmeyen olayların incelenmesinde kök neden analizine önem vermekte ve
kuruluşların bu çalışmaları yapmasını beklemektedir.
Kök neden analizi, istenmeyen olayın olası bir şekilde meydana gelmesinin yanı sıra
işletmenin başarısındaki değişkenliğin altında yatan temel veya nedensel etkenlerin belirlenmesi için de kullanılan bir süreç olarak ele alınmaktadır. Kök neden analizinde inceleme
konusu bireyler değil, olay ve nedenleri olmaktadır. Amaç, kimin suçlu olduğunu bulmak değil,
tüm olayları gözden geçirerek sistemde iyileştirme yapılmasıdır. Bilimsel yazınlarda kök neden
analizleri incelendiğinde; sıklıkla beş kez neden sorusunu sorma tekniğinin ve neden ağacı
yönteminin kullanılmakta olduğu görülmektedir. Neden ağacı yöntemi, her vakanın birden
fazla nedeni olduğu gerçeğini desteklemektedir. En üstteki olaydan başlayarak, her bir olaya
“neden” sorusunu sormaya devam edildiğinde, bir nedenler yapısının ortaya çıkacağı
belirtilmektedir. Ana nedenler, oluşan ağacın en altında yani kökünün belirlenmesine kadar
“neden” sorusu sorulmaya devam edilmektedir. Bu kök nedenler daha sonra sınıflandırılarak
soruna yönelik uygun çözüm yöntemleri geliştirilmektedir.


Risklerle ilgili alınacak önlemler: Öncelikle kontrol önlemlerinin uygulamaya
konması gerekmektedir. Kontrol önlemleri, öncelikle tehlikelerin ve risklerin ortadan
kaldırılması temeline dayanmakta olup risk ortadan kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna
gidilmektedir. Riskin belirlenmesi, risk değerlendirme ve kontrol önlemlerinin
ardından, riski azaltma ya da ortadan kaldırmaya yönelik etkenlikler tanımlanmalı,
izlemeli ve gözden geçirilmelidir.

12.3. Sağlık Hizmetlerinde Risk Yöntemi
Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi; hastalar, sağlık çalışanları ve hastaneye gelen
ziyaretçiler için fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu bir ortam yaratmak, kazaları önlemeye
yönelik her türlü önlemi almak, önlem alma sürecinde kayıp ve harcamaları azaltmak,
yaralanma hatta ölümle sonuçlanabilecek kazalara önleyerek, tazminat giderlerini en aza
indirmek gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Hastanelerin uluslararası akreditasyonunu
yapan Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission International-JCI) sağlıkta risk
yönetimini; sağlık kuruluşunun kayıp riski ile hasta, çalışan ve ziyaretçilerin yaralanma riskini
tanımlama, değerlendirme ve azaltmayı üstlenen klinik ve idari girişim olarak tanımlamaktadır.
Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi yaklaşımı yasal işlemlerin bir zorunluluğu olarak
dikkate alınmaya başlamıştır. ABD’de yaklaşık 20 yıldır, İngiltere’de 10 yıldır bu yasal
işlemler sağlık çalışanları için bir zorunluluk oluşturmaktadır. Tıbbi hataların maliyetinin çok
yüksek olması nedeniyle sağlık çalışanları ve işletmeler açısından önemli bir sorun
oluşturmaktadır. Konuya ilişkin bilimsel yazınlarda, sağlık hizmetlerinde istenmeyen olayların
%70’nin önemsiz ve kısa süreli etki gösterdiği ancak %7’sinin kalıcı hasar bıraktığı ve
%14’ünün de ölüme yol açtığı belirtilmektedir.
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Sağlık hizmetlerinde risklerin önlenmesi açısından öncelikle risklerin
değerlendirilmesine dayanak oluşturacak şekilde tıbbi kayıtların, kaza ve hataların
raporlandırılmasına önem verilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerindeki riskler diğer
işletmelere göre farklılık göstermekte olup klinik riskler ve klinik dışı riskler şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Diğer bir sınıflamaya göre sağlık işletmelerindeki riskler; hasta bakımıyla
ilgili riskler, tıbbi görevlilerle ilgili riskler, çalışanlarla ilgili riskler olmak üzere üç başlıkta ele
alınmaktadır. Burada hasta bakımıyla ilgili riskler klinik uygulamaya dayanan riskler olup hasta
güvenliği kapsamında değerlendirilmektedir.
Klinik riskleri, tıbbi riskler oluştururken, hastanenin bir işletme olarak karşılaştığı
riskler de klinik dışı riskler olarak ele alınmaktadır. Klinik risk değerlendirme, risklerin
kontrolü ve bildirimi için ilkeler, yöntemler ve stratejiler oluşturulmasıyla uğraşmaktadır.
Klinik risk değerlendirmenin amacı sadece tıbbi davaları azaltmak değil aynı zamanda
klinik risk faktörlerini en aza indirmek, bakım kalitesini artırmak ve hasta güvenliğini
sağlamaktır. Konuya ilişkin yazınlarda, klinik risk alanı olarak yüksek riskli davalar ele
alındığında, acil, nöroşirurji, genel cerrahi, ortopedi, jinekoloji, radyoloji olmak üzere altı klinik
alan üzerinde durulmaktadır. Klinik riskten kaçınma, tıbbi tanı, tedavi ve yönetim
seçeneklerinin bulunduğu durumlarda hastanın tercihinin dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Hastanın bu riskleri kabulü, bilgilendirilmiş onamın yasal süreçler doğrultusunda alınmasıyla
sağlanmaktadır.
Sağlık işletmelerinde de daha önce değinildiği gibi proaktif ve reaktif yaklaşım olmak
üzere iki basamaklı bir risk değerlendirme yaklaşımı benimsenmektedir. Proaktif yaklaşımı
destekleyen en iyi kalite ve başarı geliştirme aracı olan hata türleri etki analizi (HTEA)
yaklaşımı sağlık hizmetleriyle ilgili risklerin yönetilmesinde kullanılmaktadır. Hastanelerin
uluslararası düzeyde akreditasyonunu yapan JCI, istenmeyen olayların oluş şekilleri için kök
neden analizinin etkin bir şekilde yapılmasını önermektedir. Tıbbi hatalar, kök nedenleri veya
hata türleri açısından iki farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir.
Kök nedenlerine göre tıbbi hatalar;




İşe bağlı hatalar (yanlış işlem yapma),
İhmale bağlı hatalar (doğru işlemi yapmama) ve
Uygulamaya bağlı hatalar (doğru işlemi yanlış uygulama) olarak üç grupta
toplanmaktadır.

Hata türü açısından;






İlaç hataları,
Cerrahi hatalar,
Tanı koymada hatalar,
Sistem yetersizliğine bağlı hatalar ve
Diğer hatalar (hastane infeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu, hasta düşmesi vb.) olmak
üzere beş grupta incelenmektedir.
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Klinik risklerin değerlendirilmesinde niteliksel ve niceliksel
yararlanılmaktadır. Burada risk değerlendirmede kullanılan beş adım;

analizlerden






Tehlikelerin tanımlanması,
Kimin nasıl zarar görebileceğinin belirlenmesi,
Risklerin değerlendirilerek, önlemlere karar verilmesi
Bulguların ve önerilen eylemlerin kaydedilerek, eylemlere kimin öncülük yapacağının
belirlenmesi,
 Değerlendirmelerin gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi, şeklinde
sıralanmaktadır.
JCI ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan birçok durumun önlenebilir olduğunu ve izlenmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. JCI belirlemiş olduğu izlenmesi gereken olaylar;
















Tıbbi bir hata sonucu hastanın kalıcı fonksiyon kaybı, felç, koma ya da ölümle karşı
karşıya kalması,
Bir hastanın hastaneden taburcu olduktan 72 saat içinde intihar girişiminde bulunması,
Hastanın ölümü ya da kalıcı fonksiyon kaybına neden olabilecek ya da intihar, kaza veya
cinayet sonucu ölümü ile sonuçlanan kaçışının olması,
Yanlış taraf cerrahisinin yaşanması,
Doğum sürecinde yaşanan anne ölümü,
2500 gr altında doğan bir yeni doğanda doğumsal bir sorun olmaksızın doğum sonrası
ölüm olması,
Kişinin bakım, tedavi ya da hizmet aldığı hastaneden kaçırılması,
Hastanın ölümü ya da ciddi kalıcı fonksiyon kaybıyla sonuçlanan tecavüz, cinayet ya da
diğer suçların işlenmesi,
Düşme sonucu yaralanma, ölüm ya da ciddi kalıcı fonksiyon kaybının yaşandığı hasta
düşmesi,
Kan nakli yan etkilerine bağlı olarak hemolitik transfüzyon reaksiyonunun görülmesi,
Ameliyat sonrası hastanın vücudunda gazlı bez ya da pens gibi yabancı cisim
unutulması,
Tecavüz, saldırı ve diğer suçlardan kaynaklanan, ciddi kalıcı işlev kaybı yaşanması,
Hastaneden çıkış sürecinde bebeğin yanlış bir bölüme verilmesi,
Ciddi yeni doğan hiperbilurinemisinin olması,
Radyoterapi sürecinde, ışınlanacak bölgeye verilecek dozun %25 üzerinde yanlış alana
uygulanması, şeklinde sıralanmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, iyi bir risk yönetimi uygulamayan sağlık işletmelerinin kriz
yönetimini uygulamak zorunda kalacakları unutulmamalı, konuya gecikmeden zamanında
gereken önem verilmelidir.
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12.4. Risk Yönetiminde Hemşirenin ve Yönetici Hemşirenin Rolü
Sağlık hizmetlerinde hemşireler, konumları gereği beklenmeyen olayları fark etmek ve
tıbbi hataları tanımlamak, analiz etmek ve eylemde bulunmak açısından en uygun sağlık
çalışanı konumdadır. Teknolojiyi en fazla kullanan meslek grup olarak hemşireler, sağlık
hizmetlerinin sunumunda işlemlerin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesinde özellikle kalite
güvenliği çalışmalarında yer almalı, hataları tanımlama ve analiz etmede gerekli becerilere
sahip olmalıdırlar.
Risk yönetimi çalışmalarında, risk yöneticisi, yönetici hemşireler, hemşireler ve diğer
çalışanlar özellikle hasta bakımındaki riskleri azaltmak üzere birlikte çalışmaktadır. Yönetici
hemşirenin konuya ilişkin tutumunun, hemşire ve diğer çalışanların tutumunu etkileyeceği
gerçeği, hasta bakımında risk yönetimi programının uygulanması ve etkinliğinin sağlanmasında
dikkate alınmalıdır.
Risk yönetimi açısından yönetici hemşirelerin bir olay meydana geldiğinde yapması
gerekenler;





Olayı tanımlama,
Hızlı izlem ve eyleme geçme,
Çalışanlarla etkileşime geçme,
Hemen zararı karşılama ve ortamı eski haline getirme şeklinde sıralanmaktadır.

Bu adımların izlenmesine özen gösterildikçe, risk yönetimi başarıyla
sonuçlandırılacaktır. Risk yaratan durumları inceleyerek, risk etkenlerini ortadan kaldırmaya
yönelik girişimlerde bulunma olanağı yaratılmaktadır. Yönetici hemşirenin, bu aşamada hata
bildirim raporlarının sadece riskleri belirleme ve azaltmada kullanılacağı güvencesini
çalışanlarına vermesi gerekmektedir. Risk yöneticisinin de bildirimleri inceleyen sağlık
takımıyla birlikte çalışmalar yapması ve tekrarlanmasını önlemek için eylem planı oluşturması
beklenmektedir. Çalışanların risklerle ilgili gereksinim duydukları konularda eğitimler
düzenlemesi ve ilgili olanların katılımlarının sağlanması da gerekmektedir.

12.5. Kriz ve Kriz Yönetimi Kavramı
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğüne göre kriz; bir organda birdenbire ortaya çıkan
fizyolojik bozukluk, aniden gelişen şiddetli belirtilerle ayırt edilen nöbet, hastalık nöbeti, bir
kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım, bir şeyin çok kıt bulunması durumu, bir şeye
duyulan ani ve aşırı istek, çöküntü, bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir
kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım veya buhran, şeklinde açıklanmaktadır.
İşletme yönetimi açısından kriz, bir örgütün rutin bir şekilde işleyen sistemini bozan ve
aniden ortaya çıkan herhangi acil bir durum olarak tanımlanmaktadır. Kriz ve kriz dönemlerinin
en belirgin ve gerilim yaratıcı özelliği belirsizliktir. Krizin belirsizlik dışında, tehdit, zaman
baskısı ve sürpriz (örgütü rahatsız eden beklenmedik ani durumun varlığı gibi) olarak belirtilen
özelliklerinden söz edilmektedir. Kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden bazen de
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örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve acil tepki gösterilmesini gerektiren; örgütün kriz öngörme
ve önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı, gerilim yaratan bir durum olarak ele
alınmaktadır.
Kriz yönetimi terimi, Türkçe sözlüğe göre; bir ülkenin karşılaştığı ulusal, uluslararası
herhangi bir sorun veya doğal afet durumlarında sorunun en az zararla atlatılabilmesi için
konunun uzmanlarından oluşturulan kurul; bir ülkenin karşılaştığı ulusal, uluslararası herhangi
bir sorun veya doğal afet durumlarında sorunun en az zararla atlatılabilmesi için gerekli
kararların alınması işi; işletmelerde hatalı üretim, ham madde sıkıntısı, kalite düşüklüğü,
pazarlama gibi nedenlerle ortaya çıkan sorunlu dönemde yöneticilerin yönetme biçimi şeklinde
açıklanmaktadır.
Diğer bir tanıma göre kriz yönetimi; kriz olarak belirtilen durumu ortadan kaldırmak
için planlı, sistematik ve rasyonel adımların kararlaştırılıp uygulamaya sokulması işlevi olarak
ele alınmaktadır. Başka bir tanıma göre kriz yönetimi; krizi tahmin etme, önleme, hazırlanma,
özelliklerini belirleme, iyileşme ve öğrenme mekanizmalarını planlama ve uygulama gibi
işlevleri içeren bir süreçtir. Kriz yönetimi; bir dizi hoşa gitmeyen kararların alındığı, belirli bir
zamanı kapsayan ve bazı fedakârlık yapmayı gerektiren bir süreç olarak değerlendirilmekle
birlikte temel amacı, işletmeyi karşılaşabilecek bir kriz durumuna karşı hazırlamaktır.
Bu kapsamda örgütsel krizin temel özellikleri; kriz durumunun tahmin edilememesi,
örgütün tahmin ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalması, örgütün amaç ve varlığını tehdit
etmesi, üstesinden gelmek için atılması gereken adımların kararlaştırılması için yeterli bilgi ve
zamanın bulunmaması, acil müdahale gerektirmesi ve karar alıcılarda gerilim yaratması
şeklinde sıralanabilmektedir.

12.6. Krizin Evreleri
Örgütlerin krizle yüz yüze gelmesinde rol oynayan etmenler; çevresel ve örgütsel
etmenler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.




Çevresel etmenler; örgütün, kriz durumuna girmesinde en önemli rolü üstlenmektedir.
Dinamik ve sürekli değişen çevre, örgütün karşılaşacağı karmaşıklık ve belirsizlik
derecesini etkileyerek yönetsel kararların etkisini azaltmakta ve örgütün krizdurumuna
sürüklenmesine yol açabilmektedir. Krize yol açan çevresel etmenler; ekonomik sistem,
teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel etmenler, hukuki ve siyasi etmenler,
uluslararası çevre etmenleri ve doğal etmenler, şeklinde sıralanmaktadır.
Örgütsel etmenler, örgütsel yapı ve yönetimin özelliği olarak belirtilmektedir. Örgütsel
yapı, çevresel değişmelere uyum gösteremeyecek derecede katı ise iletişim sisteminin
sorunlara en yakın kişi ve grupların üst yönetime ulaşmasına olanak tanımadığı
durumunda krizlerin oluşması söz konusu olabilmektedir. Yönetimin niteliği, örgütlerin
kriz durumuna düşmelerinin en önemli nedeni olarak belirtilmektedir. Örgütün üst
düzey yöneticilerinin çevresel değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama,
yorumlama ve değerlendirme konularındaki deneyimsizlikleri ve yetersizlikleri burada
etkili olmaktadır.
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Örgütlerde krizler birden bire çıkıyor gibi görünse de krizin evrelerinin aşağıda
belirtilen altı aşamadan oluştuğu belirtilmektedir:












Krizin başlangıç noktası; krizin kavramsal olarak ifade edildiği, kabul görmüş inançlar,
normlarla karakterize edilen evresidir. Burada yukarıda belirtilen etmenlerin etkisinin
görünmeye başlanması söz konusudur.
Kuluçka dönemi; öngörülemeyen, fark edilemeyen olayların yavaş yavaş biriktiği evreyi
içermektedir. Burada gerekli bilgiye sahip, öngörü yeteneği gelişmiş ve yenilikçi bazı
kişilerin bir kriz ortaya çıkacağına ilişkin algıları olabilmekte ancak bu görüşlerini diğer
örgüt üyeleriyle paylaşmadıkları veya kabul görmedikleri bir durum söz konusudur.
Belirme anı; krizin karar vericilerin dikkatini çektiği dönemi kapsamaktadır. Eğer
işletmenin kriz sinyallerini yakalayabilmesi söz konusu olursa, krizi önleme ve koruma
mekanizmalarını harekete geçirerek, kriz planlarını devreye sokması ve üst yönetimin
bu doğrultuda hareket etmesi söz konusu olacaktır. Ancak bazı durumlarda tüm bunlar
uygulansa da kriz durumu devam edebilmektedir.
Hücum aşaması; krizin etkilerinin örgüt çalışanlarının birçoğu tarafından doğrudan
anlaşıldığı dönemdir. Bu aşamada kriz önlenememiştir ve saklanamaz, göz ardı
edilemez bir şekilde işletmeyi ve çevresini etkiler duruma gelmiştir.
Kurtarma aşaması; koşulların acilen yeniden tanımlandığı, bu şekilde krizin en önemli
özelliklerinin yönetilmeye çalışıldığı, kriz planlarının uygulanmasına devam edildiği ve
krizin yarattığı olumsuz etkilerin gidermeye çalışıldığı aşama olarak belirtilmektedir.
Yeniden yapılanma aşaması; krizin etkileriyle başa çıkıldıktan sonra önceden kabul
edilen inançlar, normlar, prosedürler ve eylemler ile örgütün gelecek krizlerle baş etme
yeteneğinin geliştirilmesini içermektedir.

İşletmenin özellikle tepe yöneticilerinin krizin evrelerini bilerek, yakından izlemeleri,
olası kriz durumlarına karşı duyarlı olmaları, önlemeye yönelik stratejiler geliştirmeleri, kriz
oluştuğunda da hızlı ve etkili karar sistemini oluşturarak, krizi fırsata çevirecek bir yönetim
anlayışı sergilemeye çaba göstermeleri gerekmektedir.

