


SHKUD 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ 

Cilt: 1 Sayı: 1 2020 

ISSN: 2718-0794 

 

DERGİ HAKKINDA 

Bağımsız bir akademik yayın organı olan “Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama 

Dergisi” Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında, yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Yayın Türü 

Ulusal (Yerel) Akademik Dergi, Yılda Üç Sayı 

Yayımcı 

Dr. Öğr. Üy. Şükrü Anıl TOYGAR 

Yayın Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. Çağdaş Erkan AKYÜREK 

Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı 

Dr. Deniz Tugay ARSLAN 

Yayın Sekreteri 

Arş. Gör. Elif ERBAY 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Arş. Gör. Jebağı Canberk AYDIN 

İngilizce Dil Editörü 

Ezgi TOYGAR 

Türkçe Dil Editörü 

Erol TANRIBUYURDU 

İstatistiksel Analiz Editörü 

Dr. Öğr Üy. Gözde TEREKLİ YEŞİLAYDIN 

Teknik Editörler 

Öğr. Gör. Fadime ULUPINAR 

Sibel MELER 

Sema DÖKME 

Ali İhsan ÖKSÜZ 

 



SHKUD
SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ
Cilt: 1 Sayı: 1 2020

https://www.shkud.org/tr/

Z Kuşağı Öğrencilerinin İş Hayatı Kişilik Özelliklerinin ve İş Beklentilerinin Belirlenmesi: 
Ankara Üniversitesi Örneği

Determination of Business Life Characteristics and Expectations of Generation Z Students: 
The Sample of Ankara University

Behçet PEKEL1 Tuğba KAYA1Fırat ÇALIŞKAN1

Zelal ÖZYILDIZ2

Meral DOĞAN
1

Sena ÖNER
1

Elif ERBAY3

ARTICLE INFO

Anahtar Sözcükler:

Keywords: 

Kuşak kavramı, aynı yıllarda doğup aynı çağın koşullarını yaşayan bireyleri ifade etmektedir. Benzer çev-
resel koşulların etkisinde kalan bireylerin iş hayatına ilişkin özelliklerinde ve beklentilerinde kuşaklara göre 
farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmada Z kuşağı bireylerinin iş hayatı özelliklerinin ve beklentilerinin belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerine anket uygula-
ması yapılmıştır. Kullanılan anket formunda öğrencilerin iş hayatı özelliklerini ve iş hayatından beklentilerini 
ortaya çıkaracak ifadelerden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan 20 maddelik ölçeğin Cronbach’s Alfa 
güvenirlik katsayısı 0,947 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda Z kuşağı öğrencilerinin çoğunlukla esnek 
çalışmayı tercih ettikleri, sosyal hayatın iş hayatı kadar önemli olduğunu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
faydalanmaktan çekinmedikleri, gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmedikleri, uzun ve yorucu çalışma saat-
lerinden hoşlanmadıkları ve emir almaya yatkın olmadıkları sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda 
eğitim kurumlarında ve iş yerlerinde birtakım düzenlemeler yapılması önerilmiştir.

The concept of generation refers to individuals born in the same years and living the conditions of the same 
age. There may be differences between generations in the business life characteristics and expectations 
of individuals who are affected by similar environmental conditions. In the present study, it was aimed to 
determine the business life characteristics and expectations of generation Z individuals. For this purpose, a 
questionnaire was applied to the students of Ankara University Health Management Department. In the qu-
estionnaire form used, a scale consisting of expressions that will reveal the business life characteristics and 
expectations of students was employed. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient was found to be 0.947 
for the 20-item scale used. As a result of the study, it was concluded that Generation Z students mostly 
preferred to work flexibly, social life is as important as business life, they do not hesitate to use information 
and communication technologies, do not hesitate to change jobs when necessary, do not like long and tiring 
working hours and are not inclined to take orders. In line with these results, it has been suggested to make 
some regulations in educational institutions and workplaces.
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Kuşakların 21. yüzyılın başlarında farklılaştığı görülmekle birlikte 2000’li 
yılların başlarına doğru teknolojinin ilerlemesi, küreselleşme ve sosyal 
medyanın öneminin artması, X ve Y kuşağının yanında yeni bir kuşak olan 
Z kuşağının da ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Türk Dil Kurumu’na 
göre kuşak; “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, 
dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödev-
lerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlanmaktadır. Kuşak 
kavramı; “benzer yıllarda doğan kimselerin oluşturduğu yaş grubundaki 
insanlar” (Levickaité, 2010) ve “aynı kronolojik, sosyal ve tarihsel bütünde 
doğan ve büyüyen insanlar” (Gibson vd., 2009) olarak tanımlanabilmekte-
dir. Bu tanımlar doğrultusunda bu çalışmada kuşaklar; Sessiz Kuşak, Bebek 

Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı olmak üzere 5 temel 
grupta incelenmiştir. 

Bu çalışmanın konusu olan Z kuşağı bireylerinin özellikleri daha detaylı 
olarak incelenmiştir. Z kuşağı bireylerinin iş hayatından beklentileri, iş ha-
yatını nasıl etkileyecekleri ve iş hayatının da Z kuşağından nasıl etkilenece-
ğini belirlemek amacıyla araştırma yapılmıştır.

Toplumların sahip olduğu kültürün mevcut yapısı; sosyal, ekonomik, politik 
ve teknolojik iyileşmelerle zaman içinde değişmiştir. 

1.KUŞAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

1

Atıf vermek için:Pekel B, Kaya T, Çalışkan F, Doğan M, Öner S,  Kaya T, Özyıldız Z, Erbay E (2020) Z kuşağı öğrencilerinin iş hayatı kişilik özelliklerinin ve iş beklentilerinin 
belirlenmesi: Ankara Üniversitesi örneği. Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi; 1(1):1-9.
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Farklı zaman dilimlerinde doğan kuşakların söz konusu unsurlar sebebiyle 
davranışlarında farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Kuşakların farklı sosyo-kül-
türel ve teknolojik çağları yaşamış olmaları, tutumlarında ve beklentilerin-
de farklılıklar meydana getirmiştir. Bireylerin temel değerleri, iş ve örgüte 
yönelik tutumları ait olduğu kuşağa göre farklılık göstermektedir (Gürbüz, 
2015). Kuşakların zamanla farklılık kazanan özellikleri iş hayatına atıldık-
larında daha belirgin hale gelmiştir (Ayhün, 203). Çalışmanın bu bölümün-
de, kuşakların birbirinden farklılaşan özellikleri kısaca incelenmiştir.

1.1. Sessiz Kuşak

1925-1945 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan bu kuşak, dönemin en 
önemli olayları olan II. Dünya Savaşı’nı ve ekonomik krizi yaşamıştır. Bu 
kuşak, dönemin ekonomik durumunun da etkisiyle işine en sadık kuşak ola-
rak nitelendirilmiştir (Arar, 2016; Şimşek, 2019). Sessiz kuşak çalışanları, 
karar vermede zorluk yaşarlar ve kararları otoritenin vermesini beklerler. 
Liderlerine sadık olan bu kuşağın çalışanları liderlerinin emirlerine itaat 
ederler (Demirkaya vd., 2015).

1.2. Bebek Patlaması Kuşağı

Bebek Patlaması Kuşağı 1946-1964 yılları arasında doğan, bağımsız ve bi-
reysel, kişisel hedefler ve kendini tatmin odaklı; ekonomik güvenceye değer 
veren; başarılı bir kariyeri olan; harcama gücüne sahip olarak algılanmakta-
dır. Bu kuşağa; işkolik, idealist, rekabetçi, sadık, materyalist, kişisel tatmin 
arama, kilit makamlara ve unvanlara değer verme gibi özellikler atfedil-
mektedir (Arar, 2016; Şimşek, 2019).

1.3. X Kuşağı

X kuşağı 1965-1979 yılları arasında doğmuş kişileri kapsamaktadır. Kuşak-
taki bireyler, ekonomik belirsizlik, enflasyon ve yüksek işsizliğin olduğu 
bir dönemde yaşamıştır. Ekonomik krizler ve sosyal sancılar döneminde 
doğdukları için “kayıp kuşak” olarak da adlandırılmaktadır. X kuşağı, anne 
ve babanın her ikisinin birlikte evin dışında çalıştığı ilk kuşak olarak ifade 
edilmektedir. X kuşağı; teknoloji ve bilgi ile barışık, amaç odaklı, kendine 
güvenen, girişimci, kendi kendini yönetebilen ve iş-özel hayat dengesini 
kurabilen bireylerden oluşmaktadır (Arar, 2016).

1.4. Y Kuşağı

Y kuşağı 1979-1994 yılları arasında doğmuş kişileri kapsamaktadır. Y 
kuşağının ortak özellikleri arasında; iyimserlik, sosyallik ve yeni fikirlere 
açık olma, teknolojiyle iç içe olma, çeşitliliğe ve değişime değer verme, 
yaşam boyu öğrenme isteği, yaptıkları işte anlamlılık bekleme yer almakta-
dır (Arar, 2016). Y kuşağı, ekonomik anlamda önceki kuşaklara göre daha 
olumlu bir dünyada, büyük çapta savaşların ve yoklukların yaşanmadığı 
dönemde büyümüşlerdir. İnternet başta olmak üzere sosyal medyanın da 
küresel iletişime katkı sağladığı yeni teknolojilerin hızla geliştiği bir çağda 
varlık sürdürmektedirler (Acılıoğlu, 2015). Y kuşağı bireylerinin öne çıkan 
özellikleri; özgüvenleri yüksek, değişimi hayatın doğal bir parçası olarak 
algılama, uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli planları tercih etme, kendi-
lerine sunulanları sorgulamadan kabul etmeme, aile ve iş yaşamını dengele-
meyi benimseme, bağımsız olmayı sevme, özgürlüğe düşkün olma, sosyal 
gruplara katılmayı ve birlikte hareket etmeyi önemseme, sosyal medyayı 
etkin kullanma ve görüşlerini dile getirmekten çekinmeme şeklinde sırala-
nabilir (Burke, 2004; Ruble, 2013; Weingarten, 2009).

1.5. Z Kuşağı

Z kuşağı bazı kaynaklara göre 1995 bazı kaynaklara göre ise 2000 sonra-
sı yıllarda doğmuş kişileri kapsamaktadır. Bu kuşak tamamen teknolojik 
bir çağda doğduklarından teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Bu nedenle bu 
kuşağın üyeleri “İnternet Kuşağı”, “Next Generation” ya da “Instant On-
line” (Her daim çevrimiçi) olarak da adlandırılabilmektedir (Çetin Aydın, 
ve Başol, 2014). Bu kuşağın üyeleri tam anlamıyla iş yaşamına girmemiş 
olup, ilk üyeleri önümüzdeki beş yıl içerisinde çalışma hayatına girecek-

leri öngörülmektedir. Z kuşağı genellikle tek çocuk ya da kardeş sayısı az 
ailelerde büyümekte, bu nedenle insan ilişkileri ve sosyalleşme açısından 
diğer kuşaklara göre daha zayıf kalmaktadır. Diğer kuşaklara oranla Z ku-
şağı bireylerinin, en girişimci kuşak olması beklenmektedir (Arar, 2016). Z 
kuşağı bireylerinin öne çıkan özellikleri; tabletler, akıllı telefon ve bilgisa-
yarları yaşamlarının bir parçası olarak görme, teknolojiyi diğer kuşaklara 
göre daha iyi kullanma, bilgiyi daha çabuk yorumlayabilme, yalnız yaşa-
mayı tercih etme, hırslı ve materyalist düşüncelerle hareket etme, yenilik 
üretmekten haz duyma, güvenli fakat tatmini zor olma, kararsız, daha az 
sadık olma, sosyal medyada sosyalleşme, anlık tüketen bir profillere sahip 
olma, hızlı yaşama ve aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme şeklin-
de sıralanabilir (Altuntuğ, 2012; Çetin ve Karalar, 2016; Öz, 2015; Seyfi, 
2016; Tuncer ve Tuncer, 2016). X, Y ve Z kuşak özelliklerinin birbiriyle 
olan ayrımları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. X, Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması

2.1. X Kuşağı ve Kariyer

X kuşağı kariyer hedeflerini gerçekleştirirken  “yaşamak için çalışmak” 
düşüncesiyle yola çıkmıştır. Özgüvenleri yüksek, gerçekçi ve iş hayatın-
da başarıya özen gösterirler. Bu kuşağın en belirgin özellikleri ise bireysel 
ve idealist olmaları, farklı olmak ve toplumda fark edilmek istemeleridir 
(Gürbüz, 2015; Toduk, 2014). Bu kuşak bireylerinin girişimcilik duygusu 
zayıftır, risk almaktan çekindikleri ifade edilmektedir. X kuşağı kariyer he-
deflerini gerçekleştirebilmek için iş değişikliğine gidebilir ama bu konuda 
Y kuşağı daha çok risk alır. Sadakat ve kanaat duyguları yüksek olduğu için 
aynı şirkette yıllarca çalışabilir ve iş değiştirme istekleri yoktur (Acılıoğlu, 
2015). X kuşağının iş yaşamı ve kariyeri ile ilgili genel özellikleri şu şekilde 
özetlenebilir:

• İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyum sağlar ve iş motivasyonları yük-
sektir.

• Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve 
sabırlıdırlar.

• Erkekler kadar kadınlar da iş yaşamında aktif olmaya başlamıştır.

• Birden fazla kariyer yapmayı tercih eder.

• Kısa dönemli ödüller alma beklentisi içindedirler.

2.2. Y Kuşağı ve Kariyer

Bağımsızlığına düşkün, girişimcilik ruhuna ve yüksek öz güvene sahip bir 
kuşak olan Y kuşağının iş hayatında diğer kuşaklara göre daha zor yönetile-
bilir oldukları belirtilmektedir (Acılıoğlu, 2015). Y kuşağının iş yaşamı ve 
kariyeri ile ilgili genel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

• İş yönünden sadakat duyguları zayıftır.

• Bu sebeple uzaktan çalışma ve yarı zamanlı çalışma alternatiflerine sıcak 
bakmaktadırlar.

• Otoriteye meydan okurlar, önce ailelerini sonra da patronlarını sorgula-
maktan çekinmezler.

• İş yaşamlarında kurallara göre yaşamayı sevmemektedirler. Buna rahatlık-
la karşı çıkabilmekte ve çok fazla iş değiştirebilmektedirler.

• Otoriteyi sevmediklerinden bir an önce müdür olmak ya da kendi işlerinin 
patronu olmak istemektedirler.

X KUŞAĞI Y KUŞAĞI Z KUŞAĞI
Sadakat duyguları değişken Sadakat duyguları az Daha az sadık
Otoriteye saygılı Otoriteyi zor kabullenen Hiyerarşiyi sevmeyen
İş motivasyonları yüksek Çok sık iş değiştiren Bağımsız olarak çalışmayı seven
Kanaatkâr Bireyci Yüksek bireysellik
Teknolojiyle ilişkisi düşük Teknolojiyle büyüyen Teknoloji içine doğan

Kaynak: C. Deneçli ve S. Deneçli (2012

2. KUŞAKLAR VE KARİYER
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2.3. Z Kuşağı ve Kariyer

Z kuşağı iş hayatında henüz tam anlamıyla yer almamıştır. Bu nedenle iş 
yaşamlarındaki davranış ve tutumları hakkında kesin bilgi verilememekle 
birlikte bazı tahminler ortaya atılmıştır. Bu tahminler; organizasyonlara kar-
şı bağlı olmayacakları, azim ve hırsla birlikte çalışma elde edemeyecekleri, 
kısa sürede pes edebilecekleri şeklindedir. Monoton işler yapmaktan çabuk 
sıkılmaları nedeniyle her işi kişiselleştirmek istemektedirler. Kolay tatmin 
olmayan ve kararsız bireylerdir (Toruntay, 2011). İş hayatına atıldıklarında 
işlerin bir bölümünün sistemler tarafından yapılacağı ve bazı kararların ya-
pay zeka tarafından verileceği tahmin edilmektedir. Z kuşağı bireylerinin 
birden çok diplomaya sahip, uzman ve buluşçu olmaları beklenmektedir. 
Otorite kavramı onlar için önemini yitirecektir. Z kuşağının iş yaşamı ve 
kariyeri ile ilgili genel özellikleri şu şekildedir:

• Örgütsel bağlılığı zayıftır.

• Sınırsız kariyer anlayışına sahiptir.

• Esnekliği, hiyerarşinin az olduğu ve iş yaşam dengesinin gözetildiği bir 
yerde bağımsız olarak çalışmayı sevmekte ve yaptıkları iş ile övünmeyi ter-
cih etmektedirler.

• Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri yüksektir.

• İş dünyasının en yeni neslidir.

• Standart işler yapmaktan sıkılmaktadırlar.

Z kuşağı bireylerinin çoğu iş hayatına yeni atılmış olmasından dolayı kari-
yerleri hakkında kapsamlı bilgi bulunmamaktadır. Bu kuşağın iş hayatında 
yer almış olan azınlık kısmı üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda 
bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmalar doğrultusunda Z kuşağının 
iş hayatındaki olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda sıralanmıştır (Taş vd., 
2017):

• Bireysel ve bağımsız çalışma özelliği taşımaktadır.

• Girişimcilik yönleri güçlü ve öğrenme istekleri fazladır.

• Farklılığın kutlandığı ve benimsendiği renkli bir iş hayatı ve daha az hiye-
rarşi talep etmektedir.

• Sadakatsizlik ve kolay vazgeçmeleri şirketler için sorun yaratabilmektedir.

• Ben merkezli olmaları takım çalışması gerektiren işlerde sorun yaşanma-
sına neden olabilmektedir.

• Sürekli yükselme beklentisi içinde olmaları rekabeti daha da sertleştire-
bilmektedir.

• Yenilikçi ve eğlenceli işler yapma beklentisi içinde olmaları standart işleri 
yaptırmayı zorlaştırabilmektedir.

• Aceleci ve sabırsız olmaları zaman ve emek gerektiren meslek dallarına 
değer kaybetmesine neden olabilmektedir.

Z kuşağı, iş ve özel hayat arasındaki dengeye çok önem vermektedir. Çok 
yoğun çalışma ortamlarında dahi eğlenmekten vazgeçmek istememektedir. 
Z kuşağının olumsuz olarak algılanan bu özelliği yapıcı yaklaşıldığı za-
man iş ortamına pozitif anlamda katkı sağlayabilmektedir. Bu davranışın 
iş hayatına olumlu yansıması için uzmanlar daha eğlenceli ve risk almaya 
açık bir ortam oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Dünyanın önde gelen fir-
maları söz konusu anlayışla harekete geçerek çalışma ortamlarını bu bakış 
çerçevesinde yeniden şekillendirmeye başlamaktadır. Çalışanların sosyal-
leşebilecekleri ve ofis içerisinde rahat edebilecekleri ortamlar ve eğlenceli 
aktiviteler düzenlemeye çalışmaktadır (Taş vd., 2017).

Yetiştirilme tarzları ve içinde bulundukları ortam nedeniyle kuşaklar ara-
sında gerek karakter gerek çalışma yöntemleri gerekse iş yerinden beklenti-
lerinde de önemli farklılıklar gözlenebilmektedir (Keleş, 2011). Geçmişten 
günümüze gelen her kuşak kendinden önceki kuşakları çağdışı ve tutucu 
olarak değerlendirirken, bir sonraki kuşağı ise saygılı olmayan ve sorum-
luluk duygusu gelişmemiş olarak nitelendirmektedir (Metin ve Kızıldağ, 

2017). Watt; Baby Boomers, X ve Y kuşaklarını ele alarak, kuşaklar arası 
farklılıklara ilişkin olarak yaptığı çalışmada farklılıkları şu şekilde sınıflan-
dırmıştır (Ayhün, 2013; Keleş, 2011; Watt, 2009):

• Uyumluluk: Tüm kuşaklar kendi kuşaklarının uyumlu olduğunu belirt-
mektedir. Ancak X ve Y kuşağı, Baby Boomers kuşağını adaptasyonları 
düşük, yeniliklere karşı kapalı bulmaktadır. 

• Yönetilebilirlik: Bütün kuşaklar Y kuşağı çalışanlarının diğer çalışanlara 
göre daha az yönetilebilir olduğunu belirtmektedirler. Bebek Patlaması ve 
X kuşağı, Y kuşağı çalışanlarının denetimden daha az hoşlandıklarını, pro-
sedürleri izlemekten hoşlanmadıklarını ve daha az sonuç odaklı olduklarına 
inanmaktadırlar.

• Ekip çalışması: Her kuşak diğer kuşakların iş ahlakı bakımından farklılık-
lar taşıdığını düşünüyor olsa da tüm kuşaklar kendi kuşaklarını ekip çalış-
maları yönünden başarılı görmektedirler. Kimi zaman X kuşağı ve Y kuşağı 
kendi kuşaklarını çalışkan olarak değerlendirseler de Bebek Patlaması ve 
X kuşakları, Y kuşağı çalışanlarını çaba göstermeye daha az niyetli olarak 
değerlendirmektedir. 

• Denge: Bütün kuşaklar iş-yaşam dengesine önem verdiklerini belirtseler 
de X kuşağı ve Y kuşağı çalışanlarının Bebek Patlaması kuşağı çalışanlarına 
göre iş-yaşam dengesini daha fazla önemsediği görülmektedir.

• Bağlılık: Bütün kuşaklar kendilerini örgüt bünyesinde güvenilir görmekte-
dirler. Ancak Bebek Patlaması kuşağı kendinden sonraki kuşakları daha az 
güvenilir bulmaktadır (Ayhün, 2013; Keleş, 2011; Watt, 2009).

Z kuşağı; kendinden önceki kuşaklardan farklı olarak teknoloji ile iç içe-
dir ve bunun iş yaşamına entegre edilmesini istemektedir (Ayhün, 2013).  
Kendinden önceki kuşaklara göre daha girişimci, özgürlükçü ve örgütsel 
bağlılığı zayıf olan bir kuşaktır. Bir taraftan kararları kendisi alan, düzenli 
ve dengeli bir yaşamla hiyerarşiyi savunan X kuşağı ile otoriteyi reddeden, 
çalışma ortamı ve saatlerinde esneklik isteyen Y kuşağının aynı iş ortamın-
da bulunmaları çatışmalara neden olabilmektedir. İş yaşamına Z kuşağının 
da dahil olmasıyla çalışma ortamında anlaşmazlıkların engellenmesi güç-
leşecektir. 

İşletmelerin yönetici kademeleri iş süreçlerini bünyesinde çalışan kuşakla-
rın özelliklerine ve beklentilerine göre şekillendirmeye çalışmalıdır (Kaplan 
ve Çarıkçı, 2018). Günümüzde farklı kuşakların birlikte uyum içerisinde 
çalışmasını sağlamak, onları motive etmek, uzun süreli istihdam sağlaya-
bilmek ve kariyerlerine yön verebilmek için çalışma koşullarını yeniden 
düzenlemeye çalıştıkları görülmektedir (Metin ve Kızıldağ, 2017). Yeni 
kuşaklar kendilerine hoşgörüyle yaklaşıldığında bulunduğu ortamlara artı 
değer katabilir, iş hayatının ve toplum dinamiklerini olumlu yönde değişti-
rebilmektedirler. İşletmedeki tecrübeli kuşak ile yeni kuşak arasındaki den-
genin sağlanması, çalışma şartlarının bireylerin durumlarına göre düzen-
lenmesi olumlu yönde fark yaratacaktır. Bu bağlamda iş süreçleri mutlaka 
teknoloji ile desteklenmiş ve bürokrasiden uzak düzenlenmiş olacağı için 
“ben” odağı yükselen çalışanların bireyselleşen isteklerine karşılık verecek 
esnek sistemler oluşturulması gerekecektir (Taş vd., 2017). 