12.7. Kriz Yönetim Süreci
Kriz yönetim süreci; kriz öncesi olası krizlere karşı uyarı işaretlerinin değerlendirilip
hazırlık ve engelleme sistemlerinin kurulması, kriz sırasında krizin ortadan kaldırılması için
kontrol altına alınmaya çalışılması ve etkilerinin en aza indirilerek denge durumuna
dönüşmenin sağlanması, kriz sonrası sürecin değerlendirerek gerekli çıkarımların/öğrenmelerin
yapılmasını içermektedir.
Diğer bir bakışla kriz yönetimi süreci; olası kriz durumuna karşılık kriz sinyallerinin
alınarak değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli
önlemlerin alınması ve uygulanması şeklinde ele alınmaktadır. Kriz yönetiminin temel
amacının örgütü kriz durumuna hazırlamak olduğunu göz önüne alarak yapılan sınıflamada kriz
yönetim süreci benzer şekilde; kriz sinyallerinin alınması, krize hazırlık ve korunma, krizin
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denetim altına alınması, normal duruma geçme, öğrenme ve değerlendirme olmak üzere beş
aşamada ele alınmaktadır.
Kriz yönetim sürecinin aşamaları;









Kriz sinyalinin alınması; gelmekte olan krizin varlığı ve şiddeti ile ilgili bilgileri içeren
bir aşama olduğundan, yöneticilerin bu aşamaya duyarlı olması gerekmektedir. Kriz, bu
sinyallerin iyi izlenmemesi ve doğru şekilde değerlendirilmemesi sonucunda ortaya
çıktığından, örgüt içinde değişik sinyalleri alabilecek erken uyarı sistemlerinin
oluşturulması gerekmektedir.
Krize hazırlık ve korunma; erken uyarı sisteminden gelen bilgileri kullanarak, olası bir
krizle ilgili olarak alınacak önlemlere ilişkin bilgilerin yönetime iletmesini
gerektirmektedir.
Krizin denetim altına alınması; üst yönetimin elde ettiği bilgiler doğrultusunda krizi
önlemek için eyleme geçtiği aşamadır. Burada ilk aşamada elde edilen verilerin
kullanılarak, krizin gidişinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bir
çaba gösterilmektedir.
Normal duruma geçiş; krizin denetim altına alınıp, atlatılmasından sonra örgütün
istikrarlı duruma getirilmesini gerektirmektedir. Bu aşamada, örgüt yeniden
yapılandırılarak değişen çevre koşullarına uygun duruma getirilmekte ve krizin yarattığı
olumsuz etkilerinin giderilmesine çalışılmaktadır.
Öğrenme ve değerlendirme; kriz döneminde alınan kararın, önlem ve uygulamaların
gözden geçirilerek, bu dönemle ilgili derslerin çıkarıldığı aşamadır.

Her kriz aslında kendi içinde fırsatlar barındırdığından, yöneticilerin bunu fark edip
ortaya çıkarması gerekmektedir. İyi yönetilen bir krizin sonucunda, başta çalışanlar olmak
üzere müşteriler, medya, tedarikçiler, bayiler gibi sosyal paydaşların çok uzun yıllar sürecek
sadakatini elde edebilecek kurumsal itibar kazanılabilmektedir. Bu süreç, birebir iş sonuçlarına
yansıyarak bir rekabet üstünlüğü yaratacak duruma getirilebilmektedir. Buradaki fırsatlar,
güven tazeleme ve şirketin kurumsal değerleri ile toplumsal değerlerini buluşturmak şeklinde
açıklanmaktadır.
Kriz dönemleri, başarılı yöneticilerin en çok arandığı zamanlardır. Yöneticilerin bu
dönemlerde sergileyeceği yönetsel beceriler, örgütü dağılmaktan kurtarmakta ve krizin yarattığı
paniği gidererek kriz durumunun bir an önce giderilmesine yardımcı olmaktadır. Kriz
durumlarında otoritenin kullanılması ve hiyerarşiye uyulması son derece önemli olmaktadır.
Etkin bir yöneticinin, krizi çözümlemesi, ilgili kişilerde meydana gelen manevi zararları
onarması ve olabildiğince ayni durumların tekrarlamaması için önlemler almaya çaba
göstermesi gerekmektedir.

12.8. Sağlık Hizmetlerinde Kriz Yönetimi
Diğer işletmeler gibi sağlık işletmeleri de gerek dış çevre (enerji darboğazı, ekonomik
sarsıntı, yasal değişiklikler, doğal afetler, yangın, sabotaj vb) gerekse örgütsel etmenler
(yönetimin el değiştirmesi, ekonomik darlık, iyi yönetilememe gibi) nedeniyle kriz durumuyla
karşı karıya kalabilmektedir. Bu açıdan sağlık kurumlarında, olası krizlere karşı çevredeki
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değişiklikleri izleyecek, sinyalleri doğru yorumlayabilecek, erken uyarı görevini üstlenebilecek
araştırma ekibine gereksinim duymaktadırlar.
Genellikle kamu sağlık kuruluşlarının afet durumlarına (çok sayıda hasta gelmesi,
deprem, sel, büyük kazalar veya felaketlere vb) yönelik olarak, hazırlık yaptıkları, afet planları
hazırladıkları görülmektedir. Ancak, doğal afetlere yönelik yapılan bu hazırlıkların tüm kriz
durumlarına yönelik yapılması gerekmektedir.
Sağlık kuruluşlarında kriz koşullarının iyi yönetilebilmesi, sorunsuz atlatılabilmesi için
kriz yönetim ekibinin oluşturulması gerekmektedir. Bu ekip, kriz durumunda uygulanacak
planları hazırlama, prosedürleri geliştirme, eğitim işlerini yürütme, test etme, risk denetleme,
gibi eylemlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmaktadır. Bu ekip, yaratıcı düşünce, öneri ve
fikirler üretebilen, doküman ve kayıtlar tutabilen, insancıl bakış açısına sahip, iletişimi güçlü
kişilerden oluşmalıdır. Kriz yönetim ekibi üç ayrı alt ekipten oluşmaktadır.






Çekirdek ekip; üst düzey kurul üyelerinden oluşmaktadır. Bu ekip işin devamlılığı, ürün
sağlama, tedarik, bütçe onayları, üst düzeyde iletişim kurma gibi hedef kitlelere yönelik
mesaj içeriğini onaylayan, yasal işleri yürüten, üst düzey medya ilişkilerinde sözcülük
işlevini üstlenen bir konuma sahiptir. Örgütü tanıyan, deneyimli ve güvenilir bir
sekreterinde bu ekiple sürekli birlikte olması gerekmektedir. Ekip üyelerinin, krizden
etkilenenler, örgütün işleyişi ve devamlılığı ve insan kaynakları vb konularda sürekli
bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu ekip stratejik kararları almakta, her üye bir veya
birkaç alandan sorumlu olmaktadır. Krizin sıcak olduğu dönemlerde bu ekibin
toplantıları 15 dakikada bir olabilmektedir.
Kriz kontrol ekibi; çekirdek ekibin aldığı kararları acilen alanda uygulayan ekiptir. Bu
ekibin bilgi işlem ve iletişim olanakları bulunan bir toplantı merkezine gereksinimi
bulunmaktadır. Bu ekip uygulamada olan gelişmeleri çekirdek ekibe raporlamakta ve
çekirdek ekip bu raporlar doğrultusunda acil eylem kararları alarak, strateji
önerebilmektedir. Krizin gerektireceği ek bütçenin onayını da bu çekirdek ekip
yapmaktadır.
Kriz iletişim ekibi ve halkla ilişkiler; kriz yönetim ekibinin en önemli alt grubu kriz
iletişim ekibidir. Bu ekip, bilginin toplanması ve dağıtılmasından, iletişim strateji ve
uygulamalarından sorumludur.

Ülkemizde kriz durumlarını yönetmek amacıyla Başbakanlığa bağlı bir "Başbakanlık
Kriz Yönetim Merkezi" oluşturulmuş ve bu merkezin amaçları ve çalışma esasları bir
yönetmelikle düzenlenmiştir.
Kısaca kriz döneminde iletişim hayati önem taşımakta ve insanlar kriz anında
belirsizlik, güvensizlik ve bilgi eksikliği ile uzun süre baş edememektedirler. Bu dönemde
koşulların etkisiyle endişelenmeler artmakta, dedikodu ve rivayetlere uygun bir ortam
oluşmaktadır. Bu nedenle kriz anında ve sonrasında dürüst, duyarlı, inandırıcı ve güncel bilgiye
sahip olmak büyük önem taşımaktadır. İyi bilgilendirilmiş kitleler, korkmamakta ve hiçbir
zaman spekülasyon veya dedikodu gereksinimi duymamaktadırlar.
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Krizde hedef kitleler ve toplum, özellikle kriz dönemi ve sonrasında kriz yönetim
ekibinin dürüst ve duyarlı açıklamalarını beklemektedir. Bu bilgilenmenin olmadığı durumda,
bilgi eksikliği sonucunda bireylerin en kötüye düşünmeleri söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla
etkin bir kriz yönetiminde, krizin planlanması ve kriz döneminde etkin iletişimin sağlanması,
krizin atlatılmasına ve hatta fırsata dönüştürmesine büyük katkı sağlayacaktır. Örneğin;
hastanelerde hazırlanmış olan afet planlarında, yer alan her birimin görevlisi önceden
belirlenmeli, plan ilgili kişiler tarafından bilinmeli, belirli zaman aralıklarıyla test edilmelidir.
Kriz dönemlerinde yöneticilerden önderlik özelliğini göstermeleri beklenmektedir. Bu
önderlik niteliklerinin boyutlarından biri, ekibin bir bütün olarak ele alınması diğeri de kişiler
arasında çıkan sürtüşmelerin çözümlenmesidir. Bu süreçte yöneticinin hareket adamı olması
gerekmektedir. Kriz sonrası olumsuz davranışların ortaya çıkması gözlenen bir durumdur.
Olumsuz etkilerin çoğu problemli kişilerin davranışlarından kaynaklanmakta olup kriz sonrası
görülen olumsuz davranışlar; korku, bitkinlik, çekingenlik, güvensizlik, tepki, öz-savunma,
yalnızlık şeklinde görülebilmektedir. Krizlerin meydana getirdiği olumsuz etkilerin giderilip
örgütün tekrar harekete geçirilebilmesinin kuralları; verimli çalışmayı engelleyen engelleri
ortadan kaldırmak, örgütün hedeflerini yeniden ve eskisinden daha güçlü olarak belirlemek,
kriz boyunca yapılan başarılı çalışmaları değerlendirmek ve gerekirse ödüllendirmek şeklinde
belirtilmektedir.
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Uygulamalar
1. Çalıştığınız sağlık kuruluşunun afet/olağanüstü durumlara ilişkin planını aşağıdaki
sorular bağlamında analiz ediniz. Herhangi bir sağlık kuruluşunda görevli değilseniz, görüşme
izni alabildiğiniz bir hastanenin hemşirelik hizmetleri yöneticisiyle aşağıdaki sorular
doğrultusunda görüşme yaparak, afet planları hakkında bilgi alarak, kuramsal bilginizle
yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
Sağlık kuruluşunda/hastanede risk değerlendirme/analizi çalışması yapılmış mı?
Bu risklere yönelik eylem planları yapılmış mı?
Sağlık kuruluşunda/hastanede olağan üstü durumlara yönelik afet planı hazırlanmış mı?
Afet planında görev alanların eğitim yoluyla rollerine hazırlanmaları sağlanmış mı?
Afet planı en son ne zaman test edilmiş/tatbikat yapılmış?
Sağlık kuruluşunda/hastanede risk ve kriz durumlarını yönetmeye yönelik bir çalışma
grubu oluşturulmuş mu?
7) Hemşirelik hizmetleri yöneticileri veya hemşireler bu çalışma gruplarının içinde rol
almışlar mı?
8) Sağlık kuruluşunda/hastanede hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin standartlar
uygulanmakta mı?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, risk ve kriz yönetimi konusu kuramsal olarak ele alınarak, sağlık
hizmetlerinde uygulanmasına yönelik bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
Risk yönetimi, işletmelerin olası ve gerçek kayıplarının sürekli değerlendirildiği kalite
yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Risk yönetiminin öncelikli amaçlarından biri,
uygulama hatası davaları sonucunda yaşanan mali kayıpları önlemektir. Risk yönetimi,
istenmeden olan ya da dava açılma olasılığı olan olayların sıklığı ve nedenlerini azaltma
süreçleri üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetim süreci; risklerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerle ilgili
alınacak önlemler olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Risk yönetiminde yönetici hemşirelerin
bir olay meydana geldiğinde yapması gerekenler; olayı tanımlama, hızlı izlem ve eyleme
geçme, çalışanlarla etkileşime geçme, hemen zararı karşılama/eski haline getirme şeklinde
belirtilmektedir. İşletmelerin, risk yaratan durumları inceleyerek, risk etkenlerini ortadan
kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunması önem taşımaktadır. Sağlık işletmelerinde yönetici
hemşirelerin, özellikle hata bildirim raporlarının sadece riskleri belirleme ve azaltmada
kullanılacağı güvencesini çalışanlarına vermesi gerekmektedir. Risk yöneticisinin de
bildirimleri inceleyen sağlık takımıyla birlikte çalışmalar yapması ve risklerin tekrarlanmasını
önlemek için eylem planı oluşturması gerekmektedir. Çalışanların risklerle ilgili gereksinim
duydukları konularda eğitimler düzenlemeli ve ilgili olanların katılımları sağlanmalıdır.
Kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden bazen de örgütün yaşamını tehlikeye
sokan ve acil tepki gösterilmesini gerektiren; örgütün kriz öngörme ve önleme
mekanizmalarının yetersiz kaldığı, gerilim yaratan bir durum olarak ele alınmaktadır. Kriz
yönetimi ise bir dizi hoşa gitmeyen kararların alındığı, belirli bir zamanı kapsayan ve fedakârlık
yapmayı gerektiren bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
Kriz yönetim süreci; kriz öncesi olası krizlere karşı uyarı işaretlerinin değerlendirilip
hazırlık ve engelleme sistemlerinin kurulması, kriz sırasında krizin ortadan kaldırılması için
kontrol altına alınmaya çalışılması ve etkilerinin en aza indirilerek denge durumuna
dönüşmenin sağlanması, kriz sonrası sürecin değerlendirerek gerekli çıkarımların/öğrenmelerin
yapılması olmak üzere beş aşamada ele alınmaktadır. İşletmenin özellikle tepe yöneticilerinin
krizin evrelerini bilerek, yakından izlemeleri, olası kriz durumlarına karşı duyarlı olmaları,
önlemeye yönelik stratejiler geliştirmeleri, kriz oluştuğunda da hızlı ve etkili karar sistemini
oluşturarak, etkin bir yönetim anlayışı sergilemeye çaba göstermeleri gerekmektedir.
Krizde hedef kitleler ve toplum, özellikle kriz dönemi ve sonrasında kriz yönetim
ekibinin dürüst ve duyarlı açıklamalarını beklemektedir. Bu bilgilenmenin olmadığı durumda,
bilgi eksikliği sonucunda bireylerin en kötüye düşünmeleri söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla
etkin bir kriz yönetiminde, krizin planlanması ve kriz döneminde etkin iletişimin sağlanması,
krizin atlatılmasına ve hatta fırsata dönüştürmesine büyük katkı sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1- Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğe göre riskin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru
şekilde verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Amaç belirlemede sapma
Verimsizliğin artması
Performans düşüklüğü
Ekonomik anlamda zarar görme
Zarara uğrama tehlikesi

2- Risk yönetim işlevlerini yürüten, risk yönetim programını oluşturan ve önleyici çalışmaları
gerçekleştiren kişiye ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Süreç yöneticisi
Değişim uzmanı/aracısı
Risk yöneticisi
Risk analizcisi
Güvenlik analizcisi

3- Aşağıdakilerden hangisinde iki basamaklı risk değerlendirme yaklaşımı doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hata türleri – etki analizi
Kök – neden analizi
Rasyonel-irrasyonel sorun çözme yaklaşımı
Proaktif ve reaktif yaklaşım
Beyin fırtınası – balık kılçığı yaklaşımı

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi sağlık hizmetlerinde risk yönetimi açısından doğru değildir?
Sağlık hizmetlerindeki riskler klinik ve klinik dışı riskler olarak ayrılır.
Sağlık işletmelerindeki riskler, diğer işletmelerle aynı özelliğe sahiptir.
Hasta bakımıyla ilgili riskler, hasta güvenliği kapsamında ele alınır.
Yüksek riskli davalar; acil, nöroşirurji, genel cerrahi, ortopedi, jinekoloji ve radyasyon
alanlarını kapsar.
E. Hastanedeki riskler, hasta bakımı, tıbbi görevliler ve çalışanlarla ilili riskler şeklinde
sınıflandırılır.
A.
B.
C.
D.

5- Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim ekibi kapsamında yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Çekirdek ekip
Kriz kontrol ekibi
Kriz iletişim ekibi ve halkla ilişkiler
Üst düzey yönetici ekibi
Stratejik planlama ekibi
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6- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tehlikeleri tanıma
Riskleri belirleme
Stratejik planı yapma
Kontrol altına alma
İyileştirme

7- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Birleşik Komisyonunun (JCI) tıbbi hatalarla ilgili
olarak, hata türleri açısından yaptığı sınıflamada yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

İlaç hataları
Cerrahi hatalar
Tanı koymada hatalar
Yönetim sürecine ilişkin hatalar
Sistem yetersizliğine bağlı hatalar

8- Aşağıdakilerden hangisi Hata Türleri Etki Analizi –HTEA yaklaşımının amaçları arasında
yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Hataların nedenleri etkilerini belirleme
Olası hataları tanıma
Düzeltici önleyici önlemleri alma
Hataların önceliklerini belirleme
Hata yapanları belirleme

9- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Birleşik Birleşik Komisyonunun (JCI)izlenmesi
gereken olaylar arasında değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Radyoterapide ışınlanacak bölgenin %25 oranında yanlış belirlenmesi.
Hasta-hemşire oranlarının belirlenmesi.
Düşme sonucu yaralanma.
Ciddi yeni doğan hiperbilurinemisinin olması.
Hastaneden çıkışta bebeğin yanlış bölüme verilmesi.

10- Aşağıdakilerden hangisi krizin ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çevresel etmenler
.Teknolojik gelişmeler
Siyasi etkiler
Örgütsel etmenler
Örgüt kültürü

Cevaplar:
1-E, 2-C, 3-D, 4-B, 5-E, 6-C, 7-D, 8-E, 9-B, 10-E
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13. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

* Bu bölüm Prof. Dr. Ülkü BAYKAL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Performans Değerlendirme Kavramının Tanımı ve Önemi
13.2. Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Kullanım Alanları
13.3. Performans Değerlendirmenin Yararları
13.4. Performans Değerlendirme Süreci
13.6. Performans Değerlenirme Yöntemleri
13.7. Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Yanlışlıklar
13.8. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
13.9. Performans Değerlendirmede Yöneticinin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Performans değerlendirme kavramının anlamı nedir?
2. Performans değerlendirme önemi nedir?
3. Performans değerlendirme hangi amaçlarla yapılır?
4. Performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları nelerdir?
5. Performans değerlendirmenin yararları nelerdir
6. Perormans değerlendirme süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
7. Performans değerlendirme dönemi nasıl karar verilmelidir?
8. Performans değerlendiriciler nasıl belirlenir?
9. Performans değerlenirme yöntemleri nasıl sınıflandırılır?
10. Kişilerarası karşılaştırmaya dayalı yaklaşımlar hangi uygulamaları içerir?
11. Ortak performans standartlarına dayalı yaklaşımlar hangi uygulamaları içerir?
12. Bireysel başarı standartlarına dayalı yaklaşımlar hangi uygulamaları içerir?
13. Çeşitli yöntemlerden oluşan karma yaklaşımlar hangi uygulamaları içerir?
14. Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme yaklaşımlarıhangi uygulamaları içerir?
15. Performans değerlendirme sürecinde yapılan yanlışlıklar nelerdir?
16. Değerlendirme yanlışlıkları nasıl önlenebilir?
17. Performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticilerin dikkat etmesi gerekenler
nelerdir?
18. Performans değerlendirme görüşmelerinde çalışanların dikkat etmesi gerekenler
nelerdir?
19. Performans değerlendirmede yöneticinin rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Performans Değerlendirme
Kavramının Tanımı ve
Önemi
Performans
Değerlendirmenin Amaçları
ve Kullanım Alanları
Performans
Değerlendirmenin Yararları
Performans Değerlendirme
Süreci
Performans Değerlendirme
Dönemi ve
Değerlendiricilerin
Belirlenmesi
Performans Değerlendirme
Yöntemleri
Performans Değerlendirme
Sürecinde Yapılan
Yanlışlıklar
Performans Değerlendirme
Görüşmeleri

Kazanım

Performans değerlendirme
kavramını tanımlayabilme ve
önemini açıklayabilme
Performans değerlendirmenin
amaçları ve kullanım
alanlarını açıklayabilme
Performans değerlendirmenin
yararlarını açıklayabilme
Perormans değerlendirme
sürecini açıklayabilme
Performans değerlendirme
döneminin ve
değerlendiricilerin nasıl
belirleneceğini açıklayabilme
Performans değerlendirme
yöntemlerini açıklayabilme
Performans değerlendirme
sürecinde yapılan
yanlışlıkları açıklayabilme
Performans değerlendirme
görüşmelerinde neye dikkate
edileceğini açıklayabilme
Performans Değerlendirmede Performans değerlendirmede
Yöneticinin Rolü
yöneticinin rolünü
açıklayabilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Performans değerlendirme
 Performans standartları
 Performans değerlendirmenin kullanım alanlar
 Performans değerlendirme süreci
 Performans değerlendirme yöntemleri
 Grafik dereceleme yöntemi
 Amaçlara göre değerlendirme
 360 derece değerlendirme
 Yetkinliklere dayalı değerlendirme
 Performans değerlendirme yanlışlıkları
 Performans değerlendirme görüşmesi
 Performans değerlendirmede yöneticin rolü
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Giriş
Küreselleşme ve rekabetin giderek arttağı günümüzde örgütler çalışma koşulları ve
yönetim anlayışlarını özellikle insan kaynaklarına yönelik uygulamalarını büyük ölçüde
değiştirmek durumunda kalmışlardır. Günümüzde çalışanların eğitimi, yetiştirilmesi ve
geliştirilmesi büyük önem kazanmış, sürekli öğrenme ve yüksek iş başarısı, örgütlerin etkinlik
ve verimliliği açısından bir ön koşul haline gelmiştir.
İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin en önemlilerinden birini oluşturan performans
değerlendirme, giderek daha karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Günümüzde performans
değerlendirme sisteminin örgütsel ve bireysel amaçlara uygun şekilde oluşturularak etkin
şekilde yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin yanı sıra hemşirelik hizmetleri yönetiminin
de önemli bir sorumluluğu olmaktadır.
Performans değerlendirme sistemi, çalışanların iş başarısını değerlendirmeye
odaklanmalı ve değerlendirmeler biçimsel olarak, düzenli aralarla, uygun değerlendiricilerden
oluşan çoklu değerlendirmerle, tarafsız ve adil şekilde yapılmalıdır. Burada hangi
değerlendirme yönteminin seçileceği ve verilerin nasıl toplanacağı, değerlendiricilerin kimler
olacağı, değerlendirmelerin ne sıklıkta yapılacağı, değerlendirme görüşmeleri veya çalışanlara
geribildirimin nasıl sağlanacağı ve değerlendirme sonuçlarının nasıl kullanılacağının öncelikle
belirlenmesi, uygulama sonuçlarına göre iyileştirilmesi performans değerlendirme sisteminin
etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Yönetici hemşirelerin, performans değerlendirme sistemini oluşturma çalışmalarında
etkin rol üstlenebilmeleri için kendilerini bu alanda geliştirmeye, sistemi etkin şekilde
kullanabilmeleri açısından gerekli olan yetkinlikleri kazanmaya çaba göstermeleri
gerekmektedir. Hemşirelerin ise çalıştıkları kurumda kullanılan performans değerlendirme
sistemini ve özellikle değerlendirme ölçütlerini bilmeleri, verilen geribildirimler doğrultusunda
kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak şekilde tutum göstermeleri, etkin insan kaynakları
yönetimi açısından önem taşımaktadır.
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13.1. Performans Değerlendirme Kavramının Tanımı ve Önemi
Performans terimi Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlük (2005)’e göre Fransızca
kökenli bir sözcük olup “başarım” anlamına gelmektedir. TDK’ya göre başarı, başarma işi veya
bireyin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu
ürünü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu açıdan konu ele alındığında çalışanın elde ettiği
sonuçların olumlu olması, çalışanın kendisine verilen görev ve sorumluluklarını başarıyla
yerine getirdiğini, dolayısıyla yüksek performansa sahip olduğunu, tersi durumda da çalışanın
başarılı olmadığını (performansının düşük olduğu) göstermektedir.
Çalışanın performansının değerlendirilmesi; çalışanın önceden belirlenen
değerlendirme ölçütleri doğrultusunda, belirlenen dönemlerde, belirlenmiş amaçlara yönelik
olarak değerlendiriciler tarafından yapılan başarısını ölçme işlemi; çalışanın iş ya da
görevindeki başarısının değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır.
Performans değerlendirme terimi Türkçede “başarı değerlendirme”, “liyakat takdiri”,
“işgören boylandırma” şeklinde de kullanılmakla birlikte, performans sözcüğünün daha yaygın
kullanıldığı görülmektedir.
Performans yönetimi kavramı ise
değerlendirme eylemi olarak değil, dinamik
başarısının planlanması, değerlendirilmesi
değerlendirme işlevine çok daha geniş
tanımlanmaktadır.

performans değerlendirmeyi durağan bir
bir süreç olarak ele almakta ve çalışanların
ve geliştirilmesini amaçlayan, performans
açıdan yaklaşan örgütsel sistem olarak

Konuya ilişkin bilimsel yazınlarda, performans değerlendirme ve performans yönetimi
sistemi kavramlarının eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmekle beraber, farklı anlamları
içerdiği de belirtilmektedir. Performans değerlendirme sistemleri, çalışanların belirli bir
dönemde gerçekleşen başarı durumunu ve geleceğe yönelik gelişme gücünü belirlemeye
yönelerek, yöneticilerin yılda bir ya da birkaç kez değerlendirme formlarını doldurmasıyla gerçekleşmektedir. Performans yönetim sistemleri ise daha geniş bir bakış açısını yansıtmakta,
çalışanın değerlendirilmesini sürekli ve daha kapsamlı bir süreç olarak ele almaktadır. Bu
yaklaşımda performans değerlendirme, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini ortaya koydukları ve çalışanın başarısının planlandığı, yöneticinin desteğiyle planları gerçekleştirmeye
çalıştıkları, yöneticinin etkili geribildirim sağladığı ve sürecin sonunda da değerlendirme
yaptığı bir sistem olarak ele alınmaktadır. Konu sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi
açısından değerlendirildiğinde, yaklaşımın daha çok performans değerlendirme sistemi
boyutunda olduğunu söylenebilir.
Performans değerlendirmenin özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında personel yönetimi
kapsamında kullanılan liyakat değerlendirme sistemiyle ön plana çıktığı görülürken;
1950’lerden sonra insan kaynakları yönetimi kavramının gelişmesiyle, konunun ele alınışı
değişmiş ve çalışanın gelişiminin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemden
sonra yönetici ve beyaz yakalı çalışanların başarısının değerlendirilmesi, mavi yakalılara göre
daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.
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Performans değerlendirmenin Türkiye’deki ilk uygulamalarının kamu kurumlarında
görüldüğü ve daha sonra özel kurumlarda kullanıldığı belirtilmektedir. Özellikle 2003 yılında
yürürlüğe giren İş Kanunu’nda çalışanın işine son verilmesinde yasal bir gereklilik oluşturması
ise konunun önemini ve kullanımını daha da artırmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun18/1 maddesi uyarınca, işveren, “işçinin yeterliliğinden” veya
davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilmektedir. Düzenlemedeki
“işçinin yeterliliğinden” ifadesi, “işçinin yetersizliğinden” biçiminde değerlendirmekte ve söz
konusu geçerli nedenler İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen
nedenler arasında belirtilmemekle birlikte, işçinin ve işyerinin normal işleyişini olumsuz
etkileyen durumların belirlenmesi durumunda işten çıkarmada kullanılabilmektedir.
Performans değerlendirme sistemiyle, çalışanlara geribildirim olanağının sağlanması,
çalışanların daha fazla özgüvene sahip olmaları, çalışmalarında değişiklik ve iyileştirmeler
yapmaları, kendini geliştirmeleri gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle
performans değerlendirme sisteminin ücret artışı, ödül sistemi ve kariyer sistemiyle
ilişkilendirilmesi durumlarda bu geribildirim çok daha önemli ve etkili hale gelmektedir.

13.2. Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Kullanım Alanları
Performans Değerlendirmenim Amaçları
Performans değerlendirme sistemi örgütlerde birçok farklı amacı gerçekleştirmeye
yönelik olarak oluşturulmaktadır. Bu amaçlar;











Örgütsel hedefleri bireysel hedefler haline getirerek, örgüt kültürü ve değerlerinin
benimsenmesini sağlaması,
Çalışanın beceri ve yetkinliklerine uygun görev verilmesini destekleyerek, iş ile iş gören
uyumunu sağlaması,
Değerlendirme sonuçlarının tüm yönetici ve çalışanlara geribildirim olanağı sağlaması
ve iyileştirmelere veri oluşturması,
Yüksek başarı gösterenlerin ücret ve diğer ödüllendirmelerden yararlanmasına olanak
sağlaması,
Çalışanların eğitim ve gelişme gereksinimini belirleme ve yapılan eğitimin sonuçlarının
değerlendirilmesine ortam oluşturma,
Oluşturulan sistem, çalışanın örgütte kalma veya çıkarılma kararının verilmesini
desteklemesi ve ayrıca yasal zemin oluşturması,
Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, kadrolama ve iş tasarımı sürecindeki
yetersizlik ve eksikliklerin giderilmesine olanak sağlaması,
Çalışanların olumlu davranışlarını destekleyerek, olumsuz veya daha yetersiz olan
davranışlarını düzelterek, geliştirilmesine fırsat yaratması,
Kariyer planlama ve geliştirme çalışmalarına destek olması,
İnsan kaynakları bölümü ve bütün olarak örgütün başarısı hakkında geribildirim
sağlaması, şeklinde sıralanmaktadır.
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Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
Genel olarak performans değerlendirme sistemi insan kaynakları yönetimi uygulamaları
ve örgütün genel yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Örgütsel amaçların
gerçekleştirilmesi, bireysel amaçların başarımı ve bunun ölçülmesine dayanmakta olup birçok
örgütsel karar bu verilerden yararlanılarak verilmektedir. Bu açıdan performans
değerlendirmenin kullanım alanları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.


Stratejik planlama: Özellikle performans yönetim sisteminin kullanıldığı örgütlerde,
örgütün genel amaçları doğrultusunda stratejik planları belirlendikten sonra bu amaca
ulaşmak üzere birimlerin ve çalışanların hedefleri ve bu bağlamda etkinlikleri
belirlenmektedir. Bu çalışmalarla örgütün stratejik planları, çalışanların bireysel
hedefleriyle bütünleşik hale getirilmektedir.



İnsan kaynağının planlanması: Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan
işgücünün sayı ve özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra var olan işgücünün başarı
düzeyine ilişkin verilerden de yararlanılmasını gerektirmektedir. Çalışanların, özellikle
belirli konumda olan çalışanların, örgüt içi ilerlemelerinde kullanılabilmesi ve gizil
güçlerinin yöneticiler tarafından bilinmesi açısından performansdeğerlendirme
sistemine gereksinim duyulmaktadır.



Eleman sağlama ve seçim süreci: Bu süreçte, örgütün performans değerlendirme
sonuçları yeni adayların performansının tahmin edilmesinde yardımcı olacağından,
özellikle görüşmelerde bu değerlendirme sonuçları bir ölçüt olarak kullanılabilmektedir.
Ayrıca değerlendirme sonuçları, eleman sağlama ve seçim işlevlerinin geçerliliğini
belirlemede de önemli bir gösterge olmaktadır.



Eğitim ve geliştirme: Çalışanın değerlendirilmesi sonucunda belirlenen beceri
eksiklikleri, eğitim gereksiniminin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çalışanın
başarısını olumsuz yönde etkileyen yetersizliklerin ortaya çıkarılması, insan kaynakları
bölümü ve yöneticilerinin, bu veriler doğrultusunda çalışanlara yönelik eğitim ve
gelişim programları düzenlemelerine yardımcı olmaktadır.



Kariyer planlama ve geliştirme: Değerlendirme sonuçları, çalışanların güçlü ve
yetersiz yönlerini, geliştirilmesi gereken alanları belirlemekte ve çalışan için
yönlendirmede bulunarak kendi kariyer planlarını yapma ve kariyer geliştirme çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Çalışanın gelecekteki davranışının en iyi göstergesinin
geçmiş davranışları olduğu varsayımından hareketle, çalışanın şu andaki işindeki başarı
durumunun gelecekteki yüksek pozisyonlarda da aynı başarıyı göstereceğinin kanıtını
oluşturmamakla birlikte bir öngörü sağlamaktadır. Ancak, aşırı teknik beceriye önem
verenperformans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın pozisyonunun yükseltmesinin ve diğer becerilerinin önemsenmemesinin sorunlara yol açacağı üzerinde
durulmaktadır.
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Ücret ve maaş yönetimi: Bireysel performans sonuçlarının, çalışana yapılacak
ödemelerin belirlenmesinde etkili olmasını gerektirmektedir. Performans değerlendirme
verileri, ücret-maaş artışı ile diğer parasal ödüllerin belirlenmesinde kullanılabilmektedir.



Örgüt - iş gören ilişkileri: Değerlendirme sonuçları ilerleme, pozisyon ilerlemesi, işten
çıkarma, nakil gibi çalışana yönelik örgüt içi kararların alınmasında kullanılmaktadır.
Özellikle terfi ve nakillerde nesnel ölçütlere göre seçim yapılması, çalışanların kendi
değerlerini ve durumlarını belirlemelerini de sağlamaktadır.



İşten ayrılma kararı: Çalışanın performans değerlendirme sonucunda başarısız
olduğunun belirlenmesi ve belirli süre eğitim ve gelişme olanağının tanınmasına karşın
başarıyı yakalayamaması sonucunda alınan bir karar olmalıdır. Çalışanın bir
değerlendirme dönemi sonucunda yapılan performans değerlendirme sonucuna göre
işten ayrılma kararının verilmesi oldukça sakıncalı olabilmektedir. Öncelikle çalışanın
örgüte kazandırılması ve başarı ölçüsünü yakalayabilmesi için tüm çaba ve gayretin
gösterilmesi, bunların olmaması durumunda bu kararın verilmesi gerektiği
belirtilmektedir.

13.3. Performans Değerlendirmenin Yararları
Performans değerlendirmenin örgüt açısından özellikle insan kaynakları yönetimi
açısından birçok yararı bulunmakta olup buyararlar örgüt, yönetici ve çalışanlara yönelik
yararlar olmak üzere üç başlıkta ele alınmaktadır.
Örgüte Yönelik Yararları;









Örgütün etkinlik ve karlılığını artırır,
Örgütün hizmet ve üretim kalitesini geliştirir,
İnsan kaynağının daha etkin, verimli ve yararlı kullanımını sağlar,
Kısa dönemli insan kaynakları gereksiniminin giderilmesinde esneklik sağlar,
İşten ayrılacakların kararının verilmesine dayanak oluşturur,
Örgütteki eğitim programlarının düzenlenmesine özellikle eğitim gereksinimlerinin ve
bütçenin belirlenmesine katkı sağlar,
Çalışanların yakından tanınmasına ve kariyer geliştirme sistemine katkıda bulunur,
Çalışanlara yönelik ücret ve diğer ödeme sistemi için veri sağlar, şeklinde
sıralanmaktadır.
Yöneticiye Yönelik Yararları;






Planlama ve kontrol işlevlerinde daha etkili olmalarını sağlar,
Astlarıyla iletişim ve ilişkilerinin daha olumlu hale gelmesine katkı sağlar,
Çalışanlarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin daha kolay belirlenmesini sağlar,
Amaçlara ne kadar ulaşıldığının kontrol edilmesini kolaylaştırır,
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Astlarının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek kendi güçlü ve zayıf yönleri
konusunda çıkarımda bulunmasını sağlar,
Yöneticinin astlarını tanımasına olanak sağladığından daha kolay yetki devri sağlar,
Yöneticinin yönetsel becerilerini geliştirmesine ortam yaratır, şeklinde belirtilmektedir.
ÇalışanlaraYönelik Yararları;








Çalışanların üstlerinin kendilerinden ne beklediğini ve başarılarının nasıl
değerlendirildiğini öğrenmesine ortam yaratır,
Çalışanların kendi performanslarını yönetme sorumluluğu almasını sağlar,
Çalışanın eksikliklerini görerek iyileştirme yapmasına ve yeni arayışlara yönelmesine
olanak sağlar,
Örgütte üstlendiği rol ve sorumlulukları daha iyi anlamalarını sağlar,
Çalışan ve üst arasında iyi iletişim ve ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlar,
Değerlendirme sonucunda çalışanların iş başarılarını görerek doyuma ulaşmasını ve
güdülenmesini sağlar, şeklinde sıralanmaktadır.