Günümüzde yaşanan değişimler toplum yapısını, insanların değer yargı-
larını, beklentilerini ve inançlarını etkileyebilmektedir. Bu durum kuşak-
lar arası geçişleri daha mümkün kılmaktadır. Önceki kuşaklarda azla ye-
tinen, otoriteyi sorgusuz kabul eden çalışanların yerine daha bilgili, azla 
yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan, beklentileri ve ihtiyaçları farklı olan, 
kendine zaman ayırmaya önem veren yeni nesil bir iş gücü gelmektedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu doğum istatistiklerine göre 2019 yılı itibariyle 
Z kuşağı bireyleri nüfusun yaklaşık %29,06’sını oluşturmaktadır (TÜİK, 
2019a). Türkiye’de Z kuşağında bulunan bireylerin, teknolojinin sağladığı 
kolaylıklardan yararlanarak kariyerlerini daha çok bu yönde çizmesi bek-

3. TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞI
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lenmektedir. Teknoloji çağında bulunan bu bireylerin internet ve bilgisayar-
dan oldukça faydalandığı Tablo 2’de Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 
görülmektedir. Tabloda Z kuşağının bilgisayar ve internetle iç içe olduğu 
görülmektedir. Günümüzde 16-24 yaş nüfusunun %90,8’i interneti çok yo-
ğun bir şekilde kullanmakta, internet kullanımı süreklilik arz eden bir artış 
göstermektedir. Bu da Z kuşağının belirgin özelliği olan teknoloji ile iç içe 
olmaları ile paralellik göstermektedir.

Tablo 2.  Son 15 Yılda 16-24 Yaş Aralığındaki Bireylerin Bilgisayar ve 
İnternet Kullanımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (2019b)

4.1. Araştırmanın Amacı ve Türü

Araştırmanın amacı, Z kuşağı üniversite öğrencilerinin iş hayatından bek-
lentilerinin ve iş hayatındaki kişilik özelliklerinin belirlenmesidir. Araş-
tırma; kullanılan “Kuşakların İş Hayatı ve Kişilik Özelliklerine Yönelik 
Ölçek” ile Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin iş hayatından beklenti-
lerinin ve iş hayatındaki kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendiril-
mesi boyutu nedeni ile tanımlayıcı araştırma türündedir.

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırma 01.10.2019-01.12.2019 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine uygu-
lanmıştır. Öğrencilerin 90’ı 1.sınıf, 80’i 2.sınıf, 83’ü 3.sınıf ve 99’u 4.sınıf 
olmak üzere toplam 352 öğrenci vardır. Dolayısıyla çalışmanın evreni 352 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anketlerin öğrenim gören 
öğrencilerin tamamına ulaştırılması hedeflenmiş, evren kolay ulaşılabilir 
olduğundan örneklem seçilmemiştir.  Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 
öğrencilerden anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Sınıf ortamında uygu-
lanan anketlerde; 300-499 kişilik bir evrenden %95 güven düzeyinde ±%5 
göz yumulabilir hata payı ile en az 209 kişiye anket dağıtılması ve %70 
oranında geri dönüş sağlanması gerektiği önerilmektedir (Nulty, 2008). Bu 
doğrultuda toplam 293 anket dağıtılmış, 277 anketten geri dönüş sağlan-
mıştır (%94,54). Bu anketlerden 7 tanesi veri eksikliği nedeniyle çalışma 
kapsamı dışında tutulmuş, sonuç olarak toplam 270 anket değerlendirmeye 
alınmıştır. Çalışma sonucu elde edilen veriler araştırmaya konu olan üniver-
siteye özgü olarak yorumlandığı için sonuçların Türkiye’ye genellenmesi 
söz konusu değildir.

4.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anket, belli bir konuda kişilerin, toplumların ya da grupların görüşlerini 
almak üzere hazırlanmış sorulardan oluşan veri toplama aracı olarak tanım-
lanmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2013). Araştırma amacına ulaşabilmek 
için yüz yüze uygulanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır:

• Birinci Bölüm: Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek 
amacıyla oluşturulan bilgi formu. Demografik bilgi formunda katılımcıla-
rın cinsiyetleri, sınıfları, aile yapıları, anne ile babanın öğrenim durumu, 
anne ile babanın çalışma durumuna ilişkin toplam 10 soru bulunmaktadır. 
Bu soruların bir kısmı açık uçlu, diğerleri derecelendirilmiş şıkları içeren 
sorulardır.

• İkinci Bölüm: Z kuşağının iş hayatından beklentilerine ilişkin 10 soru.

• Üçüncü Bölüm: Z kuşağının iş hayatındaki kişilik özelliklerine ilişkin 10 
soru.

Çalışmada kullanılan ölçek, Demirkaya vd. (2015)’nin “Kuşakların Yöne-
tim Politikası Beklentilerinin Analizi” makalesinden alınmıştır. Söz konusu 
makalede, 20 soruluk ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,785 olarak be-
lirtilmiştir. Bundan dolayı çalışmanın yeterli güvenirlik derecesine sahip 
olduğu kabul edilmiş ve ölçekten faydalanılmıştır (Çiftçioğlu vd., 2019). 
Bu çalışma sonucunda ölçek güvenilirlik testine tabi tutulmuş, 20 maddelik 
ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,947 olarak bu-
lunmuştur. Ölçeğin iş hayatındaki kişilik özellikleri ile ilgili bölümü için 
güvenirlik 0,905, iş hayatından beklentileri bölümü için 0,896 olarak he-
saplanmıştır. Bu da sonuçların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir 
(Tavşancıl, 2006). Ölçek sorularının cevaplandırılmasında 5’li Likert ölçeği 
kullanılmıştır. Dereceleme biçimi ifadelerde yer alan davranışlara ne derece 
katılma sıklığını ölçmeye yönelik olarak “(5) Hiç Katılmıyorum, (4) Ka-
tılmıyorum, (3) Kararsızım, (2) Katılıyorum, (1) Tamamen Katılıyorum” 
şeklinde sıralanmıştır.

Ölçek ifadelerine verilen yanıtların normal dağılım gösterip göstermediği 
normallik testi aracılığıyla belirlenmiş, 20 soruluk ölçeğe verilen yanıtların 
normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda ölçek soruları ile 
sosyo-demografik sorular arasındaki farklılığın incelenmesinde, gereken 
varsayımların da test edilmesi sonucunda ile ilgili istatistikler hesaplanmış-
tır.

5.1. Tanımlayıcı Bulgular

Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin 
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı bulguların verildiği Tablo 3’te 
görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %77,4’ü kadın, %29,6’sı birinci 
sınıf, %19,3’ü ikinci sınıf, %24,8’i üçüncü sınıf ve %26,3’ü dördüncü sı-
nıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %95,2’si kardeşi olduğunu 
belirtmiştir. Öğrencilerin %21,5’i annesinin, %80,7’si babasının çalıştığını 
belirtmiştir. Öğrenciler annelerinin öğrenim düzeylerini; %35,2’si ilkokul, 
%25,9’u, ortaokul ve %21,9’ü lise olarak belirtmiştir. Öğrenciler babaları-
nın öğrenim durumlarını; %32,2’si lise, %25,2’si ilkokul ve %21,1’i ortao-
kul düzeyinde olarak belirtmiştir.

Tablo 3. Tanımlayıcı Bulgular

Yıl
Bilgisayar Kullanımı İnternet Kullanımı

Toplam (%) Toplam (%)

2004 32,2 26,6

2005 34,1 27,8

2007 54,6 50,4

2008 57,9 54,8

2009 62,2 59,4

2010 65,2 62,9

2011 67,7 65,8

2012 68,5 67,7

2013 70,6 68,7

2014 70,3 73,0

2015 70,0 77,0

2016 68,4 84,3

2017 68,0 87,2

2018 68,2 90,7

2019 - 90,8

4. YÖNTEM

5. BULGULAR

Tanımlayıcı Bilgiler N %

Cinsiyet
Kadın 209 77,4
Erkek 61 22,6

Sınıf

Birinci sınıf 80 29,6
İkinci sınıf 52 19,3
Üçüncü sınıf 67 24,8
Dördüncü sınıf 71 26,3

Kardeş durumu
Var 257 95,2
Yok 13 4,8
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Annenin çalışma durumu
Çalışmıyor 212 78,5
Çalışıyor 58 21,5

Babanın çalışma durumu
Çalışmıyor 52 19,3
Çalışıyor 218 80,7

Annenin öğrenim düzeyi

Okuryazar değil 6 2,2
Sadece okuryazar 18 6,7
İlkokul 95 35,2
Ortaokul 70 25,9
Lise 59 21,9
Lisans 22 8,1
Lisansüstü 0 0,0

Babanın öğrenim düzeyi

Okuryazar değil 1 0,4
Sadece okuryazar 8 3,0
İlkokul 68 25,2
Ortaokul 57 21,1
Lise 87 32,2
Lisans 46 17,0
Lisansüstü 3 1,1

Katılımcıların aile yapısı Tablo 4’te incelenmiştir. Ailede birlikte yaşa-
yan ortalama kişi sayısı �̅�=4,55±1,303 olarak bulunmuş, en az 3 en fazla 
10 kişinin birlikte yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kardeş sayısı da 
incelenmiş, ortalama kardeş sayısı 𝑋 ̅=2,99±1,584 olarak hesaplanmış, bu 
değerlerin 0 ile 11 arasında değiştiği saptanmıştır.

Tablo 4. Aile Yapısına İlişkin Bulgular

Tablo 5’te katılımcıların karakter özellikleri incelendiğinde; “İş yaşamı 
kadar sosyal yaşam da benim için önemlidir.’’ ifadesine öğrencilerin yarı-
sından fazlasının (%66,6) katıldığı, %26,6’sının katılmadığı belirlenmiştir. 
“Evden çalışmayı (home-ofis) ve esnek çalışmayı tercih ederim.’’ ifadesine 
öğrencilerin %62,2’sinin katıldığı, %24,1’inin katılmadığı tespit edilmiştir. 
“İş hayatında belirli bir tecrübe edindikten sonra kendi işimi kurmak iste-
rim.’’ ifadesine öğrencilerin çoğunluğunun (%70,7) katıldığı, %23,7’sinin 
katılmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin “Emir almaya yatkın değilim.’’ ifa-
desini öğrencilerin %56,3’ünün katıldığı (%33,3’ü tamamen katılıyorum, 
%23,0’ü katılıyorum), %23,0’ünün ise katılmadığı (%11,9’ü katılmıyorum, 
%11,1’i tamamen katılmıyorum) ve %20,7’sinin karasız kaldığı belirlen-
miştir.

Tablo 5. İş Hayatı Kişilik Özellikleri Bulguları

Tablo 6’da katılımcıların iş hayatı özellikleri incelendiğinde; “İş hayatın-
da bana duyulan güven çalışma isteğimi arttırır.’’ ifadesine öğrencilerin 
%68,2’sinin katıldığı, %28,5’inin katılmadığı belirlenmiştir. “İş hayatında 
küçük-büyük başarılarımda takdir edilmek isterim.’’ ifadesine öğrencile-
rin %61,3’ünün katıldığı, %27,8’inin katılmadığı saptanmıştır. “İş haya-
tında başarılı olduğumda hızlı terfi etmek isterim.’’ ifadesine öğrencilerin 
%60’ının katıldığı, %24,5’inin katılmadığı tespit edilmiştir. “İş hayatında 
kariyerimin ilk yıllarında aldığım ücretten çok eğitim, yükselme ve dene-
yim olanaklarına önem veririm.’’ İfadesine öğrencilerin %58,5’inin katıl-
dığı, %23,0’ünün katılmadığı ve %18,5’inin kararsız kaldığı belirlenmiştir. 
“İş hayatında yönetici ve çalışan arasında resmiyet ve mesafeden ziyade, 
yakınlık ve samimiyet ararım.’’ ifadesine öğrencilerin %57,0’sinin katıldığı, 
%25,8’inin katılmadığı ve %18,1’inin kararsız kaldığı belirlenmiştir.
Tablo 6. İş Hayatı Beklentileri Bulguları

Değişken N Mini-
mum

Maksi-
mum 𝑋 ̅ SS

Ailede birlikte yaşayan 
kişi sayısı 270 3 10 4,55 1,303

Kardeş sayısı 270 0 11 2,99 1,584
Ailede üniversite mezu-
nu veya öğrencisi birey 
sayısı

270 0 5 0,89 0,950
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1. Evden çalışmayı 
(home-ofis) ve 
esnek çalışmayı 
tercih ederim.

127 47,0 41 15,2 37 13,7 25 9,3 40 14,8 2,30±1,494

2.İş yaşamı kadar 
sosyal yaşam da 
benim için önem-
lidir.

144 53,3 36 13,3 18 6,7 22 8,1 50 18,5 2,25±1,593

3. Her konuda 
kendime güve-
nirim.

95 35,2 80 29,6 36 13,3 40 14,8 19 7,0 2,29±1,278
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1. İş hayatında otoriter 
nitelikli yöneticilerden 
hoşlanmıyorum.

95 35,2 84 31,1 22 8,1 35 13,0 34 12,6 2,37±1,399

2. İş hayatında sorumluluk 
bende olmak koşuluyla 
öncelik almak isterim.

86 31,9 98 36,3 23 8,5 37 13,7 26 9,6 2,33±1,310

3. İş hayatında küçük-bü-
yük başarılarımda takdir 
edilmek isterim.

129 47,8 50 18,5 16 5,9 30 11,1 45 16,7 2,30±1,549

4. İş hayatında denetlen-
diğimi hissetmekten bile 
rahatsız olurum.

50 18,5 88 32,6 27 10,0 76 28,1 29 10,7 2,80±1,321

5. İş hayatında takım 
çalışması olsa bile takım 
üyeleri arasında rekabet 
olmalıdır.

79 29,3 82 30,4 30 11,1 49 18,1 30 11,1 2,51±1,368

6. İş hayatında başarılı 
olduğumda hızlı terfi etmek 
isterim.

101 37,4 61 22,6 42 15,6 38 14,1 28 10,4 2,37±1,376

7. İş hayatında ekip çalış-
masında takım lideri olmak 
isterim.

97 35,9 61 22,6 49 18,1 33 12,2 30 11,1 2,40±1,370

8. İş hayatında yönetici ve 
çalışan arasında resmiyet ve 
mesafeden ziyade, yakınlık 
ve samimiyet ararım.

91 33,7 63 23,3 49 18,1 43 15,9 24 8,9 2,43±1,333

9. İş hayatında kariyerimin 
ilk yıllarında aldığım ücret-
ten çok eğitim, yükselme 
ve deneyim olanaklarına 
önem veririm.

88 32,6 70 25,9 50 18,5 31 11,5 31 11,5 2,43±1,350

10. İş hayatında bana 
duyulan güven çalışma 
isteğimi arttırır.

159 58,9 25 9,3 9 3,3 21 7,8 56 20,7 2,22±1,662

 

4. Çevrimiçi 
kaynaklardan 
yararlandığım gibi 
iş yaşamımda da 
bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden 
faydalanmakta 
çekinmem.

118 43,7 67 24,8 24 8,9 29 10,7 32 11,9 2,22±1,407

5. Gerektiğinde 
iş değiştirmekten 
çekinmem.

90 33,3 87 32,2 36 13,3 30 11,1 27 10,0 2,32±1,309

6. İş hayatında 
belirli bir tecrübe 
edindikten sonra 
kendi işimi kur-
mak isterim.

120 44,4 71 26,3 15 5,6 33 12,2 31 11,5 2,20±1,411

7. İş hayatının 
yanı sıra bir Sivil 
Toplum Örgütü’n-
de görev almak 
isterim.

97 35,9 64 23,7 47 17,4 28 10,4 34 12,6 2,40±1,389

8. Uzun ve yorucu 
çalışma saatlerin-
den hoşlanmam.

96 35,6 51 18,9 48 17,8 33 12,2 42 15,6 2,53±1,465

9. Emir almaya 
yatkın değilim. 90 33,3 62 23,0 56 20,7 32 11,9 30 11,1 2,44±1,351

10. Uzun yıllar 
sonra faydası 
ortaya çıkacak 
tutkuyla bağlı 
olduğum hedefle-
rim vardır.

97 35,9 59 21,9 48 17,8 35 13,0 31 11,5 2,42±1,385
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5.2. İstatistiki Bulgular
Ölçek ifadelerine verilen cevaplar ile öğrencilerin cinsiyeti, sınıfı, kardeş 
durumu, annenin ve babanın çalışma durumu, annenin ve babanın öğrenim 
düzeyi gibi tanımlayıcı bilgileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak 
anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Annenin çalışma durumu, anne ve 
babanın öğrenim düzeyi ile anketlere verilen yanıtlar arasında istatistiksel 
anlamda anlamlı farklılık bulunmamıştır (Tablo 7). Bu bölümde yapılan 
analizlere yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 7’de katılımcıların iş hayatı kişilik özellikleri ile cinsiyetleri 
arasındaki farklılık her bir ifade için, bağımsız gruplarda t testi ile incelen-
miştir. İfade 4 (t0,05; 268=3,421; p<0,05) ve ifade 5’in (t0,05; 268=2,165; 
p<0,05) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 
saptanmıştır. “Çevrimiçi kaynaklardan yararlandığım gibi iş yaşamımda 
da bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmakta çekinmem.” ifadesine 
kadınların (2,07±1,307) erkeklere (2,75±1,609) kıyasla daha fazla katıldığı 
belirlenmiştir. “Gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem.” ifadesine 
kadınların (2,23±1,254) erkeklere (2,64±1,450) kıyasla daha fazla katıldığı 
saptanmıştır.

Tablo 7. İş Hayatı Kişilik Özellikleri ve Cinsiyet

Tablo 8’de katılımcıların iş hayatı beklentileri ile cinsiyetleri arasın-
daki farklılık her bir ifade için incelenmiş ve yalnızca ifade 3’te 
(t0,05;268=2,610; p<0,05) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmıştır. “İş hayatında küçük-büyük başarılarımda takdir 
edilmek isterim.” ifadesine kadınların (2,17±1,531) erkeklere (2,75±1,535) 
kıyasla daha fazla katıldığı belirlenmiştir.

Tablo 8. İş Hayatı Beklentileri ve Cinsiyet

Tablo 9’da katılımcıların iş hayatı kişilik özellikleri ile sınıfları arasındaki 
farklılık her bir ifade için, Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA 
analizi sonucuna göre; altıncı ifadede en az iki farklı sınıf düzeyindeki 
öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptan-
mıştır (F=4,018; p<0,05). Farklılığın hangi sınıf öğrencilerden kaynak-
landığının belirlenmesi amacıyla varyansların homojenliği sağlandığından 
Dunnett çoklu karşılaştırma yöntemi kullanılmış, farklılığın birinci ve 
ikinci sınıflar ile ikinci ve üçüncü sınıflardan kaynaklandığı saptanmıştır. 
Birinci sınıfların (1,94±1,276) ikinci sınıflara (2,77±1,604), üçüncü sını-
fların (2,09±1,357) ikinci sınıflara (2,77±1,604) göre bu ifadeye daha fazla 
katıldığı belirlenmiştir.

Tablo 9. İş Hayatı Kişilik Özellikleri ve Sınıf

Tablo 10’da iş hayatı beklentileri ile sınıfları arasındaki farklılık her bir 
ifade için, Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. Analiz sonucunda öğren-
cilerin sınıfları ile ifadelere verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır.

Tablo 10. İş Hayatı Beklentileri ve Sınıf

Tablo 11’de katılımcıların iş hayatı kişilik özellikleri ile kardeş durumu 
arasındaki farklılık her bir ifade için, bağımsız gruplarda t testi ile ince-
lenmiş, ifadeler kapsamında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptan-
mamıştır.

Tablo 11. İş Hayatı Kişilik Özellikleri ve Kardeş Durumu

İş Hayatı Kişilik Özellikleri
Kadın Erkek

p
𝑋 ̅±SS 𝑋 ̅±SS

1. Evden çalışmayı (home-ofis) ve esnek 
çalışmayı tercih ederim. 2,27±1,472 2,39±1,574 0,565

2. İş yaşamı kadar sosyal yaşam da benim için 
önemlidir. 2,17±1,550 2,52±1,719 0,153

3. Her konuda kendime güvenirim. 2,28±1,244 2,33±1,399 0,787

4. Çevrimiçi kaynaklardan yararlandığım gibi 
iş yaşamımda da bilgi ve iletişim teknolojile-
rinden faydalanmakta çekinmem.

2,07±1,307 2,75±1,609 0,003*

5. Gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem. 2,23±1,254 2,64±1,450 0,049*

6. İş hayatında belirli bir tecrübe edindikten 
sonra kendi işimi kurmak isterim. 2,11±1,320 2,51±1,660 0,089

7. İş hayatının yanı sıra bir Sivil Toplum Örgü-
tü’nde görev almak isterim. 2,31±1,353 2,70±1,476 0,051

8. Uzun ve yorucu çalışma saatlerinden hoş-
lanmam. 2,44±1,464 2,84±1,440 0,066

9. Emir almaya yatkın değilim. 2,42±1,357 2,54±1,336 0,527

10. Uzun yıllar sonra faydası ortaya çıkacak 
tutkuyla bağlı olduğum hedeflerim vardır. 2,33±1,297 2,75±1,619 0,061

İş Hayatı Beklentileri
Kadın Erkek

p
𝑋 ̅±SS 𝑋 ̅±SS

1. İş hayatında otoriter nitelikli yöneticilerden 
hoşlanmıyorum. 2,33±1,384 2,49±1,456 0,428

2. İş hayatında sorumluluk bende olmak koşu-
luyla öncelik almak isterim. 2,24±1,256 2,64±1,450 0,054

3. İş hayatında küçük-büyük başarılarımda 
takdir edilmek isterim. 2,17±1,531 2,75±1,535 0,010*

4. İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten 
bile rahatsız olurum. 2,85±1,318 2,64±1,330 0,281

5. İş hayatında takım çalışması olsa bile takım 
üyeleri arasında rekabet olmalıdır. 2,44±1,329 2,75±1,479 0,121

6. İş hayatında başarılı olduğumda hızlı terfi 
etmek isterim. 2,29±1,328 2,67±1,502 0,074

7. İş hayatında ekip çalışmasında takım lideri 
olmak isterim. 2,32±1,347 2,69±1,421 0,061

8. İş hayatında yönetici ve çalışan arasında 
resmiyet ve mesafeden ziyade, yakınlık ve 
samimiyet ararım.

2,35±1,293 2,69±1,444 0,085

9. İş hayatında kariyerimin ilk yıllarında aldı-
ğım ücretten çok eğitim, yükselme ve deneyim 
olanaklarına önem veririm.

2,40±1,305 2,56±1,500 0,452

10. İş hayatında bana duyulan güven çalışma 
isteğimi arttırır. 2,11±1,610 2,59±1,792 0,066

İş Hayatı Kişilik Özellikleri F p

1. Evden çalışmayı (home-ofis) ve esnek çalışmayı tercih 
ederim. 0,985 0,400

2. İş yaşamı kadar sosyal yaşam da benim için önemlidir. 1,213 0,305

3. Her konuda kendime güvenirim. 0,778 0,507

4. Çevrimiçi kaynaklardan yararlandığım gibi iş yaşamım-
da da bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmakta 
çekinmem.

1,546 0,203

5. Gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem. 0,343 0,794

6. İş hayatında belirli bir tecrübe edindikten sonra kendi 
işimi kurmak isterim. 4,018 0,008*

7. İş hayatının yanı sıra bir Sivil Toplum Örgütü’nde 
görev almak isterim. 1,561 0,199

8. Uzun ve yorucu çalışma saatlerinden hoşlanmam. 1,044 0,373

9. Emir almaya yatkın değilim. 1,034 0,378

10. Uzun yıllar sonra faydası ortaya çıkacak tutkuyla bağlı 
olduğum hedeflerim vardır. 1,833 0,141

İş Hayatı Beklentileri F p

1. İş hayatında otoriter nitelikli yöneticilerden hoşlanmıyorum. 2,340 0,074

2. İş hayatında sorumluluk bende olmak koşuluyla öncelik 
almak isterim. 1,027 0,381

3. İş hayatında küçük-büyük başarılarımda takdir edilmek 
isterim. 2,461 0,063

4. İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten bile rahatsız 
olurum. 1,354 0,257

5. İş hayatında takım çalışması olsa bile takım üyeleri arasında 
rekabet olmalıdır. 1,500 0,215

6. İş hayatında başarılı olduğumda hızlı terfi etmek isterim. 1,962 0,120

7. İş hayatında ekip çalışmasında takım lideri olmak isterim. 1,646 0,179

8. İş hayatında yönetici ve çalışan arasında resmiyet ve mesa-
feden ziyade, yakınlık ve samimiyet ararım. 2,470 0,062

9. İş hayatında kariyerimin ilk yıllarında aldığım ücretten çok 
eğitim, yükselme ve deneyim olanaklarına önem veririm. 0,327 0,806

10. İş hayatında bana duyulan güven çalışma isteğimi arttırır. 2,448 0,064

İş Hayatı Kişilik Özellikleri
Kardeşi Olan Kardeşi 

Olmayan p
�̅�±SS 𝑋 ̅±SS

1. Evden çalışmayı (home-ofis) ve esnek 
çalışmayı tercih ederim. 2,27±1,491 2,77±1,536 0,243

2. İş yaşamı kadar sosyal yaşam da benim için 
önemlidir. 2,22±1,579 2,85±1,819 0,168
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3. Her konuda kendime güvenirim. 2,26±1,262 2,85±1,519 0,107

4. Çevrimiçi kaynaklardan yararlandığım 
gibi iş yaşamımda da bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden faydalanmakta çekin-
mem.