13.4. Performans Değerlendirme Süreci
Performans değerlendirme sürecinin başlangıcında, örgütsel hedeflerin bireysel
hedeflere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bireysel hedefler, çalışanların kendilerinden ne
beklenildiğini ve hangi hedeflere ulaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Belirlenen
hedeflerin veya standartların yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde başarı
değerlendirme süreci; standartlarının belirlenmesi, başarı değerlendirme sisteminin seçilmesi
ve elde edilen bilgilerin kullanılması şeklinde üç aşamada ele alınabilmektedir. Diğer bir
yaklaşıma göre başarı değerlendirme süreci, çalışanın işe girişiyle başlayan ve işten ayrılmasına
kadar devam eden, çalışanın iş gerekleri için yetkinliklerini belirlemek, gerekli örgütsel
iyileştirmeleri ve çalışanın kendini geliştirmesi için gerekli bilgiyi sağlayan yönetsel bir etkinlik
olarak belirtilmektedir.
Konuya ilişkin bilimsel yazınlarda, sürece ilişkin farklı sınıflamalar yer almakla birlikte,
genellikle performans değerlendirme süreci örgütsel amaçlar ile bireysel amaçların
bütünleştirildiği başarı standartlarının oluşturulmasıyla başlamakta, değerleme yapıldıktan
sonra sonuçların Şekil 13.1’de belirtildiği gibi çeşitli insan kaynakları yönetimi süreçlerinde
kullanılması ve hem çalışana hem de örgütsel amaçlara ulaşılma açısından geribildirim
verilmesi aşamalarıyla bitirilmektedir.
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Şekil 13.1: Başarı Değerlendirme Süreci (Erdoğan, 1991:170).
Performans Standartlarının Belirlenmesi
Performans standartları, bir işin ne kadar iyi yerine getirilmesi gerektiğini tanımlayan
yazılı ifadeler olarak ele alınmaktadır. Performans değerlendirmenin yapılabilmesi için öncelikle neyin ölçüleceğinin belirlenmesi ve örgütsel boyutta neyin başarı olarak kabul
edileceğinin tanımlanması gerekmektedir. Performans standartlarının iş analizleri, iş tanımları
ve iş gereklerini karşılayacak şekilde oluşturulması, işin nitel ve nicel özelliklerini, yasal
gerekliliklerini ve yanı sıra örgütsel beklentileri karşılayacak şekilde belirlenmesi ve
çalışanların işle ilişkili tüm boyutlarının çoklu şekilde ölçümleneceği ölçütlerin de oluşturulması gerekmektedir.
Performans ölçütlerinin/kriterlerinin belirlenmesinde, çalışanın kişiliğinin değil işin
kendisiyle ilişkili unsurların belirlenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Performans
ölçütlerinin belirlenmesinde, çalışanlarla görüşme yapılarak veya anketler düzenleyerek önemli
görülen ölçütlerin belirtilmesi yaklaşımı da benimsenmektedir. Yönetici hemşireler için yönetici, uygulayıcı, eğitici, danışman, araştırmacı ve kendini geliştirme rolleriyle ilgili olarak
planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol etme adımlarını içeren ve işin istediği davranışlar,
çıktılar ve sonuçları kapsayan performans standartları belirlenebilmektedir.Hemşirelerin
performans standartları ise; verilen bakım uygulamasının kalitesi, eğitim, mesleki etik kurallara
uyum, araştırma, kaynak kullanımı ve liderlik olarak sıralanabilmektedir.
Hekim performansının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerin temel özellikleri;
kanıta dayalı olma, kabul edilebilir ve edilemez performans düzeyini belirtme, geçerli-güvenilir
veri toplanmasına olanak sağlayacak şekilde tek tip bir yapıya sahip olma, yeterli sayıda veri
sağlanma, hasta değişkenlerini ayırt edebilme, bir klinik uzmanlığı kapsayan tüm uygulamaları
temsil edebilme, kolay toplanabilme, şeklinde tanımlanmaktadır.
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Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
Değerlendirme sisteminin yapılandırılmasında örgütün ve işin genel özelliklerinin
dikkate alınarak belirlenecek olan değerlendirme yöntemlerinin ve kullanılacak ölçütlerin büyük önemi bulunmaktadır. Değerlendirme ölçütlerinin işle ilgili olması, kabul edilebilir, pratik
ve uygulanabilir olması, standartlara dayanması gerekmektedir. Bu aşamada öncelikle hangi
değerlendirme yönteminin kullanılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Daha sonra yönteme
uygun performans standartlarının ve kriterlerinin/ölçütlerinin ve değerlendirme formunun
oluşturulması, değerlendiricilerin kim olacağının belirlenmesi gibi sistemin oluşturulmasıyla
ilgili birçok konuda kararın verilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecinin geçerli ve
güvenilir olmasında, değerlendirme için elde edilen bilginin sözlü veya yazılı kanaldan elde
edilme durumu, değerlendirme ölçütlerinin nasıl düzenlenmiş olduğu, değerlendiren ve
değerlenen bireyler arasındaki ilişki ve etkileşim durumu ve değerlendiren kişinin yetkinliği
önemli rol oynamaktadır.


Değerlendirme formlarının oluşturulması: Performans değerlendirme yöntemlerine
göre farklı formlar oluşturulabilmektedir. Performans değerlendirme standartları ve
ölçütleri belirlendikten sonra bunların performans değerlendirme yöntemiyle uyumlu
şekilde form haline getirilmesi gerekmektedir. Her örgütün kendisine uygun olarak
belirlemiş olduğu değerlendirme yöntemine göre geliştirdiği performans değerlendirme
formu olabilmektedir. Değerlendirme formları, örgütün gereksinimleri ve koşulları
dikkate alınarak ve teknik olarak belirli özellikleri içeren geçerlik-güvenilir ölçme aracı
olacak şekilde hazırlanmalıdır.



Değerlendirme ölçeğinin puanlandırılması: Performans değerlendirme formunun
değerlendirme ölçeğine de karar verilmesi gerekmektedir. Farklı ölçeklendirmeler
kullanılabilmektedir. Bir başarı ölçütü için verilebilecek yedili puanlama ‘7-üstün
başarı, 6-çok iyi başarı, 5-iyi başarı, 4-kabul edilebilir başarı, 3-istenmeyen başarı, 2düşük başarı ve 1-tamamen başarısız, şeklinde yapılabilmektedir. Genellikle
uygulamada beşli puanlama yaklaşımı benimsenmektedir. Ölçekteki maddelerin önemi
veya ağırlığı birbirinden farklılık gösteriyorsa, bu durumda ifadelerin puanlandırılmasında bir ağırlık katsayısı da kullanılabilmektedir. Performans
değerlendirme sisteminde yer alan her bir değerlendirici ve değerlendirici grubunun
çalışan hakkında verdiği puanlar, ağırlık yüzdesiyle çarpılarak toplanmakta ve bireye
ait başarı toplam puanı elde edilmektedir. Müşteriler, astlar, çalışma arkadaşları gibi
birden fazla kişinin değerlendirmesi alınıyorsa, bu durumda bu puanların aritmetik
ortalaması alınabilmektedir. Farklı değerlendiricilerin yapmış olduğu değerlendirmeler
doğrultusunda toplam bir performans puanının elde edilmesi, bireyin öne çıkan
özellikleri ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin daha kapsamlı şekilde ortaya konmasına
olanak sağlamaktadır.
Performans Değerlendirme Sisteminin Değerlendirilmesi

Örgütte yeni oluşturulan performans değerlendirme sisteminin ilk uygulamasının
sonucunda ortaya çıkabilecek olan sorunlara yönelik olarak değerlendirme yapılması, özellikle
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sistemin kurucusu konumunda olan insan kaynakları bölümünün sonuçları izleyerek, hem
yöneticilerden hem de çalışanlardan geribildirim alması gerekmektedir. Uygulama öncesi
sistemi tanıtmaya yönelik eğitimler yapılmış olsa da uygulayıcıların yanlış anlaması, teknik
anlamda kavramlara farklı anlamlar yüklemesi veya uygulama hataları gibi sorunlar
yaşanabilmektedir. İlk uygulama aşamasından sonra gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra
tekrarlanan uygulama dönemlerinde sorun olmayacağı varsayılmamalı, zamanla farklı kişi ve
birimlerde uygulamadan kaynaklanan sorunların tekrar oluşabileceği öngörülmelidir. Sistemin
kontrolüne ve değerlendirilmesine yönelik geri bildirim alınmasının yanı sıra performans
değerlendirme sisteminin amaçlara ne kadar hizmet ettiğine yönelik anket çalışmaları, çalışan
ve yöneticiler üzerindeki etkisine yönelik tutum araştırmalarının yapılması, ayrıca sistemin
kullanımında ve değerlendirme verilerinin toplanmasında bilgisayar teknolojilerinden
yararlanılması gerekmektedir.

13.5. Performans Değerlendirme Dönemi ve Değerlendiricilerin
Belirlenmesi
Etkili bir performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, insan kaynakları
yöneticileriyle çalışanın bağlı olduğu yöneticileri arasında işbirliğini gerektirmektedir. İnsan
kaynakları bölümü genellikle değerlendirme formunun hazırlanması ve kullanılacak yöntemin
belirlenmesinden sorumlu iken; çalışanın bağlı olduğu yöneticiler, değerlendirme ölçütlerinin
işle ilgili bölümlerinin oluşturulması, değerlendirmenin amacına uygun şekilde yapılması ve
değerleme görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olmaktadır.
Günümüz yönetim yaklaşımları, değerlendirme sürecinin daha etkili ve tarafsız olmasını
sağlamak üzere birden fazla değerlendirmecinin kullanılmasına yönelik uygulamaları
önermektedir. Performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasında, değerlendiricilerin
belirlenmesinin yanı sıra değerlendirmelerin ne sıklıkta yapılacağına da karar verilmesi
gerekmektedir.


Performans değerlendirme döneminin belirlenmesi: Performans değerlendirme,
kullanılan yönteme bağlı olmakla birlikte, genellikle yöneticilerin zamanının önemli bir
kısmını alan, zor bir görev olarak kabul edilmektedir. Değerlendirme döneminin hangi
sıklıkla gerçekleştirileceği, yapılan işin özelliğine, seçilen değerlendirme yöntemine ve
örgütsel yapıya bağlı olarak değişmektedir. Çalışanların kısa süreli projelerde ya da hızlı
iş temposunda olduğu iş kollarında (bilgi-iletişim sektörü gibi) kısa aralıklı
değerlendirmeler daha etkili olmakta ve üç ile altı ayda bir değerleme yapılması
gerektiği belirtilmektedir. Genellikle kullanılan süre yılda bir kez değerlemenin
yapılması şeklindedir. Ayrıca her altı ayda bir veya yılda iki-üç kez gibi değerlendirme
dönemlerinin kullanıldığı da belirtilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu,
kısa dönemlerin iş yükünü artırması, uzun dönemlerinde değerlendirme güçlüğü
yaratmasıdır. Bu nedenle değerlemenin ne çok sık, ne de çok seyrek yapılmaması
önerilmektedir. Ayrıca, sabit değerlendirme dönemleri yerine bireyin işe alınması veya
yükseltilmesinin yıl dönümü gibi her çalışana göre farklı dönemlerde de değerlendirme
yapılabileceği üzerinde durulmaktadır.
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Değerlendiricilerin belirlenmesi: Değerlendirmenin kim ya da kimler tarafından
yapılacağı, yönetim ve insan kaynakları bölümünün politikalarına bağlı olarak seçilecek
değerlendirme yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir. Performans
değerlendirmede temel kural en yakın üstün (amirin) değerlendirmeyi yapması olmakla
beraber, günümüz yönetim anlayışları doğrultusunda değerlendirici sayısı artırılarak
daha tarafsız değerlendirmelerin yapılmasına çalışılmaktadır.
Ayrıca astların kendilerini değerlendirmelerine de olanak sağlanmaktadır. Bazı çoklu
değerlendiricinin kullanıldığı değerlendirme yaklaşımlarda, ilk amirin değerlemesine
daha fazla önem verilebilmektedir. Değerlendiricilerin, çalışanın değerlendirilmesine
yardımcı olacak bilgileri toplayacak ve yeterli gözlem yapabilecek konumda olması, iş
gerekleri ve başarı standartlarını açıkça anlayabilecek ve yargılayabilecek yetkinlikte
olması gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirici olarak; en yakın yönetici, tepe
yönetici, astlar, müşteriler, yakın çalışma arkadaşları, akranları, çalışanın kendisi,
komite veya gruplar belirlenebilmektedir.

13.6. Performans Değerlendirme Yöntemleri
Konuyla ilgili bilimsel yazınlarda çok sayıda değerleme yönteminin ve sınıflamanın
olduğu görülmektedir. Bazı yazınlarda yöntemler geleneksel ve çağdaş olarak ayrılarak ele
alınırken, bazılarında kullanım sıklığına göre ele alınmaktadır. Hangi yöntemin en iyi olduğuna
karar vermede örgütün misyonu, hedefleri önemli bir belirleyici olmakta, tek bir yöntemin
kullanılması yerine birçok yöntemin birleştirildiği yöntemlerin kullanılması yoluna
gidilmektedir. Yöntemlerin başarılı şekilde kullanılmasında yöneticilerin iletişim becerilerinin
yanı sıra yönetim bilgi ve becerileri de etkili olmaktadır. Çok iyi tasarlanmış bir değerlendirme
sistemi, yetersiz ve çalışanlarıyla iletişim kuramayan bir yönetici ile etkisiz ve başarısız bir
uygulamaya dönüşebilmektedir.
Burada sistemde kullanılan performans standartlarının oluşturulması doğrultusunda
yapılan sınıflama temel alınmış ve değerlendirme yöntemleri kişilerarası karşılaştırmalara
dayalı yaklaşımlar, ortak başarı standartlarına dayalı yaklaşımlar, bireysel başarı standartlarına
dayalı yaklaşımlar, karma yaklaşımlar ve yetkinliğe dayalı yaklaşımlar olmak üzere beş başlıkta
incelenmiştir.
Kişilerarası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşımlar
Kişilerarası karşılaştırmaya dayalı yöntemler kapsamında, basit sıralama yöntemi, ikili
karşılaştırma yöntemi ve zorunlu dağılım yöntemi olmak üzere üç yaklaşımdan söz
edilmektedir.


Sıralama yöntemi: Geleneksel yöntemlerden kolay uygulanan bu yaklaşımda
çalışanlar, değerlendiriciler tarafından diğer çalışanlarla karşılaştırılarak belirlenmiş
ölçütler bağlamında en iyi olandan, en zayıf olana doğru sıralanmaktadır. Burada
çalışanların sayısına göre bir çizelge hazırlanarak değerlendirme ölçütleri doğrultusunda en başarılı olan çalışanın adı çizelgenin baş bölümüne yazılırken, en başarısız olanın
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adı en sona yazılmaktadır. Daha sonra diğer çalışanlar başarı durumlarına göre ikinci en
başarılı ve sondan ikinci başarısız şeklinde değerlendirilerek, aralara yerleştirilmektedir.
Bu yaklaşımın yöneticinin yüksek düzeyde öznel değerlendirme yapmasına neden
olduğu belirtilmektedir.
Örnek:1. Ayşe (En iyi çalışan hemşire)
6. Gül
2. Özge
7. Nevin
3. Füsun
8. Ömür
4. Gamze
9. Özge
5. Sevgi
10. Fatma (En kötü çalışan hemşire)
 İkili karşılaştırma yöntemi: Basit sıralama yaklaşımına göre daha akılcı bir yaklaşım
olup çalışanın başarısı, diğer çalışanlarla ikili olacak şekilde karşılaştırılarak
değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda bir çalışanın bir başka çalışana göre belirli
ölçütler karşısında üstünlüğü belirlenmeye çalışılmaktadır. Her çalışan, her ölçüt için
ikili olarak diğer çalışanlarla karşılaştırıldığından, bu yaklaşım uygulanması kolay
olmakla birlikte çalışan sayısının arttığı durumlarda, karşılaştırma sayısının arttığı ve
tek bir ölçütle bu değerlendirilmenin yapılması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin:
Karşılaştırma sayısı n(n-1)/2 (n:karşılaştırma yapılacak çalışan sayısı) şeklinde
hesaplanmaktadır.
Örneğin; 20 hemşirenin performans değerlendirilmesi bu yöntemle yapıldığında, 190
karşılaştırma gerekmektedir. Bu tür karşılaştırmalarda öznelliğin ön plana geçtiği
belirtildiğinden kullanım alanı oldukça sınırlı olmaktadır.


Zorunlu dağılım yöntemi: Zorunlu dağılım yöntemi, değerlendiricilerin öznel yargıları
nedeniyle çalışanları belirli değerlendirme noktalarında kümelenecek şekilde
değerlendirmeleri nedeniyle, değerlendirmeler arasındaki tutarsızlıkları önlemek
amacıyla geliştirilmiştir. “Çan Eğrisi” de denilen bu yöntemde değerlendirmelerin
önceden saptanan ve normal sıklık dağılımına uygun bir yapıda dağılması
öngörülmektedir. En yaygın dağılım kalıbı ise; %10 zayıf, %20 ortaya yakın, %40 orta,
%20 iyi ve %10 çok iyi şeklinde yapılmaktadır. Bu yöntemin daha homojen olan
kalabalık gruplarda etkili kullanıldığı belirtilmektedir. Burada çalışanlar arasındaki
farklılıklar zorlamayla ortaya çıkarıldığından, gerçekte bu kadar fark
olmayabilmektedir. Genel olarak olumsuzlukları nedeniyle fazla kullanılmamakta ve
kullanıldığında da yöneticilerin çalışanlarına yüksek puan verme eğilimi gösterdiği
belirtilmektedir.
Örneğin; 10 hemşirenin görev yaptığı bir birimde hemşirelerin başarı durumları zorunlu
dağılım yöntemiyle aşağıdaki Şekil 13.2’de gruplandırıldığı şekilde yapılmıştır.
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Şekil 13.2: Zorunlu Dağılım Yöntemi
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Ortak Başarı Standartlarına Dayalı Yaklaşımlar
Bu bölümde ele alınan performans değerlendirme yöntemlerinde her çalışanın başarısı
diğerlerinden bağımsız şekilde ve genellikle iş tanımları doğrultusunda oluşturulan çeşitli
standartlar ve ölçütler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ölçütler, bazen tüm çalışan
grupları için ortak oluşturulabildiği gibi bazen de belirli bir çalışan grubuna özel oluşturulmakta
ve sistemde çok sayıda ölçüt yer alabilmektedir.