2,19±1,392 2,77±1,641 0,151

5. Gerektiğinde iş değiştirmekten çekin-
mem. 2,30±1,284 2,77±1,739 0,355

6. İş hayatında belirli bir tecrübe edin-
dikten sonra kendi işimi kurmak isterim. 2,20±1,411 2,15±1,463 0,904

7. İş hayatının yanı sıra bir Sivil Toplum 
Örgütü’nde görev almak isterim. 2,38±1,379 2,77±1,589 0,327

8. Uzun ve yorucu çalışma saatlerinden 
hoşlanmam. 2,52±1,463 2,85±1,519 0,431

9. Emir almaya yatkın değilim. 2,43±1,354 2,69±1,316 0,499

10. Uzun yıllar sonra faydası ortaya 
çıkacak tutkuyla bağlı olduğum hedefle-
rim vardır.

2,40±1,378 2,77±1,536 0,355

Tablo 12’de katılımcıların iş hayatı beklentileri ile kardeş durumu arasın-
daki farklılık her bir ifade için incelenmiş ve ifade 4 (t0,05;268=2,477; 
p<0,05) ve 7’nin (t0,05;268=2,258; p<0,05) kardeş durumuna göre anlamlı 
farklılık gösterdiği saptanmıştır. “İş hayatında denetlendiğimi hissetme-
kten bile rahatsız olurum .” ifadesine kardeşi olmayanların (1,92±0,954) 
kardeşi olanlara (2,84±1,323) kıyasla daha fazla katıldığı belirlenmiştir. “İş 
hayatında ekip çalışmasında takım lideri olmak isterim.” ifadesine kardeşi 
olanların (2,36±1,345) kardeşi olmayanlara (3,23±1,641) kıyasla daha 
fazla katıldığı belirlenmiştir.

Tablo 12. İş Hayatı Beklentileri ve Kardeş Durum

Tablo 13’te katılımcıların iş hayatı kişilik özellikleri ile babanın çalışma 
durumu arasındaki farklılık her bir ifade için, bağımsız gruplarda t testi ile 
incelenmiştir. İfade 6’nın (t0,05;268=2,701; p<0,05) babanın çalışma du-
rumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. “İş hayatında belirli 
bir tecrübe edindikten sonra kendi işimi kurmak isterim.” ifadesine babası 
çalışan öğrencilerin (1,73±1,190) çalışmayanlara (2,31±1,483) kıyasla 
daha fazla katıldığı belirlenmiştir.
Tablo 13. İş Hayatı Kişilik Özellikleri ve Babanın Çalışma Durumu

Annenin çalışma durumu ile iş hayatı kişilik özellikleri ve iş hayatı 
beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
saptanmıştır. Tablo 14’te katılımcıların iş hayatı beklentileri ile babanın 
çalışma durumu arasındaki farklılık her bir ifade için incelenmiş, ifadeler 
kapsamında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. 
Çalışmada ayrıca anne ve babanın öğrenim düzeyi ile iş hayatı kişilik 
özellikleri ve iş hayatı beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 14. İş Hayatı Beklentileri ve Babanın Çalışma Durumuİş Hayatı Beklentileri
Kardeşi 

Olan
Kardeşi 

Olmayan p
𝑋̅±SS 𝑋̅±SS

1. İş hayatında otoriter nitelikli yöne-
ticilerden hoşlanmıyorum. 2,37±1,411 2,31±1,182 0,877

2. İş hayatında sorumluluk bende ol-
mak koşuluyla öncelik almak isterim. 2,32±1,296 2,54±1,613 0,557

3. İş hayatında küçük-büyük başarıla-
rımda takdir edilmek isterim. 2,28±1,548 2,77±1,536 0,267

4. İş hayatında denetlendiğimi hisset-
mekten bile rahatsız olurum. 2,84±1,323 1,92±0,954 0,005*

5. İş hayatında takım çalışması olsa 
bile takım üyeleri arasında rekabet 
olmalıdır.

2,52±1,378 2,38±1,193 0,726

6. İş hayatında başarılı olduğumda 
hızlı terfi etmek isterim. 2,35±1,370 2,85±1,463 0,205

7. İş hayatında ekip çalışmasında 
takım lideri olmak isterim. 2,36±1,345 3,23±1,641 0,025*

8. İş hayatında yönetici ve çalışan ara-
sında resmiyet ve mesafeden ziyade, 
yakınlık ve samimiyet ararım.

2,41±1,335 2,77±1,301 0,347

9. İş hayatında kariyerimin ilk yıl-
larında aldığım ücretten çok eğitim, 
yükselme ve deneyim olanaklarına 
önem veririm.

2,44±1,339 2,38±1,609 0,894

10. İş hayatında bana duyulan güven 
çalışma isteğimi arttırır. 2,21±1,658 2,54±1,761 0,483

İş Hayatı Kişilik Özellikleri
Babası Ça-

lışan
Babası Ça-
lışmayan p

𝑋̅±SS 𝑋̅±SS

1. Evden çalışmayı (home-ofis) ve 
esnek çalışmayı tercih ederim. 2,21±1,486 2,32±1,498 0,650

2. İş yaşamı kadar sosyal yaşam da 
benim için önemlidir. 2,27±1,573 2,25±1,602 0,930

3. Her konuda kendime güvenirim. 2,06±1,145 2,34±1,304 0,147

4. Çevrimiçi kaynaklardan yararlan-
dığım gibi iş yaşamımda da bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden faydalan-
makta çekinmem.

2,17±1,324 2,23±1,429 0,780

5. Gerektiğinde iş değiştirmekten 
çekinmem. 2,13±1,268 2,37±1,317 0,251

6. İş hayatında belirli bir tecrübe 
edindikten sonra kendi işimi kurmak 
isterim.

1,73±1,190 2,31±1,483 0,003*

7. İş hayatının yanı sıra bir Sivil Top-
lum Örgütü’nde görev almak isterim. 2,33±1,517 2,42±1,359 0,674

8. Uzun ve yorucu çalışma saatlerin-
den hoşlanmam. 2,62±1,510 2,51±1,547 0,654

9. Emir almaya yatkın değilim. 2,42±1,391 2,45±1,344 0,899

10. Uzun yıllar sonra faydası ortaya 
çıkacak tutkuyla bağlı olduğum 
hedeflerim vardır.

2,37±1,358 2,44±1,394 0,743

İş Hayatı Beklentileri
Babası 
Çalışan

Babası Ça-
lışmayan p

𝑋̅±SS 𝑋̅±SS

1. İş hayatında otoriter nitelikli yöneti-
cilerden hoşlanmıyorum. 2,15±1,289 2,42±1,422 0,198

2. İş hayatında sorumluluk bende ol-
mak koşuluyla öncelik almak isterim. 2,12±1,293 2,38±1,312 0,190

3. İş hayatında küçük-büyük başarıla-
rımda takdir edilmek isterim. 2,21±1,513 2,33±1,560 0,634

4. İş hayatında denetlendiğimi hisset-
mekten bile rahatsız olurum. 2,77±1,423 2,81±1,299 0,852

5. İş hayatında takım çalışması olsa 
bile takım üyeleri arasında rekabet 
olmalıdır.

2,44±1,487 2,53±1,341 0,671

6. İş hayatında başarılı olduğumda 
hızlı terfi etmek isterim. 2,33±1,396 2,39±1,374 0,784

7. İş hayatında ekip çalışmasında 
takım lideri olmak isterim. 2,42±1,391 2,39±1,368 0,893

8. İş hayatında yönetici ve çalışan ara-
sında resmiyet ve mesafeden ziyade, 
yakınlık ve samimiyet ararım.

2,25±1,384 2,47±1,320 0,280

9. İş hayatında kariyerimin ilk yıl-
larında aldığım ücretten çok eğitim, 
yükselme ve deneyim olanaklarına 
önem veririm.

2,35±1,426 2,45±1,334 0,605

10. İş hayatında bana duyulan güven 
çalışma isteğimi arttırır. 2,15±1,626 2,24±1,673 0,742
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Z kuşağı bireylerin kişilik özelliklerinin, tüketici davranış kalıplarının, öğ-
rencilik profillerinin ve kariyer ve iş hayatına yönelik tutum ve beklentile-
rinin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Z kuşağı bireyleri 
üzerinde Türkiye’de Z kuşağı konusunda yürütülen lisansüstü tezlerin in-
celendiği bir çalışmada Z kuşağı bireylerin; satın alma davranışları, kariyer 
yönetimi, örgütsel bağlılıkları, iş hayatından beklentileri ve liderlik stille-
ri gibi farklı alanlarda özelliklerinin ortaya koyulması üzerine çalışmalar 
yapıldığı belirlenmiştir (Kırık ve Köyüstü, 2018). İstihdam edilmek üze-
re eğitim alan Z kuşağı öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin, girişimci 
kişilik özelliklerinin ve iş hayatında önemsedikleri değerlerin belirlendiği 
bir çalışmada, girişimcilik seviyelerinin orta düzeyde olduğu, iş hayatında 
yeteneklerini göstermek ve işten zevk almak değerlerinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir (İnce, 2018).

X, Y ve Z kuşağı öğrencilerinin çok yönlü ve sınırsız kariyer algılarının 
ölçülmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, Z kuşağının X kuşağına kıyasla 
çok yönlü kariyere daha eğilimli ve örgütler arasında hareket etme isteğinin 
daha fazla olduğu belirlenmiştir (Çetin ve Karalar, 2016). Başka bir çalış-
mada Z kuşağı bireylerinin esnek çalışma saatleri ile çalıştıkları ortamın 
rahat olmasını istedikleri ve bu nedenle de çoğunluğunun girişimci olmak 
istedikleri belirlenmiştir (Taş vd., 2017). Yapılan çalışmaların sonuçları 
doğrultusunda Z kuşağı bireylerinin eğitim ve çalışma hayatı koşullarının 
optimize edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bunu destekleyecek şekil-
de bir çalışmada Z kuşağının diğer kuşaklardan farklı yöntemlerle eğitil-
mesi gerektiği (Hampton ve Keys, 2017), başka bir çalışmada ise işletme-
deki tecrübeli kuşak ile yeni kuşak arasındaki dengenin sağlanmasının ve 
çalışma koşullarının bireylere göre düzenlenmesinin önemli olduğu ifade 
edilmiştir (Taş vd., 2017).

Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerinde yapılan 
araştırmanın amacı, Z kuşağındaki üniversite öğrencilerinin kariyerlerini 
belirlerken içinde bulunduğu kuşaktan ne ölçüde etkilendiği anket yönte-
miyle elde edilen verilere dayandırılarak incelenmesidir. 1995 ve sonrası 
olarak ele alınan Sağlık Yönetimi Bölümü Z kuşağı öğrencilerinin çoğun-
lukla esnek çalışmayı tercih ettikleri, sosyal hayatın iş hayatı kadar önemli 
olduğunu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktan çekinmedikle-
ri, gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmedikleri, uzun ve yorucu çalışma 
saatlerinden hoşlanmadıkları ve emir almaya yatkın olmadıkları sonucuna 
varılmıştır. 

Tam anlamıyla iş hayatına atılmamış olan Z kuşağı öğrencilerinin; hızlı terfi 
etmek istedikleri, takım lideri olmak istedikleri, yönetici ve çalışan arasında 
yakınlık ve samimiyet aradıkları, kariyerlerinin ilk yıllarında aldıkları ücret-
ten çok eğitim, yükselme ve deneyim olanaklarına önem verdikleri ve ken-
dilerine duyulan güvenin çalışma isteklerini artırdığı sonucuna varılmıştır.

Z kuşağı öğrencilerinin çalışma bulguları doğrultusunda, kadınların erkek-
lere kıyasla daha girişimci oldukları, teknolojiden daha fazla yararlanmasın-
dan, iş değiştirmekten çekinmediklerinden ve takdir edilmeyi daha çok is-
temelerinden anlaşılmaktadır. Çalışan babanın bulunduğu ailedeki Z kuşağı 
bireyi kendi işini kurmak konusunda daha kararlı olduğu belirlenmiştir. Bu 
kuşaktaki tek çocuk olan bireyler denetimden rahatsız olurken kardeş sayısı 
birden fazla olan bireyleri denetim rahatsız etmemektedir.

Çalışma bulguları ve literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler doğ-
rultusunda Z kuşağı öğrencilerinin iş hayatına atılmalarını kolaylaştırması 
adına bazı öneriler getirilmiştir:

• Z kuşağı daha içe dönük ve iletişim becerileri zayıf olan bir kuşak oldu-
ğundan bu yönlerinin güçlendirilmesi için sınıflar arası etkileşimin sağlan-

ması, yardımlaşma, grup çalışma odaklı, iletişim becerisinin geliştirilmesi 
amacıyla bir uyum programı oluşturulması, liderlik, yöneticilik, ast ve üst 
ilişkisini anlamak yorumlamayı sağlamak hedeflenebilir. Belirlenen amaç 
doğrultusunda öğretim kurumlarında sadece mesleki gelişim için gerekli 
olan akademik yeterliliklerin kazandırılması değil, sosyal ve kişilik gelişi-
minin de desteklendiği kurumlar olarak düzenlemeler yapılabilir.

• İletişim becerisinin geliştirilmesi, üniversite bünyesinde grup etkileşi-
minin sağlanabileceği etkinlik ve kulüplere daha çok yer verilerek önemli 
sosyal destek kaynaklarından biri olan akran desteği yoluyla sağlanabilir. 
Gençlerin benlik saygıları ve girişimcilik düzeyleri konusunda önemli kat-
kılar sağlayabilecek, arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilecek faaliyetler artı-
rılabilir.

• Z kuşağının bireysellik özelliğini göstermesi eğitim hayatı boyunca grup 
çalışmaları ve etkinlikleri açısından daha az aktif rol almalarına neden ola-
bilmektedir. Bu durumu daha aza indirgemek için eğitim ve öğretim yaşamı 
boyunca eğitmenler grup çalışması, sunum ve etkinliklerin daha aktif bir 
hale getirilmesi konusunda destek olabilir. Öğrencilere okul hayatları de-
vam ederken kendilerini keşfetmeleri adına gerekli imkânların sunulması 
oldukça önemlidir.

• İş değiştirme hızının azaltılması adına okullardaki staj programları artırıla-
bilir, bunun sonucunda o işe başlamadan önce odaklanma gücü geliştirilebi-
lir ya da o iş seçiminde yeteneklere göre yönlendirilme yapılabilir.
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Süreç, gerçekliğin gidişatındaki koordineli bir grup değişikliktir; sistematik ola-
rak birbirine nedensel veya işlevsel olarak bağlı organize olaylar ailesidir. Bu 
başlı başına durumlar için mutlak zorunlu bir değişiklik değildir; fakat genel şey-
lerin durumunun (condition of things) bazı yönleriyle basitçe ilgili olabilir. Süreç, 
bir program doğrultusunda eşgüdümlülükle ortaya çıkan bağlantılı gelişmelerin 
entegre dizilimlerinden oluşur. Süreçler olaylarla veya olgularla ilgilidir ve bun-
lar sadece süreçlerin içinde veya süreçler boyunca var olurlar (Rescher, 1996).

Ürün ya da hizmetlerin çeşitli eylemlerle ortaya konulduğu süreçler, üretim fa-
aliyetleri; bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan kaynakların ve bizzat 
eylemlerin yönetimi ise üretim yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Üreten, 2004). 

Süreç yönetimi, yıllardır üretim yönetimi disiplini içinde örgütsel dilin bir 

özelliği olmuştur. Süreç yönetimi ve onunla ilişkili yönetim uygulamaları, 
son 20 yılın belki de en önemli yönetim fikri olarak tanımlanmıştır (Hel-
lström, 2010). Süreç yönetimi uygulamaları, hizmetleri ve süreçleri doğru-
sal bir düzene sokmaktadır; böylece hizmet ve süreçlere maliyet etkililikle 
birlikte kalite ve zaman tasarrufu özellikleri kazandırır. İncelemeler göster-
mektedir ki; başarıyla yerine getirilen süreç yönetimi uygulamaları, maliyet 
ve zaman açısından %79’a kadar tasarruf sağlayabilmektedir (Belmonte & 
Murray, 1993).

Süreç ve süreç yönetimi kavramları üzerine yapılan alan yazını taramaları bu 
kavramların köklerinin klasik yönetim ve organizasyon kuramlarına uzan-
dığını göstermektedir. Henri Fayol’un 1916 yılında Fransa’da yayımlanan, 
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1939 yılında “Sınaî ve Umumi İşlerde İdare” adıyla Türkçe ‘ye çevrilen, Ge-
neral and Industrial Management özgün isimli kitabında işletmelerin her ne 
amaç için bir araya geliyor olurlarsa olsun temelde 6 işlemi (teknik, ticari, 
mali, muhasebe, güvenlik ve yönetim) yerine getirdiklerini önermektedir. 
Fayol kitabında işletmelerin temel faaliyet alanlarından varsaydığı yönetim 
uygulamalarının ise plânlama, örgütleme, koordinasyonu sağlama ve kontrol 
etme fonksiyonlarından oluşan bir dizi süreç olduğunu ortaya koymaktadır 
(Koçel, 2005). Şekil 1’de işletmelerin yönetim faaliyetini yerine getirmek 
için başvurdukları 5 fonksiyon sırasıyla gösterilmiştir. 

Şekil 1. Yönetim Süreci

Kaynak: Henri Fayol, 1918

İşletmelerin yönetimi üzerine Henri Fayol tarafından ortaya konulan bu mo-
delin ilkelerinin Luther Gulick ve Lyndall Urwick gibi yönetim uzmanları 
tarafından geliştirilerek, Yönetim Süreci Kuramı olarak klasik organizasyon 
teorileri arasında yer almıştır.  Süreçlerin karakterize edilebilmesi için beş 
temel özellikten bahsedilmektedir (Özay, 2003):

i. Tanımlanabilirlik: Süreçlerin temel unsurlarının belirlenebilmesi 
özelliği. 

ii. Ölçülebilirlik: Süreçlerin performans ölçütleriyle izlenebilmesi 
özelliği. 

iii. Yinelenebilirlik: Süreci harekete geçiren aynı ve/veya değişen gir-
dilerin işlenmesi sonucunda oluşan çıktının müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
sürekli olarak karşılayabilme özelliği. 

iv. Kontrol edilebilirlik: Süreç sorumlularının sürecin performansı 
hakkında her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyet-
leri yerine getirebilmesi özelliği.

v. Katma değer yaratma: Sürecin, çıktının kalitesi ve çıktıyı kullanan 
müşterinin tatmini üzerinde olumlu etki yaratabilme özelliği.

Karakterize özellikleri taşıyan süreçler, süreç yönetimi uygulamaları için üze-
rinde çalışılabilir nitelikler kazanır. Bu süreçlerin ortaya konulması, sonuç-
landırılması ve ölçülmesi için gerekli bir dizi unsurdan söz etmek gerekmek-
tedir. Süreçlerin sahip olması gereken unsurlar şu şekildedir (Bozkurt, 2003; 
Gürsakal, 2005; Eyüboğlu, 2010):

i. Girdiler: Süreci tetikleyen ve süreç boyunca uygulanan işlemlerle 
çıktıya evirilen; müşteri talepleri, hammadde, yarı mamul madde veya bitmiş 
ürünlerdir.

ii. Tedarikçiler: Girdilerin temininde rol oynayan tüm taraflardır. Te-
darikçiler işletme dışından veya bünyesinden olabilmektedir.

iii. Çıktılar: Süreç faaliyetleriyle, süreç aşamaları veya toplam süreç 
sonunda elde edilen evirilmiş girdilerdir. Bir sürecin çıktısı, başka bir sürecin 
girdisi olabilmektedir. Süreç sonunda yan çıktılar da söz konusu olabilmek-
tedir ve süreç çıktıları istenilen, istenilmeyen ve bilgi türünden çıktılar olmak 
üzere üç başlıkta incelenebilmektedir.

iv. Müşteriler: Süreç faaliyetleri toplamının varoluşsal ereğidirler. 
Süreçlerin temel amacı müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama amacıyla 
hizmet vermektir.

v. Performans Ölçütleri: Süreç sonunda elde edilen çıktıların, müşte-
rilere sunumu sonucunda etki ve verim boyutundan değerlendirilmesini sağ-
layan göstergelerdir.

vi. Süreç Ekibi: Süreç faaliyetlerinin eyleme dönüştürülmesi, iyileşti-
rilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sürece katılan bireylerdir.

Bir ürün veya hizmetin başarısının, tüm eylem süreçlerindeki aksaklıklardan, 

çevresel faktörlerden ve ürünü kullanan bireylerden etkilendiğini bilinmekte-
dir (Üreten, 2004). Günümüzdeki hizmet kalitesi anlayışında, hataların son-
radan düzeltilmesi yerine, kalitenin tasarım ve üretim aşamalarına dahil edil-
mesin gündeme gelmiştir. Hizmet süreçlerinin yetersiz tasarımı nedeniyle, 
hizmet amaç ve hedeflerini yerine getiremeyen üretimler, maliyetlerin artışı 
gibi çeşitli olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır. Japon makine mühendisi Ge-
nichi Taguchi, kalitenin üretimden önce, tasarım aşamasında başladığını iddia 
ederek kalite anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır (Kualitas, 2015).

Hizmet tasarımı, ortada somut bir ürün olmaması nedeniyle ürün tasarımına 
kıyasla farklı nitelikler kazanır.  Hizmet işletmelerinde, imalattaki boyut ve 
toleransların yerini, kalite standartları alır. Hizmetlere niteliksel açıdan ka-
zandırılması veya ulaştırılması beklenen standartların belirlenmesi ve ölçümü 
oldukça güçtür. Müşteri ihtiyaçları ile zamanlı hizmet, tutarlılık, doğruluk ve 
diğer hizmet özelliklerine ilişkin müşteri tutumları çok iyi analiz edilmelidir. 
Hizmetin kendisiyle birlikte sunulacağı fiziki koşullar, kapasite, süreçler ve 
çalışan davranışları gibi boyutları önem kazanır (Gaither,1999).

Hizmet üretim süreçlerinin anlaşılması için üç farklı hizmet üretim ve sunum 
şeklinden bahsedilebilmektedir (Gaither, 1999):

i. Seri Üretim: eklin ayırt edici özelliği olarak, üretimde neredeyse 
hiç kullanıcı ilişkisi bulunmayan bir üretim doğrusu üzerinde sürecin tamam-
lanması ön plana çıkmaktadır. Üretilen ürün veya hizmetin kalitesinin yüksek 
derecede üreticiye bağlı olduğu bu üretim şekline örnek olarak fast-food iş-
letmeleri verilebilir

ii. Kullanıcı-İştirakçi: Önceden tasarlanarak standardize fiziksel or-
tamda, kullanıcının hizmetten faydalanmak için eylemde bulunmasıyla ger-
çekleşen bir hizmet sunuş biçimidir. Bu sunuş şeklinin karakteristiği olarak 
kullanıcının yüksek derecede sürece dahil edilmesi öne çıkmaktadır. Otomas-
yon vezne makineleri, self-servis yiyecek hizmeti sunumu bu şemaya örnek 
teşkil etmektedir.

iii. Müşteri Odaklı: Müşterilerin üretim sürecinin odak noktası olduğu 
bir sunum şeklidir. Kullanıcı ihtiyaç, talep ve özelliklerine göre sunum süre-
cinin şekillenmesi ön plandadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu, bu sunum şekli 
için önemli bir örnektir.