Geleneksel değerlendirme ölçekleri (Grafik değerlendirme skalaları): En eski ve en
yaygın kullanılan yöntemlerden biri olup değerlendirme ölçeğinde yer alan ölçütler
üzerine işaret konulmasıyla uygulanmaktadır. Değerlendiriciye verilen form,
değerlendirilen kişinin özellikleri dikkate alınarak doldurulmaktadır. Bu değerlendirme
ölçeklerinde, genellikle iş tanımlarından hareketle belirlenen ve belirli bir iş ya da
görevin başarıyla yerine getirilmesinde önemli olan özellikleri içeren ölçütler yer
alırken, bunların karşısında sıklıkla beşli Likert tipinde en iyiden kötüye doğru sıralanan
(5-Mükemmel, 4-Başarılı, …, 1-Uygun değil şeklinde) ölçme dereceleri yer almaktadır.
Değerlendirmelerin kısa zamanda uygulanabilmesi, fazla emek gerektirmemesi,
çalışanların yetersizliğini belirlemenin kolay olması ve çalışanların çok yönlü
değerlendirilmesine olanak sağlaması açısından tercih edilmektedir. Ayrıca çalışanın
gelişi güzel değerlendirilmemesi, değerlendiricilerin farklı değerlendirmeler
yapmalarını önlemede ve farklı değerlendiricilerin ortak görüşlerinin oluşturulmasında
da yararlı sonuçlar oluşturmaktadır. Buna karşın yöneticilerin merkezi eğilim denilen
yani uç değerlendirmelere gitmeme eğilimi göstermesine yol açtığı ve çalışanlar
arasındaki farkları ortaya çıkarmadığı şeklinde eleştiriler getirilmektedir. Uluslararası
Ortak Komisyon (Joint Commission International, JCI) gibi birçok akreditasyon
kuruluşu başarı değerlendirme sisteminin iş tanımlarını içermesi gerektiğini belirtmektedir. Yönetici hemşirelerin de iş tanımları doğrultusunda başarı değerlendirme
ölçütlerini geliştirmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Örneğin Şekil 13.3’te görüldüğü
gibi hemşirenin performansı, iş tanımlarından oluşturulan ölçütlere yönelik olarak, 5
(Üstün-Çok başarılı), 4 (Başarılı), 3 (Orta düzeyde başarılı), 2 (Yetersiz) ve 1 (Başarısız)
şeklinde derecelendirme yapılarak değerlendirilmektedir.
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Şekil 13.3: Hemşire Başarı Değerlendirme Formu (Grafik Değerlendirme Ölçeği)


Davranışsal değerlendirme ölçekleri: Geleneksel değerlendirme ölçeklerinin
sakıncalarını ortadan kaldırmak için davranışsal temellere dayanan değerlendirme
ölçekleri geliştirilmiştir. Bunlardan davranışsal beklenti ölçekleri, özellikle yurtdışı
örneklerinde
hemşirelerin
performansının
değerlendirilmesinde
sıklıkla
kullanılmaktadır.
Davranışsal beklenti ölçekleri - (Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS):
Çalışanın performansının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen bu yöntemde, temelde
iş başarısının önemli boyutlarının gözlenebilen ve ölçümlenebilen tutum ve davranışları
ele alınmaktadır. Bu formların oluşturulmasında, öncelikle kritik olayların
tanımlanması gerekmekte, daha sonra bu olayların işle ilgili uygun olan veya olmayan
davranışları tanımlayan ifadeler şekline dönüştürülmesine çalışılmaktadır. Saptanan
davranışların iş başarısını ne ölçüde yansıttığının test veya analiz edilmesi gerekmekte
olup bu aşamada bir değerlendirme kurulu oluşturulabilmektedir. Dördüncü aşamada
ölçeklendirme çalışması yapılarak, her davranış etkin olandan etkin olmayana doğru
puanlandırılmaktadır. Sonuçta her davranışın altı veya yedi alt davranış boyutu
tanımlanmaktadır. Yapılan değerlendirmelerle, çalışanın özellik gösteren iş gereklerini
etkinlikle yerine getirecek davranışları ne oranda yerine getirdikleri ölçülmeye
çalışılmaktadır. Grafik değerlendirme ölçeklerinden en önemli farkı, ele alınan her
boyutun değerlendiricilere kolaylık sağlamak üzere davranış şeklinde tanımlamasıdır.
Hazırlanması uzun bir çaba ve zaman gerektirdiğinden pahalı bir yöntem olarak kabul
edilmektedir. Şekil 13.4’de yönetici hemşirenin değerlendirildiği bir ölçek örneği
verilmiştir.
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Şekil 13.4: Yönetici Hemşirenin Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanılan
Davranışsal Beklenti Ölçeği (Rowland & Rowland, 1997:588).


Kritik olay yöntemi: Kritik olay yöntemi, çalışanların davranışlarındaki kritik olayları
belirlemeyi, sınıflandırma ve kaydetmeyi kapsamaktadır. Değerlendiriciler çalışanların
iş başarılarında ortaya çıkan belirli bazı olayları kaydetmek ve denetim altına almak
durumundadır. Bu olaylar kritik olaylar olarak belirtilmektedir. Bu yaklaşımda, belirli
dönemler içerisinde çalışanın yöneticisi tarafından izlenmesi, gözlenmesi sonucunda
belirlenen davranışları özetlenmektedir. Yöneticiler, bireyin davranışlarına yönelik kısa
notları alırken ya da özel bir forma kaydederken yorum yapmaktan kaçınılmalı ve olayı
olduğu gibi ele almalıdır. Bu yöntemin en önemli sakıncası, öznelliğin değerlemeye
yansıması ayrıca yöneticiye fazla zaman kaybettirmesidir. Ayrıca çalışanların, yöneticileri tarafından sürekli izleniyor olmaları ve davranışlarının kaydedilmesi durumu
rahatsızlık yaşamalarına ve buna bağlı verim düşmelerine yol açabilmektedir. Yöntemin
üstünlüğü ise değerlendiriciyi katı, biçimsel değerlendirme ölçütleriyle
sınırlandırmaması ve esnek bir değerlendirme yapısı göstermesidir.

Şekil 13.5: Kritik Olay Raporlama Örneği
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İşaretleme listesi yöntemi: Bu yöntemde değerlendiriciler, çalışanların çeşitli
özelliklerine ilişkin olarak hazırlanmış olan çok sayıdaki ifadelerden oluşan listeye
işaret koyarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Farklı uygulama şekilleri olup en basit
şeklinde değerlendiriciler, çalışanların davranışlarını belirlemeye yönelik bir liste veya
ölçek aracılığıyla değerlendirmelerini yapmaktadır. Burada yer alan sorulara
değerlendiriciler, genellikle Evet ve Hayır şeklinde işaret koyarak yanıt vermektedir.
Diğer bir yaklaşımda ise kullanılan değerlendirme formunda her biri dört veya beş
tümceden oluşan çok sayıda tanımlayıcı ifade yer almakta olup değerlendiriciler, her
grup içinden çalışanı en iyi şekilde tanımlayan ve bireyin durumuna en az uyan iki
tümceyi işaretlemek zorunda bırakılmaktadır. Dörtlü ifadelerde, çalışan için olumlu iki
ve olumsuz iki ifade yer almakta ve bunların ağırlıklarını değerlendirici tam olarak
bilmemektedir.



Kompozisyon yöntemi: Değerlendirme raporu da denilen bu yaklaşımda,
değerlendiriciden çalışanın özellikleri, yetenekleri, üstün ve zayıf yönleri hakkında bir
ya da birkaç paragraflık bir kompozisyon yazması istenmektedir. Üst düzey
pozisyonlara eleman seçiminde, daha önce çalıştığı yöneticilerinden ve iş
arkadaşlarından
alının
kompozisyon
şeklindeki
değerlendirmelerden
yararlanılmaktadır. Yöntemin başarısı değerlendiricinin yazma yeteneğine bağlı olarak
değişmekte ve diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında daha yararlı sonuçlar
vermektedir.



360 Derece geribildirim yöntemi: Günümüzün en yeni yaklaşımlarından biri olan 360
derece geri bildirim yaklaşımı, özellikle takım çalışmasına önem veren toplam kalite
yönetimini uygulayan ve çalışanların katılımını önemseyen örgütlerde sık
kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla çalışanların performansının değerlendirilmesine onun
astları, arkadaşları, üst yöneticileri, amirleri, kendisi hatta müşterileri, takım içinde yer
alıyorsa takım üyeleri katılmaktadır. Bu yöntemde değerlendirici sayısı üç-dört kişi gibi
düşük sayılar olabildiği gibi 25 kişi gibi büyük sayılar da olabilmektedir. Yöntem,
çalışanların performans değerlendirme sonuçları hakkında gerçek ve doğru geri bildirim
almasına olanak sağlamaktadır. Genellikle veriler anket yöntemiyle toplanmakla
birlikte, farklı gruplar için farklı formlar da kullanılabilmektedir. Farklı gruplardan değerlendirme alınması, performansın çok boyutlu tanımlanmasına yol açmakta,
değerlendirme hatalarının azalmasına ve sürecin daha etkin olmasına yol açmaktadır.
Ancak yöntemin, fazla zaman alması ve maliyetinin yüksek olması gibi sakıncaları
üzerinde durulmaktadır. Buna karşın günümüzde yaygın şekilde kullanılan otomasyon
sisteminde oluşturulan özel yazılımlarla değerlendirmelerin daha hızlı ve güvenli şekilde yapılması sağlanabilmektedir.
Hemşirelerin başarı değerlendirmesinde; meslektaşları, hekim, diğer sağlık çalışanları
ve yardımcı personel ve kendi kendini değerlendirmesi olmak üzere en az dört
değerlendirmenin yapılması gerektiği ve bu sayının daha fazla artırılabileceği belirtilmektedir. Hastalar ve hasta yakınlarının geribildirimleri ve doyum çalışmalarının
sonuçlarından da yararlanılabilmektedir. Bu yaklaşımda meslektaşlar çalışanın işini en
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yakından gözleyen ve onun yetkinliklerini değerlendirme konusunda en uygun
konumda olan değerlendiriciler olmakla birlikte, rekabete dayalı olumsuz
değerlendirmelerin yapılabileceği olasılığına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Diğer sağlık çalışanları, hasta bakımında birlikte çalışmaya gereksinim duydukları ve
ekip başarı açısından hemşire değerlendirmesinde önemli bir veri kaynağı olabilmektedir. Yönetici hemşireler, tüm bu değerlendiricilerden elde ettiği sonuçları
birleştirerek son performans değerlemeyi gerçekleştirmektedir. Bu sonuçların çalışanın
gelişimi yönünde kullanılmasına karşın, ücretleme gibi önemli kararların alınmasında
kullanılmaması önerilmektedir.


Takım odaklı performans değerlendirme yöntemi: Günümüzde birçok örgütte takım
temelli bir örgütlenme yapısının benimsenmeye başlamasıyla, performans
değerlemelerde de takım odaklı yaklaşımlar kullanılmaya başlanmıştır. Takım
çalışmalarının yaygın kullanıldığı yapılarda, takım üyelerinin bireysel başarılarının
belirlenmesi güç olduğundan, takımın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımda her takımın hem de takımı oluşturan bireylerin
performansları dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu yöntemin çalışanlar
arasında rekabeti değil işbirliğini ve yardımlaşmayı desteklediği ve grup dayanışmasını
sağladığı üzerinde durulmaktadır.
Bireysel Başarı Standartlarına Dayalı Yaklaşımlar

Performans değerlendirme standartların bireysel olarak belirlendiği yöntemlerde,
çalışanların gerçekleştirdiği hedeflere, çıktılara göre oluşturulan bireysel standartlarla değerlendirme yapılmaktadır. Burada özellikle sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetiminde sık
kullanılan amaçlara göre değerlendirme yaklaşımlarından söz edilmiştir.


Amaçlara göre yönetim: Bu yöntemin temeli, yönetici ve çalışanın gelecek
değerlendirme dönemi için amaçlar konusunda anlaşmaya varmasına dayanmaktadır.
Bu amaçların, örgütün beklentilerine uygun, nesnel ve ölçülebilir olması gerekmektedir.
Ayrıca örgütsel amaçlarla bireysel amaçların bir arada düşünülmesi ve uyumunun sağlanmasına da özen gösterilmelidir. Yöneticilerin en önemli rolü; çalışanların amaçlara
ulaşmalarını kolaylaştırmak, cesaretlendirmek, gerekli olanakları sağlamak ve sonuç
almalarını kolaylaştırmaktır. Çalışanın iş tanımlarından hareket edilerek amaçların
belirlenmesi, en sağlıklı ve etkin yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin
etkinliğinin sağlanmasında yönetici ile çalışanın bir araya gelerek, çalışanın üstlenmesi
gereken sorumlulukları belirlemesi gerekmektedir. Çalışana yönelik amaçların
oluşturulmasında; rutin işlere yönelik amaçlar, sorun olan ve çözümlenmeyen
durumlara yönelik amaçlar ve işlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak yenilik ve
yaratıcılığa yönelik amaçlar olmak üzere üç boyutun dikkate alınması önerilmektedir.
Bu yöntemin, özellikle yurt dışı örneklerde hemşirelerin performansını değerlendirmede
oldukça yaygın kullanıldığı belirtilmektedir.

Örneğin; acil hemşiresinin gelecek yıl için belirledi amaçlar; “İleri kardiyak yaşam
desteği sertifikasını yenilemek”, “Yeni mezun bir hemşireyi yetiştirmek”, “Hemşirelik yönetim
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komitesinde görev almak”, “Üç ay sonra yapılacak olan acil hemşireliği kongresine bildiriyle
katılmak” şeklinde belirlenebilmektedir.
Çeşitli Yöntemlerden Oluşan Karma Yaklaşımlar
Performans değerlendirme sistemleri, örgütler, yöneticiler ve çalışanların farklı amaç ve
beklentilere sahip olması ve bunların birbiriyle çelişmesi nedeniyle zaman zaman yöntem
seçiminde sorunlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda, örgütler değerlendirme yöntemlerinin güçlü
yönlerinden yararlanmak ve bazılarının da sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere birden fazla
yöntemi karma bir şekilde kullanma yaklaşımını benimsemektedirler. Örneğin; performansın
planlandığı ve geribildirime ağırlık veren amaçlara göre değerlendirme yaklaşımı, yönetici ve
çalışanların gereksinimlerine yanıt vermek üzere kullanılırken, geleneksel değerlendirme
yöntemleri ücret ve terfi gibi yönetsel kararların alınmasını kolaylaştırmak için
kullanılabilmektedir.
Yetkinliklere Dayalı Performans Değerlendirme
Yetkinlik, ‘bireysel bilgi, beceri, tutum ve davranışların yanı sıra ekip, süreç ve örgüte
ilişkin çeşitli yetenekleri içeren’, yüksek düzeyde başarı ve örgütte rekabet üstünlüğü sağlayan,
gözlemlenebilen performans boyutlarını içermektedir. Örgütlerin yetkinlik yaklaşımına önem
verme nedenlerinin başında, yetkinliklerin özellikle başarılı yöneticilerin tanınmasını ve
geliştirilmesini sağlaması, örgütte ortak bir dil yaratarak neyin vurgulanması gerektiğini ortaya
koyması, sistematik bir çerçeve oluşturarak bunların örgütte kabulünü ve uygulanmasını
kolaylaştırması gelmektedir.
Hemşirelikte yetkinlik terimi günümüzde sık kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
ulusal meslek örgütleri, mesleğin yetkinliklerini tanımlamada etkili rol üstlenmektedir.
Hemşirelik yetkinliklerinin belirlenmesinde, uygulama bilgisi, kişiler arası ilişkiler, karar
verme ve psiko-motor beceriler göz önüne alınmaktadır. Hemşirelerin yetkinliğinin temel
sorumluluğu öncelikle kendisine ait olmaktadır. Ayrıca ulusal düzenlemeleri yapan örgütler,
meslek örgütleri geliştirdikleri uygulama standartlarıyla, hemşire yetkinliklerinin
belirlenmesinde etkili olmaktadırlar. Günümüzde ülkemizde sıklıkla özel hastanelerde
yetkinliğe dayalı performans değerlendirme sisteminin kurulduğu belirtilmektedir. Şekil
13.6’da yönetici hemşirenin yetkinliğe dayalı performans değerlendirmesine örnek oluşturacak
ölçütlere yer verilmiştir.
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Şekil 13.6: Yönetici Hemşirenin Yetkinliğe Dayalı Başarı Değerlendirme Formu

13.7. Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Yanlışlıklar
Performans değerlendirmeler, çalışanların iş gerekleri ve beklentilerle
ilişkilendirilmekle birlikte, insana ilişkin değerlendirmelerin ne kadar nesnel davranılırsa davranılsın, çoğu kez öznel yanılgıları da getirdiği belirtilmektedir. Performans değerlendirme
sisteminde yaşanan yanılgıların bazıları oluşturulan değerlendirme yönteminin özelliğinden
veya yöntemin uygun şekilde kullanılmamasından kaynaklanabilmektedir. Değerlendiricilerin
yeterince eğitilmemesi, değerlendirme ölçütlerinin öznel şekilde oluşturulması ve işle doğrudan
ilişkili olmamasına bağlı yanlışlıklar görülebilmektedir. Ayrıca değerlendirme yanılgılarını önlemek üzere ikinci bir kişinin değerlendirmeyi incelemesi, grup değerlendirme yönteminin
kullanılması, çoklu değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gibi yaklaşımların benimsenmesi
gerektiği belirtilmektedir.
Konuyla ilgili bilimsel yazınlarda birçok değerlendirme yanlışı üzerinde durulmakla
birlikte burada en önemli olanlarına değinilecektir.


Halo Etkisi (Baskın özellik): Burada, değerlendiricinin çalışanın başarı durumuyla
ilgili bağımsız özellikler (ölçütler) arasındaki farkları görememesi nedeniyle yanılgıya
düşmesi ve bir özelliğin etkisinde kalarak tüm özellikleri değerlendirmesi söz
konusudur. Örneğin; teknik beceri eksikliği olan bir hemşirenin, hastanın IV tedavisini
yapamamasını gözlemleyen sorumlu hemşire tarafından hasta bakımıyla ilgili diğer
ölçütler açısından da düşük değerlendirilmesine, halo etkisi denmektedir.



Yakın geçmişten etkilenme: Performans değerlendirmeler genellikle 12 aylık
dönemlerde yapıldığından, değerlendirmelerin tüm yılı kapsaması gerekirken
değerlendiricinin, çalışanla son dönemlerde yaşadığının etkisinde kalarak bu son
duruma göre değerlendirme yapması yanlış değerlendirmeye yol açmaktadır.



Kontrast yanlışlığı: Değerlendirmelerin arka arkaya çok sayıda çalışan için yapılması
ve kişilerin birbiriyle karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çalışanın
değerlendirmesi, kendinden önce değerlendiren kişinin durumuna göre değişiklik
gösterebilmektedir. Önceki kişinin başarısız olması durumunda orta düzeydeki çalışanın
daha yüksek değerlendirilmesi söz konusu olurken, çok başarılı bir çalışandan sonra
değerlendirilen orta düzeydeki çalışanın, daha düşük değerlendirilmesi söz konusu
olabilmektedir.



Belirli derecelere veya puanlara yönelme: Değerlendiricinin çalışanların hak ektiği
gerçek değerlerin üstünde veya altında puan vererek ya aşırı hoşgörülü davranması ya
da aşırı katı değerlendirme eğilimi göstermesidir. Örneğin; kıt ve bol notlu hoca
değerlendirmesi bu yanılgıyı göstermektedir.



Merkezi eğilim: Risk almak istemeyen yöneticilerin, orta derecelere yönelmesi ve tüm
çalışanlarını orta düzeyde değerlendirmesidir. Bu durumda yapılan değerlendirmeler
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orta değerlerde yoğunlaşmaktadır. Orta derecelere yönelme özellikle çalışanlara yönelik
karar almada sorunlara yol açmakta ve çalışanın eksikliklerini görmesini önlemektedir.


Kişisel önyargılar: Önyargılı değerlendirmeciler, değerlemelerinde tarafsız
olamamakta, cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka, yabancı çalışanlara vb. yönelik
görüşleri nedeniyle yanlı değerlendirmeler yapmaktadırlar. Yanı sıra çalışanla daha
önce yaşanmışlıkların olması, onu sevmemek gibi duygulanımın olması ve kişisel saplantılar da önyargılara yol açabilmektedir.



Ölçütlerin nesnel olmaması: Geleneksel değerlendirme yöntemlerinde yaygın görülen
bu durum, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde işle ilgili olmayan tutum, bağlılık
ve kişilik özelliği gibi daha öznel yaklaşımların benimsenmesidir.



Tek yönlü ölçüm hatası: Çalışanın iş performansında dikkate alınması gereken birçok
ölçüt belirlenmiş olmakla beraber, değerlendiricinin bunlardan sadece birisine göre
değerlendirmesini yapması, diğer değerlendirme ölçütlerini dikkate almamasıdır.



Pozisyondan etkilenme: Yöneticilerin, değerlendirdikleri kişilerin pozisyonlarından
etkilenerek, önemli işleri yapanları yüksek değerlendirme ve önemsiz gördüğü işleri
yapanları da düşük değerlendirme eğilimi göstermesidir.