Üretim süreçlerinin tasarımı açısından, sistem içinde müşteriyle temas de-
recesi önemlidir. Bazı üretim şekillerinde müşterinin üretim sistemine doğ-
rudan dahil olduğu ve işlemlerin müşteri üzerinden gerçekleştirildiği görül-
mektedir. Sağlık hizmetleri, hizmet sunum şeklinin doğası gereği müşterinin 
üretim sürecine dahil olmasını gerektirir.

Sağlık hizmetlerinin çok sayıda kaynak tarafından etki altında kalan dinamik 
bir sektör olması ve doğrudan insan sağlığıyla ilgili olması gibi önemli özel-
likleri, sağlık kurumlarını diğer üretim endüstrilerinden ayırmaktadır (Kılıç 
& Aydınlı, 2015). Sağlık hizmetlerini sunan personelin, sunulan hizmet ve 
başarılı sonuçlardan duydukları deontolojik tatmin düzeyinin yüksek olması 
sektör boyutunda bir farklılığa neden olmaktadır. Örneğin; enfeksiyon riski-
ne karşı hizmet sunumunda görevli bir sağlık çalışanının motivasyonu, etik 
değerlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Bu motivasyon etkisiyle dünya-
nın birçok yerinde sağlık kuruluşlarında gönüllü görevlerin üstlenildiği veya 
sağlık kuruluşlarına yüksek miktarlarda bağışlar yapıldığı görülebilmektedir 
(Deldal, 2014).

Sağlık hizmetleri, çeşitli mesleklerin entegre bir sistem halinde eşgüdümlü-
lükle çalışmasıyla ortaya konulmaktadır. Bu sistem; hekimler, hemşireler, 
yöneticiler ve diğer sağlık personelleri gibi birçok meslek grubundan oluş-
maktadır. Bu özelliğiyle sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında faaliyetlerin 

1.1. Sağlık Kurumlarında Süreç Yönetimi
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kontrolünün gerekliliği artmakta ve bunu yaparken de hizmet niteliği açısın-
dan birçok özelliğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hizmeti alan 
hasta perspektifinden bakıldığında, hizmete dair bilgilere erişim imkanının 
fazlasıyla sınırlı olduğu görülmektedir ve bundan kaynaklı olarak hizmet su-
nucularına duyulan bağlayıcı güvenin, algılanan hizmet kalitesine doğrudan 
etki yaratması da bir diğer ayırt edici özelliktir. 

Sağlık hizmetlerinde ana süreçler, temel ve destek süreçleri olmak üzere iki 
başlık altında incelenebilmektedir. Destek süreçleri, talepte bulunulan sağlık 
hizmetinin sunumuna farklı boyutlarda katkı sağlayan destekleyici ve geliş-
tirici faaliyet süreçleridir ve temizlik, güvenlik, insan kaynakları, bilgi işlem, 
sosyal hizmet, satın alma, teknik hizmetler, eczacılık ve kan bankası gibi çe-
şitli alt süreçlere ayrılabilmektedir.

1.1.1. Temel Süreçler (Tanı ve Tedavi Süreçleri)

Temel süreçler, tanı ve tedavi hizmetlerinin ortaya konulduğu, yani hizmet 
alıcısının talebinin doğrudan karşılandığı süreçlerdir ve ayaktan, acil, yata-
rak, tetkik ve ameliyat şeklinde 5 boyutla alt süreçlere ayrılmaktadır. Temel 
süreçlerin, süreç unsurlarına sahip olduğu görülmektedir ve şu şekilde sırala-
nabilir (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, [t.y]):

i. Girdiler: Randevu talebi, hastane enformasyon sistemi, hasta dos-
yası, konsültasyon formu, sevk kâğıdı vb.…

ii. Tedarikçiler: Hasta, arşiv, satınalma, depo, eczane, sigorta kurumu 
vb.…

iii. Çıktılar: Hasta dosyası, reçete, rapor, epikriz, tetkik sonuçları 
vb.…

iv. Müşteriler: Hasta

v. Performans Ölçütleri: Randevu talebi karşılama oranı, mevcut mü-
kerrer dosya oranı, resmi yazılardaki hatalardan olayı resmi yazılara başvuru 
sayısı v hataların dağılımı, hasta memnuniyeti anketi sonuçları, dosyaların 
bölümlere getirilme süresi, tetkik sonuçlarının elde edilme hızı vb.…

vi. Süreç Ekibi: Hasta kabul personeli, hekim, yönetim kadrosu, des-
tek personelleri vb…

Pandemi, birden fazla ülke veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etki 
gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Teorik bir bakış açısıyla, 
Pandemiler eski Yunanca’dan pan: tüm + demos: insanlar filolojik köke-
niyle küresel ölçekte tüm insan ırkını ilgilendiren bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımlamasına göre, bir has-
talığın pandemi kapsamına alınması için genel anlamda üç kritik unsurdan 
bahsedilmektedir. Bunlar sırasıyla; yeni bir virüs veya mutasyona uğramış bir 
etken olması, insanlara kolayca geçebilmesi, insandan insana kolay ve sürekli 
bir şekilde bulaşmasıdır. Pandemi konusunda belirli kritik unsurlar saptandığı 
taktirde DSÖ tarafından pandemi ilan edilmektedir (TÜBA, 2020). 

İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı-
dır. Mevsimsel olarak sonbahar ve kış aylarında gözlenebildiği gibi, küresel 
boyutta kitlesel ölümlere neden olan salgınlara yol açabilmektedir. İnfluenza 
virüslerinin yol açtığı pandemiler İnfluenza Pandemileri olarak adlandırıl-
maktadır (Sağlık Bakanlığı, 2020).

İnfluenza pandemileri, on altıncı yüzyıldan itibaren 10-50 yıl aralıklarla fark-
lı boyut ve etkilerle tekrarlanmıştır. Yirminci yüzyılda influenzaya bağlı üç 
pandemi yaşanmış (Tablo 1) ve bu pandemiler arasında 1918 yılında dünya 
genelinde 20 milyondan fazla ölüme neden olduğu tahmin edilen İspanyol 
gribi en fazla etkiyi yaratmıştır. Yirmi birinci yüzyılın ilk influenza pandemi-
si, Haziran 2009’da, yeni influenza A(H1N1)pdm09 virüs alt tipinin ortaya 

çıkışından sonra DSÖ tarafından ilan edilmiştir. Virüsün yol açtığı pandemi-
deki ilk beş ay içinde (Ağustos 2009 dönemine kadar) yaklaşık 200.000 vaka 
ve 1.800 ölüm bildirilmiştir (WHO, 2017).

Tablo 1. Geçmiş dört influenza pandemisinin karakteristikleri

Kaynak: Pandemic Influenza Risk Management, WHO, 2017

İngiltere’de 1965’lerde Dr. David Tyrrell liderliğindeki bir grup araştırmacı, 
soğuk algınlığı hakkında birtakım araştırmalarda bulunmuşlardır. Tyrrell’in 
ekibi doku kültüründe yeni gibi görünen bir virüsü odağa alarak onu bir 
elektron mikroskobu altında incelemişler ve bu virüsün 1930’larda bronşitli 
tavuklardan izole edilen virüse benzerliğini fark etmişlerdir. Bu virüsün keşfi 
ile coronavirüslerin insanlara bulaşma özelliği ilk kez kanıtlanmıştır. Harvard 
Tıp Fakültesi üyesi Dr. Kenneth McIntosh ve ekibi 1968 yılında OC43 kodu 
ile günümüzde solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir başka coronavi-
rüsü keşfetmiştir. Böylece bu virüs ailesi, bir elektron mikroskobu altında 
incelendiğinde taç benzeri yüzeyinin güneşin dış katmanlarına benzerliğine 
dikkat çekme amacıyla “Coronavirüsler” olarak adlandırılmışlardır. Şekil 
2’de bir coronavirüsün elektron mikroskobu görüntüsü bulunmaktadır (Dik-
men, 2020).

SARS’tan sonra coronavirüslerin yoğun bir şekilde araştırılmasına karşın, ne-
den üç coronavirüsün (SARS-CoV1, MERS-CoV ve SARS-CoV-2) yayılım 
gösterdiği açıklık getirilmiş bir konu değildir. Daha önce izole edilen corona-
virüslerin daha etkisiz olduğu ve son coronavirüslerin daha şiddetli semptom 
ve ölüm oranlarına sahip oldukları görülmektedir.

Şekil 2. Yeni Koronavirüs elektron mikroskobu görüntüsü

Kaynak: https://www.gisaid.org/, son erişim tarihi: 20.01.2020

İnfluenza pandemilerinin dünya çapında etkileri kesin olarak bilinemese de 
sonuçların öngörülebilmesi ve insan sağlığı ve ekonomilerinin iyi halinin 

1.2. Pandemi ve Yönetimi

Pandeminin 
ortaya çıkış 
yılı ve yaygın 
adı

Çıkış 
bölgesi

İnfluenza A virüs 
alt tipi (hayvan 
genetik girişi / 
rekombinasyon 
olayı)

Temel 
vaka 
üreme 
sayısı 
(R0)

Tahmini 
vaka fatali-
te hızı

Tahmini 
dünya 
çapında 
morta-
lite

Etkilen yaş 
grupları

1918

“İspanyol 
Gribi”

Belirsiz H1N1 (bilinmiyor) 1,2-
3,0

2-3% 20-50 
milyon

Genç ye-
tişkinler

1957-1958 

“Asya Gribi”

Güney 
Çin

H2N2 (Kuş) 1,5 <0,2% 1-4 
milyon

Tüm yaş 
grupları

1968-1969 
“Hong Kong 
Gribi”

Güney

Çin

H3N2 (Kuş) 1,3-
1,6

<0,2% 1-4 
milyon

Tüm yaş 
gruplar

2009-2010

“İnfluenza 
A(H1N1) 
2009”

Kuzey 
Amerika

H1N1 (Domuz) 1,1-
1,8

0,02% 100,000-
400,000

Çocuklar 
ve genç 
yetişkinler
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korunması için planlama ve hazırlık amacıyla Pandemik İnfluenza Risk Yö-
netimi Kılavuzu adlı çalışması DSÖ tarafından 2009 yılında yayınlanmış ve 
ilerleyen yıllarla güncellenmiştir. Bu kılavuz ile pandemi evreleri ve alarm 
düzeyleri belirlenerek her evrede alınması gereken önlemler ayrıntılı olarak 
sunulmuştur. Pandemi evreleri Şekil 3’de gösterilmektedir (WHO, 2017).

Şekil 3. Pandemik İnfluenza Evreleri 

Kaynak: DSÖ, 2017.

Dünya’da farklı ülkelerde pandemi süreçlerinin farklı ilerlemesi göz önünde 
bulundurularak DSÖ tarafından ülkelerin kendi risk değerlendirmelerini ve 
hazırlık planları yapmaları tavsiye edilmiştir. Türkiye’de pandemi hazırlık ve 
planlamaları 2004 yılında başlamıştır. Sağlık Bakanlığı temsilcileri; akade-
misyenler, ilgi alan uzmanları, ilgili diğer bakanlık temsilcileri ile birlikte 
Pandemi Hazırlık Planı tamamlamış ve bu plan 2006 yılında Başbakanlık 
Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Bu plana göre İl Pandemi Planları düzen-
lenmiş ve hazırlanan planlar, aynı yıl içinde tüm illerin katıldığı Pandemi 
Plan Tatbikatı ile değerlendirilmiştir. İnfluenza ile ilgili Türkiye’deki kamu 
sağlığı mevzuatı Tablo 2’de listelenmiştir.

Tablo 2: İnfluenza ve Kamu Sağlığı Mevzuatı

Kaynak: TÜBA, 2020

SARS-CoV2; SARS-CoV ve MERS-CoV gibi coranavirüs ailesinden olup 
ciddi solunum yetmezliği oluşturan zarflı bir RNA virüsüdür. SARS-CoV-2 
virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığı, 31 Aralık 2019’da Çin’in Hu-
bei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkarak hızlı bir şekilde 6 kıtada yüzlerce 
ülkeye yayılmış ve 30 Ocak 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. Türki-
ye’de ilk pozitif vaka 11 Mart 2020’de bildirilmiştir (Dikmen vd., 2020).