13.8. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
Değerlendirici ile değerlenenin arasında yapılan ve değerlendirmeyle ilgili olarak
yürütülen görüşmeler, çalışanın geribildirim almasını sağlayarak yöneticisinin nasıl
değerlendirdiğini ve daha başarılı olma¬sı konusunda neler yapması gerektiği konusunda bilgi
edinmesini sağlamaktadır. Bu görüşmelerde çalışanın örgütsel hedefleri ne ölçüde
karşıladığının ortaya konması yanı sıra sergilemesi gereken uygun tutum ve davranışlarında
belirtilmesi söz konusudur. Gizli yapılan ve kapalı olarak adlandırılan performans
değerlendirmelerden farklı şekilde yürütülen açık değerlendirmelerde, görüşmenin ciddi, tutarlı
ve etkin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Değerlendirme görüşmelerinin hem çalışan hem
de yönetici için gerilim ve endişe kaynağı yarattığı belirtildiğinden, bu konuya özen
gösterilmelidir.
Performans değerlendirme görüşmelerinde, öncelikle yöneticinin yapmış olduğu
değerlendirmenin güvenilir olması, çalışanın bu konudaki algısı, değerlendirmenin olumlu
sonuçlarının ödüllendirme sistemiyle desteklenmesi gibi konular çalışanın tutumunu doğrudan
etkilemektedir. Yöneticinin olumsuz değerlendirmeleri yansıtırken, çalışanın kendini genellikle
ortanın üstünde görmeyi beklediğini unutmaması ve olumsuz tepkilere hazır olması
gerekmektedir.
Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Performans değerlendirme görüşmelerine yöneticiler kadar çalışanların da hazırlıklı
gelmeleri, görüşme öncesi, süreci ve sonrasında aşağıda sıralanan konulara dikkat etmeleri
gerekmektedir.
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Görüşme öncesinde;








Yönetici ve çalışan iş tanımını gözden geçirmeli ve görüşmeye bilerek gelmeli,
Değerlendirme formunun bir kopyası istendiğinde çalışana verilmeli ve kendi başarı
değerlendirmesini yapması istenmeli,
Görüşme ortamının hazırlanmasına ve görüşme için yeterli zaman verilmesine dikkat
edilmeli,
İşin kalitesi ve çalışma başarısıyla ilgili olarak yöneticinin kendisiyle benzer
değerlendirme yaptığından emin olmalı,
Taraflar bir meslek üyesi olarak yapıcı eleştiri vermeye ve sonucu kabul etmeye
hazırlıklı olmalı,
Olası çözümlerin yanı sıra gelişim olanaklarının görüşülmesi gerektiği unutulmamalı,
Çalıyanın hayal kırıklığını azaltmak ve başarılarını artırmak için yönetici olarak
yardımcı olabileceği yolları düşünmelidir.
Görüşme sürecinde;










Değerlendirme görüşmesinin olumlu sürdürülmesine çaba göstermeli,
Toplantının gündemi iyi belirlenmeli ve uyulmalı,
Değerlendiriciyle yaptığı değerlendirme hakkında tartışılmamalı ve çalışanın
görüşlerini paylaşması sağlanmalı,
Karşılıklı anlayış, dürüstlük ve açık bir iletişimin sürdürülmesine çalışmalı,
Duygular karşılıklı paylaşılmalı,
Öneriler sunulmalı,
Başarının artırılmasına yönelik yorumlar izlenerek ve değerlendirmeli,
Yöneticinin düzenli aralarla geribildirim vermesi kararlaştırılmalıdır.
Görüşme sonrasında;







Yönecinin yönlendiricilik (koçluk) yapması beklemeli,
Sürekli verilmiyorsa, yöneticinin geribildirim vermesi istemeli,
Karşılıklı anlayış ve iyi bir iletişim içinde değerlendiriciyle çalışmaya devam edilmeli,
Çalışanın gizil gücü/potansiyelini ortaya koymaya çaba göstermesi beklenmeli,
Örgütteki kariyer olanakları araştırmalı şeklinde belirtilmektedi.

Görüşme sonlandırıldıktan sonra bir sonraki değerlendirme dönemine kadar yapılması
gerekenlere ilişkin notlar alınmalı ve karşılıklı olumlu iletişim sürdürülerek, yetersizlikleri
giderecek eğitim ve danışmanlık çalışmaları sürdürülmelidir.

13.9. Performans Değerlendirmede Yöneticinin Rolü
Ülkelerin yönetim anlayışları doğrultusunda performan değerlendirmeye bakışlarında
da değişiklikler olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri gibi birey odaklı kültürlerde, daha
biçimsel değerlendirme sistemleri kullanılmakta ve yöneticiler düzenli yaptıkları
değerlendirme sonuçlarını çalışanlarıyla paylaşmakta, değerlendirme sonuçları ödüllendirmede
kullanmaktadır. Buna karşın Asya ve Latin Amerika ülkelerinde, toplumculuk kültürü baskın
olduğundan biçimsel olmayan değerlendirmelere daha fazla önem verilmekte, ödül ve başarı
arasında bağlantı kurulmamaktadır. Ancak Kore, Singapur ve Japonya gibi ülkelerde
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performans değerlendirmenin öneminin son yıllarda arttığı belirtilmektedir. Doğu kültürlerinde
performans değerlendirmenin yaygın kullanılmamasında yöneticilerin çalışanlarını örgüte bağlı
bir varlık olarak görmelerinin ve batı kültüründe yılda bir yapılan değerlendirmelerin bu
kültürlerde 5-10 yıl gibi uzun dönemleri kapsamasının etkili olduğu belirtilmektedir.
Konuyla ilgili bilimsel yazınlarda, değerlendirme sonucunun düşük olması durumunda,
çalışanların gelişiminin desteklenmesi, uygun çalışma ortamına veya işe geçişinin sağlanması,
yüksek olduğu durumda da ödül sistemiyle bu başarının karşılık bulması gerektiği üzerinde
durulmaktadır. Sistemin doğru uygulandığı durumlarda çalışanların, kendi gelişimlerini
sürdürme veya zayıf oldukları konularda bunları gidermeye yönelik çaba gösterdikleri de
belirtilmektedir. Yöneticilerin performans değerlendirme sonuçlarını hiç bir zaman
cezalandırma amacıyla kullanmaması ve değerlendirme sistemini bu kapsamda oluşturmaması
önerilmektedir.
Baykal’ın (1994) hemşireler üzerinde yaptığı bir çalışmada; hemşirelerin performans
değerlendirme uygulamasından rahatsız olmadıkları (%72), değerlendirmenin tarafsız ve adil
yapılmadığını düşündükleri (%49) ve başarılarının yakından izlenmediğini (%40.6),
de¬ğerlendirmede kişilik özellikleri ve davranışlarının önemsendiğini (%45.5), değerlendirme
sonuçlarından haberdar olmadıkları (%88.3) ve ayrıca yönetici hemşirelerinin performanslarını
değerlendirmek istedikleri (%88.6) belirtilmektedir. Öncelikle performans değerlendirme
sistemini oluşturan insan kaynakları yöneticilerinin ve sistemi kullanan fonksiyonel
yöneticilerin, sistemle ilgili tüm olumsuz tutum yaratan nedenleri dikkate almaları ve bunları
gidermeye yönelik önleyici çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Değerlendirme sisteminin
başarıyla gerçekleştirilmesinde, yöneticilerin güdülenmesinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Yöneticiler, genellikle yerine getirmek zorunda oldukları çok sayıdaki görevleri arasında
değerlendirme yapmaya yeterince zaman ayıramamakta ve bu işlevi ötelemeye eğilim
göstermektedirler.
Performans değerlendirme sisteminin etkin şekilde yürütülmesinde yöneticilerin büyük
önemi bulunmaktadır. Yöneticinin değerlendirme işlevini, özellikle kontrol etme sürecinin
önemli bir sorumluluğu olarak ele alması gerekmektedir. Yöneticinin bu yönetsel rolü ile
liderlik rolünü bütünleştirmesi, kendinin farkında olması, değerlendirmelerini dürüst ve adil
şekilde yapması, çalışanların güven duydukları ve ekip ruhu yaşayacakları bir değerlendirme
sistemi oluşturmaya özen göstermesi gerekmektedir.
Baykal’ın (1994) yönetici hemşireler üzerinde yaptığı bir çalışmada, yönetici
hemşirelerin sıklıkla terfi (%66.5) ve denetim (%41.3) amacıyla performans değerlendirme
yaptıkları ve yapılan değerlendirmelerde de çoğunlukla kişilik özelliği ve mesleki bilgi,
becerinin üzerinde durdukları (%70.6) ve değerlendirme sonuçlarını genellikle gizli tuttukları
(58.3) belirlenmiştir. Ayrıca yöneticilerin performans değerlendirme konusunda eğitim
almadıkları (%64.2) da saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin, çalışanların verimliliğini
sürdürecek şekilde etkin bir performans değerlendirme yapabilmeleri için eğitim almaları
gerekmektedir. Daha önce belirtildiği gibi yapılan çalışmalar, yönetici hemşirelerin bu konuda
yeterince eğitim almadığını göstermektedir.
Yönetici eğitimi; çalışanların güdülenmesini sağlayacak çalışma ortamının
oluşturulması, çalışanları uygun şekilde görevlendirme, gözetim ve denetim yöntemleri, iş
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beklentileri ve tanımlarının oluşturulması, kişilerarası ilişkiler, uygun geribildirim verme
yöntemleri, danışmanlık, yönlendiricilik, performans değerlendirme yöntemleri ve görüşme
yöntemleri gibi konularda öncelikle verilmelidir. Bu eğitimlerde değerlendirme sonuçlarından
nasıl yararlanılacağı konusuna da ayrıca yer verilmeli ve bu eğitimlerin belirli aralıklarla
güncellenerek, yöneticilerin yenilenmelerinin sağlanması gerekmektedir.
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Uygulamalar
1. Çalıştığınız sağlık kuruluşunun/hastanenin performans değerlendirme sistemini
aşağıdaki sorular bağlamında analiz ediniz. Herhangi bir sağlık kuruluşunda görevli değilseniz,
görüşme izni alabildiğiniz bir hastanenin hemşirelik hizmetleri yöneticisiyle aşağıdaki sorular
doğrultusunda görüşme yaparak, kullanılmakta olan performans değerlendirme sistemi
hakkında bilgi alarak, kuramsal bilginizle yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1) Sağlık kuruluşunda/hastanede kullanılan performans değerlendirme
inceleyerek, hangi yöntemin kullanıldığını belirlemeye çalışınız?

formunu

2) Performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütlerini hemşirelerin iş
tanımıyla karşılaştırarak, uyum durumunu yorumlayınız?
3) Performans değerlendirme sisteminin ne sıklıkla yapıldığını öğreniniz?
4) Hemşirelerin performansını kimlerin değerlendirdiğini araştırınız?
5) Performans değerlendirme sonuçlarının hangi amaçlarla kullanıldığını sorgulayınız?
6) Performans değerlendirme sisteminin uygulanmasında yaşanan sorunları sorgulayarak,
sorunları önlemeye yönelik önerilerinizi belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, performans değerlendirme konusu ele alınmış olup yöneticinin,
çalışanlarının yaptığı işi ve örgütsel amaçlara ulaşma durumunu denetlemek üzere yürütmüş
olduğu bu yönetsel etkinliğe önem vermesi gerekmektedir. Performans değerlendirme sistemi
iyi oluşturulup, uygun ve yetkin yöneticiler tarafından gerekli özen gösterilecek şekilde
kullanıldığında, örgüt, yönetici ve çalışanlar açısından birçok yarar sağlamaktadır. Hemşirelik
hizmetleri yönetiminde performans değerlendirme sisteminin etkin kullanımı, sağlık
hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Performans değerlendirme sisteminin oluşturulma süreci ele alınarak, performans
değerlendirme standartlarının ve ölçütlerinin/kriterlerinin nasıl belirleneceği, değerlendirme
formunun nasıl oluşturulacağına değinilmiştir. Performans değerlendirme sisteminin
oluşturulmasında önemli adımları oluşturan, değerlendirme yönteminin, değerlendiricilerin ve
değerlendirme sıklığının belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ülkemizde kamu
sağlık kurumlarında uygulanmakta olan bir değerlendirme sistemi bulunmamakla birlikte, özel
hastanelerde genellikle 6 ay ile bir yıllık zaman dilimleriyle, grafik dereceleme veya yetkinlik
bazlı değerlendirme yöntemiyle, en yakın üst veya çoklu değerlendirme yaklaşımının
benimsendiği söylenebilir.
Yönetici hemşireler, performans değerlendirme sonucunda hemşirelerin güçlü ve zayıf
yönlerinin belirleyerek, eğitim-geliştirme gereksiniminin saptanması, kariyer planlama,
ücretlendirme gibi birçok amaçla kullanabilmektedir. Performans değerlendirmeyle ilgili
bilimsel yazınlarda birçok yöntemden söz edilmekle birlikte hemşirelik hizmetleri yönetiminde
genellikle, grafik dereceleme yöntemi, yetkinliğe dayalı değerlendirme, amaçlara göre
değerlendirme, 360 derece değerlendirme gibi yaklaşımların daha sık kullanıldığı
belirtilmektedir.
Performans değerlendirmede değerlendiricilerin yönteme göre değiştiği belirtilmekte
olup hemşirelik grubu için en yakın yönetici konumundaki servis sorumlu hemşirelerinin
sistemde yer alması gerektiği, ayrıca hemşirelik hizmetleri müdürlerinin rol üstlenmesi
gerektiği belirtilmektedir. Çoklu değerlendirmelerde ise, diğer hemşirelerin akran olarak yer
alması, hastaların, diğer sağlık çalışanlarının, yardımcı sağlık personelinin de değerlendirmeye
katılması gerektiği belirtilmektedir.
Yöneticilerin etkili bir değerlendirme sistemi oluşturabilmeleri için katılımcı bir
yaklaşımla, insan kaynakları uzmanları, birim yöneticileri, çalışanlar gibi birçok kişiden görüş
almaları gerekmektedir. Performans değerlendirme sisteminin etkin şekilde işletilebilmesi için
yöneticilerin eğitim almalarını bu konuda kendilerini geliştirmeleri özellikle değerlendirme
hatalarına yapmama noktasında yetkinlik kazanmaları gerekmektedir. Ayrıca performans
değerlendirme görüşmeleriyle çalışanlara uygun geribildirimin sağlanması ve değerlendirme
sonuçlarına göre çalışanların bir sonraki dönem için gelişim planının yapılarak, bu planın
dönem içinde izlenmesi, sistemin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi, çalışanın işiyle ilgili tüm açılardan çok yönlü değerlendirildiği
yöntemdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Karşılaştırma yöntemi
Amaçlara göre değerlendirme yöntemi
360 derece değerlendirme
Kontrol listesi yöntemi
Grafik dereceleme yöntemi

2- Aşağıdaki performans değerlendirmenin kullanım alanlarına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Çalışanın performans değerlendirme sonuçları işten ayrılma kararını vermede
kullanılabilir.
B. Performans değerlendirme sonuçları, ücret-maaş artışı ve diğer parasal ödüllerin
verilmesinde kullanılabilir.
C. Değerlendirme sonuçları çalışanın güçlü ve yetersiz yönlerini geliştirmesine olanak
sağlar.
D. Performans değerlendirme sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliğine ilişkin
değerlendirmelerde kullanılır.
3- Performans teriminin Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğüne göre karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Liyakat
Başarım
Yararlılık
Etkinlik
Yükselme

4- Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme formlarının özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Formlar, seçilen performans değerlendirme yöntemlerine göre farklılık gösterir.
Her kurum kendi oluşurduğu performans değerlendirme sistemine göre form oluşturur.
Formdaki maddelere puan verilerek ölçeklendirme yapılabilmektedir.
Formdaki ölçütlerin/kriterlerin geçerlik-güvenirliğinin test edilmesi gereksizdir.
Formdaki maddelerin önemi ve ağırlığı birbirinden farklılık gösterdiğinden ağırlık
katsayısı verilebilir.

5- Performans değerlendirme döneminin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Performans değerlendirme bireyin işe alınması veya yükseltilmesinin yıl dönümünde
yapılır.
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B.
C.
D.
E.

Her çalışan grubu için aynı dönemde değerlendirme yapılır.
Değerlendirmeler her altı ayda bir yapılır.
Her yıl belirli bir dönemde değerlendirme yapılır.
Her ayın sonunda düzenli olarak değerlendirme yapılır.

6- Değerlendiricilerin ön yargıları nedeniyle, çalışanlarını kümelenecek şekilde
değerlendirilmelerini önlemek amacıyla değerlendirmelerin normal sıklık dağılımına göre
dağıtıldığı, çan eğrisi de denilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kritik olay yöntemi
Zorunlu dağılım yöntemi
Grafik dereceleme yöntemi
Sıralamak yöntemi
Karşılaştırma yöntemi

7- Değerlendiricinin çalışanın son dönemde gösterdiği perormansın etkisinde kalarak
değerlendirmesini yapması, aşağıdaki yanlışlıklardan hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Belirli puanlara yönelme
Ölçütlerin nesnel olmaması
Kontrast hatalar
Yakın geçmişten etkilenme
Tek yönlü ölçüm hatası

8- Değerlendiricinin arka arkaya birçok çalışanını değerlendirdiği durumda, değerlendirmenin
bir önceki çalışanın durumuna göre değişmesi, aşağıdaki değerlendirme yanlışlıklarından
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ölçütlerin nesnel olmaması
Kontrast hatası
Halo etkisi
Belirli puanlara yönelme
Tek yönlü ölçüm hatası

9- Performans değerlendirmede yöneticinin rolüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Performans değerlendirmesi yetersiz olan çalışan desteklenmeli ve çalışma koşulları
iyileştirilmelidir.
B. Yöneticilerin performans değerlendirme sistemini önemsemesi, yeterince zaman
ayırarak ötelememesi gerekir.
C. Performans değerlendirmeyi yönetim sürecinin denetim işlevi olarak ele alıp, yetersizlik
durumunda yasal yaptırımları uygulamalıdır.
D. Yönetici, performans değerlendirme süreci, yöntemleri, değerlendirme yanlışlıkları, vb
konularda eğitim alarak kendini geliştirmelidir..
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E. Yöneticinin performans değerlendirmeye bakışı, örgütün yönetim anlayışına göre
değişebilmektedir.
10- Performans görüşmesi sonrasında yapılacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Yöneticinin çalışanı yönlendirmesi (koçluk yapması) gerekir.
Sürekli geri bildirim verilmesi sağlanmalıdır.
Çalışanın gizil gücünü/potansiyelini ortaya koyması beklenmelidir.
Kurum içi kariyer olanakları araştırılmalıdır.
Yöneticiyle formal iletişim kurmaya ve gerekmedikçe iletişime geçmemeye özen
gösterilmelidir.

Cevaplar:
1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 5-E, 6-B, 7-D, 8-B, 9-C, 10-E
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14. TAKIM ÇALIŞMASI

*Bu bölüm Yrd. Doç. Dr. Betül SÖNMEZ tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yönetimde Grup Kavramı
14.2. Takım (Ekip)
14.2.1. Takım Türleri
14.2.2. Takım Oluşturma Süreci
14.2.3. Takım Çalışmasını Engelleyen Faktörler ve Zorlukları
14.3. Takım Hemşireliği- Bakım Takımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Grup nedir? Yönetimde grup kavramının önemi nedir?
Takım nedir? Yöneticilerin takım çalışması ile hedefledikleri nelerdir?
Takımı gruptan ayıran özellik(ler) nelerdir?
Peter Drucker’a göre takım türleri arasında sağlık ekibine en çok benzeyen takım
türü hangisidir? Nedenini açıklayınız.
5. Hastanelerde tanımlanan komiteler hangileridir? Bu komitelerin kalite çemberleri
ile benzer yönleri nelerdir?
6. Takım oluşturma süreci aşamaları nelerdir? Açıklayınız.
1.
2.
3.
4.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Yönetimde Grup Kavramı

Takım

Takım Türleri
Takım Oluşma Süreci
Takım Hemşireliği-Bakım
Takımı

Grup kavramını
tanımlayabilmek ve grup
dinamiğinin önemini
açıklayabilmek.
Takım kavramını
tanımlayabilmek ve grup ile
takım kavramının farkını
açıklayabilmek.
Takım türlerini
tanımlayabilmek.
Takım oluşma sürecini
açıklayabilmek.
Takım hemşireliğini
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar



Grup



Takım



Ekip



Kalite çemberleri



Sinerji



Grup dinamiği



Sağlık ekibi



Ortak sorumluluk



Bağlılık



Komite



Bakım takımı
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Giriş
Yönetim “bir grup insanın belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirilmesi” veya “birden
fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan grup etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. O halde yönetime
esas teşkil eden grubun bir amaca yönelik, birlikte çalışmasının sağlanması gereklidir.
Organizasyon tanımı da her bir organizasyonun kendisinin de bir grup olduğunu tanımlar.
Organizasyonlar büyüdükçe birimler ve bölümler oluşur. Büyüyen organizasyonda önce
bölümler daha sonra da birimler birer alt takım olurlar. Seksenli yılların başında, Amerika
Birleşik Devletleri’nde, yönetim danışmanları ve akademisyenler Japon mucizesinin sırrının,
kültürel özelliklere bağlı olarak ekip çalışmasından geçtiğini gözlemiş ve buradan yola
çıkılarak, başarının yolunun ekip çalışmasından geçtiği genel geçer olarak kabul edilmiştir.
İşletmelerin içinde bulunduğu rekabet koşulları, insan unsurunun ve bireysel başarıdan ziyade
grup başarısının önemini daha fazla ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bu bölümde, yönetim
uygulamalarının gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan “takım” kavramı, birey, grup ve takım
düşünce izleğiyle ele alınacak, takım çalışması ve doğası gereği sağlık hizmetinin bir ekip işi
olmasından hareketle sağlık hizmetlerinde takım çalışmasına yer verilecektir. Yaygın olarak
kullanıldığı için sağlık hizmetlerinde takım üyeleri “sağlık ekibi” olarak ifade edilecektir.
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14.1. Yönetimde Grup Kavramı
Mary Parker Follet’e (1868-1933) göre,“gerçek insan (the true man)” grup içindeki
insandır. Bireyin kendi içinde taşıdığı potansiyellerin ancak grup içinde açığa çıktığını; ancak
bir grup içindeyken insanın kendi doğasını keşfettiğini ve kendi özgürlüğünü elde ettiğini
belirtir. Follet’e göre, “insan, verilen emri yerine getirip çıkarına ulaşarak tatmin olan bir varlık
olamaz, görevini yerine getirirken diğer insanlarla bağlantılı bir şekilde hareket etme, oluşan
bütünün içinde (grup, örgüt) alınan kararlara ve belirlenen amaçlara katılır.” Follet bu
görüşleriyle birey ve grubun “birlikte var olduğunu” ortaya koymaktadır. Bu görüş, daha sonra
takım içinde belirtilecek olan “beni koruyarak biz” anlayışının temelini oluşturacaktır.
Koçel’e göre grup, ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol
farklılaşması gerçekleştiren, ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda birbirleri ile
iletişim içinde olan, karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen iki veya daha fazla kişinin bir araya
gelmesi ile ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Bu tanımda da Mary Parker Follet’in üzerinde
önemle durduğu özellik, “karşılıklı birbirlerini etkileyen olarak” yer almıştır.
Kurt Lewin’in (1890-1947) tarafından 1930’larda yapılan grup dinamiği ile ilgili
çalışmalar yönetimde grup olayını daha açık hale getirmiştir. Lewin, grupların bireyleri ve
toplumu etkileme gücüne sahip, dinamik ve güçlü varlıklar olduklarını belirtmiştir. Lewin’e
göre, davranış, insanın (P) çevresiyle (E) olan etkileşiminin bir fonksiyonudur. Bu fonksiyon B
= f (P,E) şeklinde formüle edilmektedir. Savaş döneminde öğrencilerin ekmek tüketim
alışkanlıklarını değiştirme (beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği) konusunda yaptığı
çalışmada, grup olarak alınan kararların değişim süreci üzerinde etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Lewin’e göre, bir grubun hedefini değiştirmeye ve grup verimliliğini elde etmeye
yönelik uygulanan yöntemlerde başarı, bireylerin her biriyle değil bir grup üyesi olarak
ilgilenilmesiyle mümkündür.
Lewin, her bireyin farklı olduğu ve grubun ortamından etkilenerek kendi davranışlarını
ortaya koyduğunu göstermiştir. Lewin’in grup yaşamı deneyleri, grupların dinamik varlıklar
olduğunu, bireylerin grup içinde kendi istek ve iradeleri doğrultusunda davranış
sergilediklerini, bireylerin kendilerine uygun ortam sağlanması halinde istekli ve verimli bir
şekilde çalışabileceğini göstermiştir.

14.2. Takım (Ekip)
Önemli ve zorlu görevlerin başarılmasında doğru koşullar ve sinerji yaratılırsa grup
çabası ile bireysel çabanın arasında belirgin bir fark ortaya çıktığı, dolayısıyla bireylerin grupta
daha etkin çalıştığı belirtilmektedir. Sinerji, bir amaç doğrultusunda bir araya gelen bireylerin
toplam enerjilerinin, bireylerin tek tek sahip oldukları enerjilerin toplamından daha fazla olması
olarak tanımlanmaktadır. Yönetimde bu şekilde çalışan gruplara “takım veya ekip çalışması”
denilmektedir. Doğası gereği karmaşık, uzmanlığı temel alan, maliyet ve yasal düzenlemelerin
belirleyici olduğu bir alan olarak sağlık hizmeti sunumu ekip/takım çalışmasının en fazla söz
edildiği alandır.
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İngilizce’de “team” kavramı Türkçe’de takım ve daha yaygın kullanımda ekip olarak
yer almaktadır. Takımın ana varlık nedeni “ortak bir amaca yönelmiş olma”dır. Katzenbach ve
Smith’in en yaygın kullanılan tanıma göre takım, “birbirlerine karşı hesap verme sorumluluğu
olan, ortak bir amaç ve başarı hedeflerini gerçekleştirmede kararlı, birbirini tamamlayan
becerilere sahip küçük bir insan topluluğudur.” Grup ve takım tanımları doğrultusunda grup ve
takımın benzer özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz. Koçel’e göre, bir grupta aşağıdaki özellikler
varsa takım olur:





Liderliğin paylaşılan bir faaliyet olarak var olması
Grubun kendine özgü amacının varlığı
Sorun çözmenin grubun yaşam tarzı olması
Etkinliğin grubun ortak ürünleri ve çıktısı ile ölçülmesi
Organizasyonların kendilerinin bir grup olduğu belirtilmektedir. Dinamik bir
çalışmasını niteleyen takımın en önemli özelliklerinden birisi de “ortak sorumluluk”tur. Bu
konuda 1920’li yıllarda Marry Parker Follet, kendilerini işletmenin ortağı olduğunu hisseden
çalışanların yaptıkları işlerin kalitesinin artacağını ve bunun doğal sonucu olarak zaman ve
malzeme kayıplarının azalacağını belirtmiştir. Döneme göre rasyonelliğe aykırı, fazla hümanist
bulunan bu görüşlerinin değeri 1930’lardan sonra yapılan ortaya çıkan İnsan İlişkileri
Hareketinden sonra ortaya çıkmıştır. Webster Robinson’a göre, bir otomobilin fonksiyonu
taşımaktır. Otomobilin parçası olan motorun fonksiyonu güç üretmek, direksiyonun fonksiyonu
yön vermektir. Bir motoru tek başına çalıştırmak mümkündür, ancak direksiyon ve diğer
parçalar ile bütünleşerek bir otomobili meydana getirmediği müddetçe motorun çalıştırılması
bir anlam ifade etmeyecektir. Birbirinden ayrı olan parçalar, gerçekte birbiriyle bağlantılıdır ve
bu parçalar bir uyum içerisinde kendi işlevlerini yerine getirir. Follet de, örgütün esas görevinin
işleyen bir birim elde etmek üzere parçaların nasıl bağlanacağı olduğunu belirtmektedir.
Bireyin, yalnız kendi işi için değil, yaptığı işin ait olduğu bütün için sorumluluk hissettiğinde
yaptığı işe anlam verebilir ve daha verimli çalışması mümkün hale geleceğini savunur.
Takım çalışması, organizasyon hedeflerine ulaşmak için
kullanılmaktadır. Aşağıda takım çalışmasının yararları özetlenmiştir:









bir

araç

olarak

Bilgi ve becerilerden en üst düzeyde yararlanmayı sağlar.
Koordinasyon sağlanır.
Sinerji etkisi yaratır.
Esneklik sağlar.
Dayanışma sağlar.
Sorumluluk duygusu gelişir.
Geribildirimle denetlenme ve değerlendirme fırsatı doğar.
Büyüme-gelişme fırsatı sağlar.
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14.2.1. Takım Türleri
Peter Drucker’a Göre Takım Türleri
Peter Drucker’a göre; yapısı, üyelerinden talep ettiği davranışlar, güçlü ve zayıf yönleri,
sınırlılıkları, gerektirdikleri, yapabilecekleri ve kullanım alanları bakımından farklılık gösteren
üç tür takım vardır.
Beyzbol takımı: Drucker, açık kalp ameliyatını yürüten cerrahi ekibi ve seri halde
çalışılan Henry Ford’un montaj hattını beyzbol tipi takıma örnek olarak vermektedir. Burada
oyuncular takımda oynar, oyuncuların takımda hiçbir zaman terk etmedikleri sabit konumları
vardır. Bu takımda diğer oyuncular vuruş yapanın yardımına koşmaz, örneğin cerrahi ekipte
yer alan anestezist hemşireye destek olmaz. Takımda oyuncuların çalışma şeklini, eski bir
beyzbolcu deyişiyle, “Vuruş sırasında tamamen yalnızsın” sözü ile açıklar. Drucker’ın diğer bir
örneği, Detroit’in geleneksel tasarım ekibidir. Bu ekipte tasarımcılar pazarlamacılara hiçbir şey
danışmaz, birbiriyle görüşmezler. Tasarımcılar kendi görevini yapar, bitirince mühendislere
teslim eder. Onlarda görevlerini yaptıktan sonra imalatçılara aktarır. Ürün daha sonra
pazarlamacılara geçer.
Drucker, bu tür ekipte her üyenin ayrı ayrı değerlendirilebileceğini, sorumlu
tutulabileceğini ve ölçülebileceğini belirtir. Bu nedenle, beyzbol tarihindeki bütün başarılı
oyuncuların tam bir istatistiği tutulmuştur. Bu takımda her bir üye eğitilebilir ve geliştirilebilir.
Üyeler, kendilerini ekipteki herhangi bir kişiye göre ayarlamak zorunda kalmadıkları için her
bir konuma bir “yıldız” yerleştirilebilir. Bu takımda koçun sözü kanundur. Oyuncular,
talimatlar, ödüller, değerlendirmeler ve terfiler bakımından yalnızca bu tek şefe bakarlar.
Futbol takımı: Drucker, ikinci takım türü olan futbol takımına gece üçte şoka giren bir
hasta çevresinde toplanan sağlık ekibini ve paralel halde çalışan Japon otomobil üreticilerini
örnek olarak vermektedir. Bu takımda oyuncuların tıpkı beyzbol takımında olduğu gibi sabit
konumları vardır ancak oyuncular oyunu takım halinde oynarlar. Futbol takımının topla birlikte
ilerlediği gibi onlarda görevle birlikte ilerler. Mühendislik deyimiyle tasarımcılar, mühendisler,
imalatçılar ve pazarlamacılar “paralel” çalışırlar. Bu takımda, antrenörün sahadaki takımı
sürekli yönlendirmesi gerekir. Takımda yıldızlar varsa, bunlar ancak takım lideri “solo”
yapmalarını gerekli görürse öne çıkabilir.
Tenis çiftleri: Drucker, ikinci takım türü olan tenis çiftlerine doğaçlama yapan caz
grubu, büyük firmalarda hep birlikte “başkanın ofisini” oluşturan üst yöneticileri veya kişisel
bilgisayar gibi muazzam bir buluşu gerçekleştiren ekipleri örnek olarak vermektedir. Bu tür
takımda oyuncuların yeri sabit değil, öncelikli bir konuma sahiptir. Ekip üyeleri kendilerini
birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarına ve oyunun değişen taleplerine göre ayarlar ve birbirlerinin
eksiğini kapatırlar. Bu tür takımlar, sayı olarak oldukça küçük (en çok 5-7 kişi) tutulmalıdır. Bu
tür takımda işleri yerine getiren takımdır, tek tek üyeler buna katkıda bulunur.
Drucker’a göre, takımlar bir araçtan başka bir şey değildir. Kendi başına takım
çalışması, ne “iyi” ne “istenir” bir olgudur. İnsanlar çalışır ya da oynarken bunu bir takım
halinde yapar. Drucker, hangi iş için hangi tür ekibi kullanmak gerektiği son derece kritik, riskli
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ve bir kere alındıktan sonra bozması zor bir karar olduğunu, yöneticilerin bu kararı öğrenmesi
gerektiğini belirtmektedir.
Kalite Çemberleri
Literatürde bir takım çalışması örneği olarak ele alınan kalite (kontrol) çemberleri
(Japonca Jishu Kami, kendi kendini yöneten, denetleyen anlamında), 1962 yılında Japonya’da
sorun çözümünde çalışanların katkılarının alınmasını amacıyla geliştirilmiştir. Kalite
çemberleri, genellikle aynı çalışma ortamındaki 5-10 çalışanın, kendi çalışma alanında problem
çözme tekniklerini kullanarak sorunları çözme ve sürekli iyileştirme amacıyla gönüllü ve
düzenli olarak bir araya gelmesiyle oluşan gruptur. Örgütte her düzeyde oluşturulabilen kalite
çemberleri ile aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır:











Hataları önleyerek daha kaliteli mal ve hizmet sunmak,
İş ve iş süreçlerine ilişkin maliyetleri azaltmak,
Verimliliği artırmak,
Çalışanların kararlara katılımını sağlamak,
Örgüt içinde iletişimi sağlamak,
Çalışanların sorun belirleme ve çözme yeteneklerini geliştirmek,
Paydaş beklentilerini karşılamak, şikâyetlerini azaltmak,
Çalışanları motive etmek,
Grup dinamiği ile çalışanların yaratıcılığından ve üretkenliğinden faydalanmak,
Toplam kalite anlayışının tüm örgüt çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak.

Kalite çemberleri; gönüllülük, süreklilik, tam katılım, çember üyelerini geliştirme, üst
yönetimin desteği ve ödüllendirme ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Kalite
çemberleri örgütler arasında farklılık göstermekle birlikte temelde çember lideri, çember
üyeleri, rehber ve yürütme komitesinden oluşur. Çember lideri, çember faaliyetlerinin etkin ve
aksaksız yürütülmesini, çember üyelerinin aktif katılımını sağlar. Çember liderinin teknik
konular yanı sıra, iletişim, motivasyon, grup dinamiği gibi konularda eğitim almış olması
gerekmektedir. Rehber, çember faaliyetlerini koordine eden ve yöneten kişi olan rehber,
yürütme komitesi tarafından seçilir, çemberin başarısında önemli rolü olan kişidir. Çember
üyeliği ise tamamıyla gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çember faaliyetlerine katılan üyeler,
çalışmalar başlamadan önce rehber tarafından verilen eğitimden geçirilir. Yürütme komitesi,
tepe yönetici ve fonksiyonel yöneticilerden oluşur, çember faaliyetlerine destek verir ve
önerileri inceler. Kalite çemberleri, örgütteki faaliyetler için görüş ve öneri üretir, ancak
önerilerin uygulanması için yaptırım yetkisine sahip değildir, bu durum yürütme komitesi
tarafından gerçekleştirilir.
Disiplinlerarası Takım: Sağlık Ekibi
Diğer bir takım türü ise, disiplinler arası takım çalışmasıdır. Hastanın etkin sağlık
bakımının disiplinler arası bir sağlık ekibi ile verilebileceği herkes tarafından kabul edilen bir
gerçektir. Sağlık ekibi, hastanın iyilik hali gibi özel bir hedefi paylaşan ve farklı disiplinlerden
gelen profesyonel bir gruptur. Kuramsal olarak sağlık ekibi, hekim, hemşire, diyetisyen,
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fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşur. Bu ekip hizmet verirken doğrudan
yüz yüze etkileşim içindedir. Velioğlu, disiplinler arası takımı “değişik düşünce ve araçların
kullanımında deneyimli, aralarında ortak sorunlar çerçevesinde işbölümü yapmış, her öğesi
kendi bilgi ve becerisini bağımsızca kullanabilen, birbirleri ile sürekli iletişim içinde, konularını
diğer ekip üyelerinin işlevlerinden doğan kısıtlamaları göz önüne alarak inceleyen ve
çoğunlukla ortaya çıkan sonuca göre küme sorumluluğu ile yaklaşan insan topluluğu” olarak
tanımlamaktadır.
İdealde bir ekip, hasta ve ailesi ile olan ilişkilerinde ortak amaçlar hedefler ve bir bakım
planı geliştirir. Bu doğrultuda her bir meslek üyesi kendine özgü, fakat birbirini tamamlayıcı
hizmet verir. Disiplinler arası takım çalışmasında, hizmetler boşluk ve tekrarları ortadan
kaldırmak için işbirliği yapmayı gerektirir. Bu takım, rastlantı ya da zorunlu olarak bir araya
gelmiş meslek üyelerinden değil, duruma özgü bilgi, beceri, deneyimleri ve uzmanlıkları ile
katkıda bulunabilecek ve bilinçli olarak seçilmiş kişilerden oluşur. Disiplinler arası ekip kurma
süreci, statü faktörü giderilene kadar zorluk ve gerilimler içerir. Başarıya ulaşmak için uygun
kişilerin seçimi ve olumlu iş ilişkisi geliştirebilmek için yeterli zamanın sağlanması gereklidir.
Tüm ekibin hasta bakımından sorumlu olabilmesi için faaliyetlerin birbiri ile bütünleşmiş
olması gereklidir.
Disiplinler arası takım örneği olarak sağlık ekibinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:


Ekip üyelerinin çabalarını, hasta bireyin iyileştirilmesi yönünde ortak amaç üzerinde
yoğunlaştırır.
 Hizmetlerdeki boşluk ve tekrarlar ortadan kaldırılır ve bütünlük sağlar.
 Sağlık meslek üyelerinin yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanılır
 Her bir disiplin tanımlanmış, rol, görev yetki ve sorumlulukları açısından bağımsızdır.
 Ekip üyeleri yüz yüze iletişim içinde bulunurlar.
 Ekip üyeleri arasındaki ilişki bağımlılıkla değil bağlılık kavramı ile açıklanır.
 Ekip çalışmasının temel koşulu disiplinler arası bağımsız fonksiyonların varlığı ile
açıklanır.
Literatüre göre sağlık hizmetlerinde takım çalışmasının yararları şu şekilde
belirtilebilir:







Yatış sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi
Gelişmiş hizmet sunumu
Yüksek hasta memnuniyeti
Yüksek çalışan memnuniyeti
Çalışan motivasyonu ve işbirliği,
Yenilik.
Komiteler

Kalite çemberleri, hastanelerde var olan, ülkemizde de yaygınlaşan, komite
çalışmalarının temelini oluşturur. Komite çalışmalarında benzer şekilde değil, birlikte
düşünmek hedeflenir. Sağlık hizmetlerinde komiteler, özel hedefler ve görevler için, sürekli,
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danışman ve duruma özel nitelikte oluşturulmaktadır. Özellikle klinik uygulamalara ilişkin
değişimi gerçekleştirmek amacıyla hemşirelerin katılımı ve söz sahibi olması istenmektedir.
Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti’nde (2016), kalite iyileştirme çalışmalarının
planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve sürekliliği sağlanması amacıyla asgari aşağıdaki
konulara yönelik komiteler oluşturulması gerektiği belirtilmektedir:









Çalışan sağlığı ve güvenliği: Hastanede çalışan açısından mevcut ya da olası güvenlik
tehditlerinin tespit edilmesi ve bu tehditlere yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlar.
Hasta güvenliği: Hasta güvenliğini tehdit eden unsurların belirlenmesine yönelik risk
analizleri yapılmasını ve güvenliği tehdit eden riskleri ortadan kaldırılması ya da
azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlar.
Eğitim komitesi: Hastanede kalite iyileştirme doğrultusunda gerekli eğitimlerin etkin
ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi amacı ile karar verme, planlama, koordinasyon,
iletişim ve değerlendirme basamaklarını yönetir.
Tesis yönetimi: Tesis yönetimine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve
koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur.
Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi: Komite üyeleri; ülkenin mevzuatı, hastanenin
çalışan kapasitesi, hasta profili ve hastane ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.
Radyasyon güvenliği: Hastanede radyasyon güvenliğine yönelik faaliyetleri yürütür.

Diğer Takım Türleri
Yönetim literatüründe diğer sınıflamalara göre grup ve takım tiplerinden bazıları
şunlardır:



Emir – Komuta Grupları: Bir örgütteki bölüm ve departmanları ifade eder.
İnformal Gruplar: Doğrudan örgüt tarafından oluşturulmamış, yapılandırılmamış,
kurumda çalışanlar tarafından kendiliğinden oluşan genellikle sosyal içerikli gruplardır.
 Formal Gruplar: Örgüt tarafından belirli görevleri yerine getirmek amacıyla
oluşturulan, yapılandırılmış gruplardır.
Görev (task) grupları: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için oluşturulan grupları ifade
eder.
Çapraz fonksiyonel takımlar (cross-functional teams): Değişik departmanlardan gelen
kişilerin oluşturduğu takımlardır.
Kendi kendini yöneten takımlar (self-managed teams): Temel yönetim fonksiyonu olan
planlamayı kendisi yapan, iş dağılımına kendisi karar veren ve üretim için gerekli
kararları kendisi veren gruplardır.
Proje ekibi (belirli bir zamanla sınırlı işlev gören takımlar): ar-ge ekibi, sanal takımlar
vb.
Yönetim takımları (kurullar).
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14.2.2. Takım Oluşturma Süreci
Bölüm içinde daha öncede ifade edildiği gibi takım oluşturma birkaç insanı bir araya
getirip görevlendirmek değildir. Takımın oluşması bir süreci gerektirir. Takım oluşturma süreci
beş aşama olarak tanımlanmaktadır. Ahmet Şerif İzgören, takım oluşturma sürecini oluşma,
boğuşma, buluşma ve ulaşma olarak dört aşamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır (Şekil 14.1).
Oluşma (Forming): Grubun bir araya geldiği aşamadır. Bireylerin birbirini tanımaya
başladığı, takım uyumu için rol ve beklentilerin açıklandığı, takım etkileşimin başladığı,
keşifler ve sınırların oluştuğu aşamadır.
Karmaşa (Storming): Bireylerarası etkileşim ve reaksiyon evresidir. Gerginlik ve
çatışma ile ilgili olan etkileşim ve reaksiyon, yüzleşme gerçekleşir. Bu aşamada takım
üyelerinin birbirini tanımaları için yeterli zaman verilmelidir.
Biçimlenme (Norming): Etkili işbirliği ve ortak çalışma gerçekleşir. Kişisel fikirlerin
açıklanması, katılaşmış hedefler nedeniyle oluşan çatışmalar çözülür ve gruba bağlılık artar.
Başarı (Performing): Grupta olgunluk ve istikrarlı ilişki sağlanır. Takım rolleri daha
fonksiyonel ve esnek olur. Yapısal sorunlar, grubun ortak çalışmaya yönlendirilmesi ve kaynak
paylaşımı ile desteklenen görev başarısına yol açarak çözülür.
Dağılma: Sonlandırma ve sağlamlaştırma evresidir. Takım hedefleri ve faaliyetlerini
kapatılır, değerlendirme ve sonuçlar gözden geçirilir.

Ulaşma
Buluşma
Boğuşma
Oluşma

Şekil 14.1:Takım Oluşturma Süreci
Aşağıda başarılı takımların özellikleri şu şekilde özetlenmiştir:








Açık hedefleri vardır.
Roller belirlenmiş / tanımlanmıştır.
Takım içinde açık ve net iletişim vardır.
Etkin kararlar alınır.
Takım çalışmasına katılım dengelidir.
Çeşitliliğe değer verilir.
Çatışma olumlu yönetimi sağlanır.
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Çalışma ortamı/iklimi olumludur.
İlişkiler işbirliğine dayanır.
Katılımcı liderlik mevcuttur.

14.2.3. Takım Çalışmasını Engelleyen Faktörler ve Zorlukları
Kültürümüzde yardımlaşma (imece) geleneğinin var olması, aile bağlarının güçlü
olması ve beden dili ile olumlu duyguların aktarımının daha kolay olması gibi özelliklerin grup
çalışmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. 1980 yılında, Hofstede’nin kültürlerarası farklılıkları
incelediği çalışmasında, Türkiye; “yüksek güç mesafesi”, “yüksek belirsizlikten kaçınma”
gösteren ülkeler grubunda yer almıştır. 2004 yılında, kültürel özellikler ve liderlik arasındaki
ilişkileri inceleyen Project Globe araştırma bulgularına göre de, güç aralığı ortalama Globe
skoruna göre yüksektir, belirsizlikten kaçınma ise orta düzeyde ve ortalama Globe skoruna göre
düşüktür. Türk toplumunun kültürel özellikleri arasında saptanan güç aralığının yüksek olması,
statü ve hiyerarşinin önemini göstermektedir. Belirsizlikten kaçınma eğiliminin yüksek olması
ise, çalışma alanında yetki, sorumluluk ve sınırların kesin olarak çizilme beklentisinin
göstergesi olarak takım çalışmasını engelleyen faktörler arasında değerlendirilmektedir.

Tablo 14.1’de takım çalışmasını engelleyen faktörler ve takım çalışmasının zorlukları
özetlenmiştir.
Tablo 14.1. Takım Çalışmasını Engelleyen Faktörler ve Takım Çalışmasının Zorlukları
Takım Oluşmasını Engelleyen Faktörler
• Eğitim (farklılıkları)
• Rol belirsizlikleri ve yanlış beklentiler,
rol çatışmaları
• Otorite
• Statü
• Otonomi)
• Üyelerin kişisel özellikleri

Takım Çalışmasının Zorlukları
• Kişilerarası iletişim becerisi gerektirir.
• Çatışmalar doğabilir.
• Takımı oluşturmak zaman alır.
• Otonomi azalır.
• Uyumluluk gerektirir.
• Kontrol olanağı artar.
• Sorumluluk paylaşılır.

Her mesleğin kendi uzmanlık alanı içinde kalması, bunun ortaya çıkardığı dar
görüşlülük ve hukuksal boyut nedeni ile meslekleşmenin ekip çalışmasını zorlaştıracağı
belirtilmektedir. Disiplinler arası ekip olarak sağlık ekibinde yer alan sağlık profesyonellerinin
değişik meslek ve bireysel eğitim almaları takım çalışmasını engelleyen en önemli faktördür.
Bu duruma mesleki eğitim süresinde, birlikte çalışacakları meslek üyeleri ile mesleki etkileşim
kurulmaması ve görev alanının bilinmemesi yol açmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip
meslek üyeleri ile ortak amaçlar için planlama, iletişim ve işbirliği yapmak zorlaşır. Hastanın
tedavi ve bakımı için hekim hastalık fizyopatolojisine, hemşire hastanın bio-psiko-sosyal bakım
ve eğitim ihtiyacına yönelik bakım planının uygulanmasına, diyetisyen hastanın beslenmesine,
sosyal hizmet uzmanı sosyal etkileşime odaklanır. Farklı açılardan hastaya bakışın işbirliği ve
devamlılığın sağlanmasına engel olabileceği belirtilmektedir.
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Takım çalışmasında, takım üyelerinin birbirlerinin rollerini anlamaması ve yanlış
beklentiler takım çalışmasını olumsuz etkiler. Takım üyeleri arasında, her üye ortak amaç için
bir faaliyeti yerine getirmektedir. Bir üyenin görevi diğer üyenin işini kolaylaştırmak ya da
emrini yerine getirmek olamaz. Takım içinde rollerin belirsiz olması bir meslek üyesinin diğer
meslek üyesini yönetmesi sonucuna neden olabilir. Diğer yandan, bir meslek üyesinin kendisini
diğer meslek üyesinin bilgi, beceri ve yetenekleri konusunda konuşmaya yetkili görmesi eğilimi
de disiplinler arası takım çalışmasının etkin işleyişini engeller. Diğer yandan temelde bu
faktörler ile birlikte farklı kişisel özellikler, takım içinde otorite, güç, statü ve otonominin de
yanlış kullanılmasına yol açabilir.

14.3. Takım Hemşireliği- Bakım Takımı
Hemşirelik Bakımı Sunum Modelleri ünitesinde ayrıntılı olarak açıklanan Takım
hemşireliği (Team nursing), 1950’li yıllarda fonksiyonel hemşirelik yöntemine geliştirilen
eleştirilere yanıt olarak geliştirilmiş, fonksiyonel hemşireliğin olumsuz özelliklerinden birisi
olan parçalanmış bakımı önlemeyi ve hasta merkezli bakım verme amaçlanmıştır. II. Dünya
Savaşı sonrasında, yetkin hemşire sayısındaki yetersizlik devam ettiği için hemşire insan gücü
içindeki destek personelin sayısı arttırılmıştır. Takım hemşireliğinde, belirlenmiş bir grup
hastanın bakımı, yetkin hemşire liderliğinde, uygulayıcı hemşireler, hemşire yardımcıları ve
destek personelinden oluşan bir bakım takımı tarafından yürütülmektedir. Takımın büyüklüğü,
ünitenin fiziksel yapısına, hasta sayısına, hastaların bakım gereksinimlerine ve hemşire ve
destek personelin bilgi ve beceri düzeylerine göre belirlenmektedir. Bu model ülkemizde
günümüzdeki hemşire insan gücü açısından değerlendirildiğinde, yetkin hemşire uzman
hemşire olmalıdır. Uygulayıcı hemşire, Kanun’da tanımlandığı gibi hemşire unvanına sahip
lisans mezunu hemşire, hemşire yardımcıları sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları,
destek personel ise eski isimlendirilmesiyle hasta bakıcı ya da hasta hizmetlisini karşılar.
Bu modelde, birden fazla personel ile her bir hastanın gereksinimlerini karşılamaya
yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştirmek ve bir takım olarak bütün olarak hareket edilir.
Takım lideri, her bir hastanın bakım planını ve sürecini bütün takım üyeleri ile takım toplantıları
yaparak görüşür. Takım üyeleri, bu toplantılarda hasta hakkındaki bilgileri paylaşır ve hastanın
bakım planı tüm takım üyeleri tarafından bilinir ve güncellenir. Bu paylaşım, her bir takım
üyesinin işlevlerinin, bakım hedefleri ve hasta çıktılarına katkısını görebilmesini sağlar. Aynı
zamanda takım lideri diğer sağlık ekibi üyeleri ile iletişim ve işbirliği yapar.
Ülkemizde “hemşire yardımcısı” unvanı tanımlanmış olup bu unvanda eğitim
verilmektedir. Yakın bir zamanda bu unvanda kişilerin istihdamı ve hemşireler ile birlikte
çalışacakları düşünüldüğünde, hemşirelerin profesyonel kimlik ve meslek alanını koruyarak
“sözde” hekimin yardımcısı kimliğine bürünmemeleri, kendi işlevlerini hemşire yardımcısına
devretmemeleri ve hemşire yardımcılarının görevlerini yasal sınırlar içinde sürdürmelerini
sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık ekibi içinde artan üyeler ile rol belirsizliği ve
rol karmaşası artarak zaten “işlevsel olmayan” sağlık ekibinin birlikte hareket etmesini
zorlaştıracaktır.
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.

Uygulamalar

1. Çalıştığınız veya hizmet aldığınız sağlık kuruluşunda serviste yatmakta olan bir
hastaya hizmet veren sağlık çalışanlarını gözlemleyiniz ve bu hasta için sağlık ekibi üyelerini
tanımlayınız.
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Uygulama Soruları
Sağlık ekibi çalışmasını bu bölümde yer alan bilgiler ve aşağıdaki sorular doğrultusunda
değerlendiriniz.
1)
2)
3)
4)

Sağlık ekibi üyelerinin görevlerini tanımlayınız.
Sağlık ekibi üyeleri arasında işbirliği ve bilgi akışı nasıl sağlanıyor? Gözlemleyiniz.
Hastanın yatışı süresinde hastaya kaç hemşirenin bakım verdiğini belirleyiniz.
Hemşireler arasındaki iletişim, işbirliği ve bilgi akışının nasıl sağlandığını
değerlendiriniz?
5) Sağlık ekibi disiplinler arası takım özelliği taşıyor mu?
6) Sağlık ekibinin sağlıklı işleyişini engelleyen faktörleri tanımlayınız?
7) Hemşire yöneticilerin sağlık ekibinin daha etkin çalışması için yapabileceği faaliyetleri
belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yönetimde grup kavramı ve takım çalışması üzerinde durulmuş, takım
oluşma süreci açıklanmış, takım türleri, hastanelerde mevcut olan komiteler, disiplinler arası
sağlık ekibi ve takım hemşireliği ile sağlık hizmetlerinde takım çalışmasına yer verilmiştir.
Takım çalışması, grup dinamiğinin sağlanması ve etkili grup çalışmasının
gerçekleştirilmesi amacıyla ortaya çıkan bir araçtır. Örgütsel hedeflere ulaşmada ve sürekli
gelişimde, takımda var olan birlikte var oluş, ortak sorumluluk anlayışı, çalışanlar arasındaki
güven ilişkisi ve ortaya çıkan sinerjiden yararlanmalıdır. Takım çalışması bir araçtır. Hangi iş
için hangi tür takımı kullanmak gerektiği yöneticiler için son derece riskli ve zor bir karardır.
Bu nedenle takım türü, yapılan işe, ulaşılması istenen amaca ve çalışan kişilerin (kültürel)
özelliklerine uygun belirlenmelidir. Sağlık ekibi ise hizmetin doğası gereği olmalıdır ve etkin
yürütülmelidir.
Hastanelerde sağlık çalışanları arasındaki etkileşim genellikle tedavi ve bakım sırasında
işleve yönelik olarak hiyerarşik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise takım çalışmasına
uymaz. Disiplinler arası takım örneği olarak, sağlık ekibinin kuramsal olarak tanımlandığı
şekilde başarılı olabilmesi için, üyelerin bireysel yetki ve statü kavramı yerine hasta ile ilgili
hedeflere odaklanarak etkileşim ve işbirliğini artırmaları gereklidir.
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Bölüm Soruları
1. Etkili sonuçları nedeniyle takım çalışmanın dünya çapında yaygınlaşmasına neden olan takım
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Komite
B. Grup
C. Kalite çemberleri
D. Kendi kendini yöneten gruplar
E. Yönetim kurulları
2. Aşağıda yer alan takım oluşum aşamalarından hangisinde takım üyeleri arasında etkileşim
ve reaksiyon gelişir?
A. Oluşum
B. Karmaşa
C. Biçimlenme
D. Başarı
E. Dağılma
3. Kalite çemberlerinde üyelerin işlevleri arasında hangisi yer almaz?
A. Sorun çözme
B. Öneri geliştirme
C. Sorunları belirleme
D. Örgütte kalite anlayışının yerleşmesi
E. Uygulama sonuçlarına göre yaptırım uygulama
4. Aşağıdakilerden hangisi takım oluşmasını engelleyen faktörler arasında yer almaz?
A. Üyelerin arasındaki eğitim farklılıkları
B. Üyelerin farklı birimlerde çalışması
C. Üyelerin arasındaki ünvan farklılıkları
D. Rol belirsizliği
E. Üyelerin arasındaki yaş farkı
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5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri takım çalışmasının yararlarını belirtir?
I. Sorumluluk duygusu gelişir.
II. Dayanışma sağlar.
III. Üyelerin bilgi ve becerilerden yararlanmayı sağlar.
IV. Üyelerin yaptıkları işlerin denetimi sağlanır.
A. I, II, III
B. Yalnız IV
C. I, II, III, IV
D. I ve III
E. I ve II
6. Peter Drucker’a göre en etkili takım türü hangisidir?
A. Proje takımları
B. Çapraz fonksiyonel takımlar
C. Sanal takımlar
D. Kendi kendini yöneten takımlar
E. Tenis çiftleri
7. Peter Drucker’a göre sağlık hizmetlerinde takım çalışması en çok hangi takıma benzer?
A. Beyzbol takımı
B. Su topu takımı
C. Tenis çiftleri
D. Formula 1 takımı
E. Futbol takımı
8. Kalite çemberleri uygulaması ile örgütte ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A. Örgüt içinde iletişimi sağlamak
B. Çalışanların kararlara katılımını sağlamak
C. Çalışanların sorun belirleme ve çözme yeteneklerini geliştirmek
D. Çember üyelerini yönetici olarak geliştirmek
E. Çalışanları motive etmek
9. Aşağıda belirtilen Türk kültürünün özelliklerinden hangisi takım çalışmasını engelleyen
faktörler arasında yer alır?
I. Güç aralığının yüksek olması
II. Belirsizlikten kaçınma eğiliminin yüksek olması
III. İmece geleneği
IV. Beden dili kullanımı
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A. I, II, III, IV
B. I ve II
C. Yalnız III
D. II ve IV
E. I, II ve IV
10. Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasını tanımlayan kavramlar arasında yer almaz?
I. Ortak sorumluluk
II. Sinerji
III. Performans
IV. Motivasyon
A. Yalnız II
B. I ve II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II, III, IV
Cevaplar:
1-C, 2-B, 3-E, 4-B, 5-A, 6-E, 7-A, 8-D, 9-B, 10-E
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