1.3.1. Klinik Özellikleri

COVID-19 semptomları spesifik değildir ve diğer viral solunum yolu enfek-
siyonlarından güvenilir bir şekilde ayırabilen spesifik bir klinik özelliği yok-
tur. Başlangıçta tespit edilen ilk vakalarda en sık görülen semptomların ateş 
(% 98), öksürük (% 76), miyalji veya yorgunluk (% 44) ve atipik semptom 
olarak balgam ( % 28), baş ağrısı (% 8), hemoptizi (% 5) ve ishal (% 3) oldu-
ğu ve hastaların yaklaşık yarısında nefes darlığı olduğu görülmüştür (Wu vd., 
2020). Yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürük olarak tanımla-
mıştır (DSÖ, 2020). Bunun yanında nefes darlığı, miyalji, boğaz ağrısı ve çok 
az kişide ishal rapor edilmiştir (Dikmen, 2020).

1.3.2. Bulaş Durumu

Yapılan araştırmalar neticesinde COVID-19 temelde hasta kişilerin öksürme 
veya hapşırma yolu ile yüzeylere saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır. 
COVID-19 aerosellerinin (damlacık) deneysel olarak üç saat havada kaldığı 
gözlemlenmiş fakat klinik olarak bu aerosellerin önemi belirsizdir. Coronavi-

rüsler genel olarak dış ortama, alkol bazlı ve diğer dezenfektanlara dayanıksız 
virüslerdir fakat plastik ve çelik yüzeylerde 72 saate kadar, kartonlarda 24 
saate kadar canlı kalabilmektedir (Trends, 2020).

1.3.3. Numune (Solunum Yolu Sürüntüsü) Alınması

Olası veya kesin COVID-19 vakalarında testler, solunum yolu sürüntüleri 
üzerinde gerçekleştirilmektedir. Solunum yolu sürüntülerinin alınamadığı du-
rumlarda veya solunum yolu semptomu bulunmayan vakalarda nazofaringeal 
yıkama örneği ya da nazal orofaringeal sürüntü numunesi kullanılabilmekte-
dir. Şekil 5’te solunum yolu sürüntüsünün alınması gösterilmiştir.

Şekil 4.Solunum yolu sürüntüsü alınması

Solunum yolu numunesi alımının enfeksiyonlar konusunda deneyimli (En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı veya Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri) personel 
tarafından uygun önlem ve ekipmanlarla yapılması tercih edilmelidir. Alınan 
numunelerin sevkiyatı Şekil 5’te gösterilen taşıma kabıyla yapılır.

Şekil 5. Numune taşıma kabı

1.3.4. SARS-CoV 2 (COVID-19) Testleri

Olası COVID-19 vaka tanımına uyan hastalarda (Bölüm 3.2, Vaka Takip Al-
goritması) solunum yolu numuneleri SARS-CoV-2 açısından yetkilendiril-
miş laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Türkiye’de değerlendirme yetkili 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratu-
varları ve belirlenmiş illerde hizmet veren laboratuvarlar bulunmaktadır. Tür-
kiye’de ülke genelinde 73 ilde 129 laboratuvar COVID-19 Tanı Laboratuvarı 
olarak yetkilendirilmiştir. (Sağlık Bakanlığı, 2020)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
07.05.1987 tarih 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği (30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı 

Resmî Gazete)
Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik (03.11.2013 

tarih ve 28810 Sayılı Resmî Gazete)
Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Konulu Genelge (23.10.2015 tarih ve 2015/18 sa-

yılı)
Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Rehberi Hakkındaki Genelge (11.09.2018 tarih ve 2018/22 sayılı)

1.3. SARS-CoV2 ve COVID-19 Pandemisi
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Bakanlık kararı doğrultusunda, hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit    
edilse dahi koenfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak COVID-19 olası 
vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri SARS-CoV-2 için de değerlendi-
rilmektedir. 

1.3.4.1. Nükleik Asid Amplifikasyon Testleri (NAAT): SARS-CoV-2 virüsü 
için nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) COVID-19 olgularının rutin 
doğrulaması gerçek- zamanlı reverse transkripsiyon polimeraz zincir reak-
siyonu (rRT-PCR) gibi bir NAAT testi ile virüs RNA’sının özgül dizilerinin 
saptanması ve gerekli olduğunda nükleik asit dizi analizi yöntemi ile doğru-
lanması temeline dayanmaktadır. RNA ekstraksiyonu BSL-2 veya eşdeğer 
düzeydeki biyogüvenlik kabini içinde uygulanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 
2020).

Testler sonucunda bir veya daha fazla negatif sonuca rağmen COVID-19 en-
feksiyonu olasılığı dışlanmamaktadır, enfekte bireyde negatif sonuca neden 
olabilecek faktörler şu şekildedir: 

i. Hasta materyalinin çok az olduğu kalitesiz örnek

ii. Örneğin enfeksiyonun çok erken ya da geç evresinde alınması,

iii. Örneğin uygun bir şekilde işlenmemesi ve gönderilmemesi,

iv. PCR inhibisyonu veya virüs mutasyonu gibi testin doğasında bu-
lunan teknik nedenler.

COVID-19 enfeksiyonu şüphesi yüksek olan bir hastadan negatif sonuç elde 
edildiğinde, sadece üst solunum yolu örnekleri toplanmış ise alt solunum 
yolu örnekleri içeren ek örnekler alınmalı ve test tekrarlanmalıdır.

1.3.4.2. Serolojik Testler: Serolojik testler, NAAT testlerinin negatif olduğu 
ve COVID-9 enfeksiyonu ile kuvvetli epidemiyolojik ilişkisi olan şüpheliler-
de uygulanarak tanıyı destekleme ve doğrulama amacı ile kullanılabilmekte-
dir. Bu amaçla ELISA veya IgM/IgG saptayan hızlı antikor testleri gibi se-
rolojik testler kullanılmaktadır. Ayrıca serolojik testler salgının araştırılması, 
atak hızı ve şiddetinin retrospektif olarak değerlendirilmesine katkıda bulu-
nur (Sağlık Bakanlığı, 2020)

COVID-19 pandemisine neden olan virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV’un da 
içinde bulunduğu Betacoronavirus cinsi içindeki Sarbecovirus altcinsi altında 
yer almaktadır. Bu virüs, 7 Ocak 2020 de insana geçişi belirlenerek tanımlan-
mış ve virüsün yeni isimlendirmesi SARS-CoV-2 olarak kabul edilmiştir (SB, 
2020; TUBA, 2020).

Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı 11 milyon nüfuslu Wuhan Şehrinde, 31 Ara-
lık 2019’da etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirilmiştir (Wu vd., 
2020). Vuhan’ın güneyindeki Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pa-
zarı çalışanlarında virüs kümelenmeleri olduğu belirtilmiştir. Bu virüsün de 
SARS-CoV ve MERS-CoV gibi bir zoonotik enfeksiyon yani hayvanlardan 
insanlara bulaştığı düşünülmektedir (TBA,2020).  Vakalarda ateş, nefes dar-
lığı ve radyolojik olarak bilateral akciğer pnömonik infiltrasyonu ile uyumlu 
bulgular tespit edilmiştir. DSÖ’nün Çin Halk Cumhuriyeti COVID-19 ra-
poruna göre ölüm vakaları genellikle ileri yaştaki ya da eşlik eden sistemik 
hastalığı (hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik 
akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresif durumlar) olan 
bireyler olmuştur.

İlk importe vaka 13 Ocak 2020’de Tayland’dan bildirilen, 61 yaşındaki Çinli 
bir kadındır. Kısa zamanda pnömonik vakalar 44’e ulaşmış ve bu vakaların 
şehirde bulunan Deniz Ürünleri Pazarı ile epidemiyolojik olarak bağlantılı ol-
duğu görülmüştür. Yeni tip coronavirüs, 7 Ocak 2020’de Çinli araştırmacılar 
tarafından izole edilerek geçici olarak “2019-nCoV” şeklinde isimlendiril-
miştir (Chen H vd., 2020). Ocak ayında Tayland’da ve daha sonra Japonya, 

Güney Kore ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke importe vakaları bil-
dirmeye başlamıştır. 

DSÖ tarafından 30 Ocak 2020’de Coronavirüsü Uluslararası Sağlık Acil Du-
rumu olarak pandemi ilanı yapılmış ve 11 Şubat 2020’de coronavirüsün sebep 
olduğu hastalığın “Coronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19)” olarak adlan-
dırılacağını duyurmuştur. Türkiye’de indeks vakanın bildirildiği 11.03.2020 
tarihinden sonra aşamalı olarak virüsün toplumda yayılmasını engellemek ve 
azaltmak için ülke çapında yerel tedbirler alınmaya başlanmıştır. Dünyada ilk 
coronavirüs vakası çıktıktan sonra ve Türkiye’de ilk vaka tespit edildikten 
sonra alınan tedbirler/önlemler kronolojik olarak Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Pandemi kapsamında Türkiye’de Alınan Tedbirler Kronolojisi ve 
Yansıması

Kaynak: TÜBA, 2020

DSÖ tarafından hazırlanan rehberle sunulan öneriler doğrultusunda bilim ku-
rulu tarafından hazırlanan COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi 
bu pandemi süreç yönetiminde ülke çapında temel kılavuz olarak kullanıl-
mıştır. Bu rehber, COVID-19 etkeni, bulaş yolları, vaka tanımları ve tanı yön-
temleri hakkında bilgi vermekte ayrıca COVID-19 vakası veya temaslısı ile 
karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama yöntemleri hakkında 
yol göstermektedir.

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırma; yeni bir zoolojik kökenli coronavirüsün etiyolojik gerekçe 
oluşturduğu COVID-19 hastalığının ortaya çıkması, 31.12.2019 tarihinde 
Çin’de ilk vakaya neden olup kısa sürede kıtalararası boyuta erişerek pande-
mi  ilan edilmesi ve bu salgının 11.03.2020 tarihinde Türkiye’de tespit edil-

1.4. COVID-19 Pandemisi ve Yönetimi

Önemli Olaylar-Düzenlemelerin Kronolojik Listesi
31.12.2019 Çin’de ilk vaka tespiti
11.01.2020: Çin’de ilk ölüm gerçekleşti 
14.01.2020: İlk 2019-n CoV Hastalığı Rehberi hazırlanması kararlaştırıldı
22.01.2020: Çin’deki bir hava yolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları 

durduruldu
04.02.2020: Öncelikle hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler, havalimanlarında termal 

kameralar aracılığıyla test edilmeye başlandı
05.02.2020: Çin’den gelen tüm uçuşlar durduruldu
23.02.2020: Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
29.02.2020: Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş 

tüm yolcu uçuşları tedbir amaçlı durduruldu
11.03.2020: İlk Vaka Görüldü
12.03.2020: Okullar tatil edildi
13.03.2020: Kamuya açık toplu etkinlikler kısıtlandı
15.03.2020: Kapsamlı seyahat ve ulaşım kısıtlandı. İnsanların toplu bulunduğu mekanlar 

geçici olarak kapatıldı. Umreden son kafile geldi. Yurtlarda gözlem altına alındı. 
16.03.2020: Cuma namazı ve vakit namazların cemaat ile kılınmasına ara verildi. Elektif 

ameliyatların ve diş hekimliği uygulamalarının ertelenmesi kararı alındı.
17.03.2020: Uçuşa kapanan ülke sayısı 20’ye yükseldi.
19.03.2020: Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol ligleri ertelendi. COVID-19 testi yapan 

merkez sayısı 18’e yükseldi
21.03.2020: COVID-19 testi yapan merkez sayısı 73’e yükseldi (44 ilde). Uçuşa kapanan 

ülke sayısı 68’e yükseldi. Lokantalara sadece paket servis sınırlaması getirildi.
22.03.2020: Kamuda esnek çalışmaya geçildi.
24.03.2020: Toplu taşıma araçlarının kapasitesi %50 ye düşürüldü. Yolcular arası sosyal 

mesafe kuralı getirildi
27.03.2020: Pazar yerlerinde zaruri ihtiyaç olmayan malzemelerin satışı yasaklandı. Tez-

gahlar arasına 3 metre mesafe getirildi
28.03.2020: Şehirler arası otobüs-uçak yolculuklarının izne tabi edildi. Yurt dışına uçuşlar 

durduruldu. Yurt dışına uçuşlar durduruldu
31.03.2020: COVID-19 testi yapan merkez sayısı 75’e yükseldi
31.03.2020: COVID-19 testi yapan merkez sayısı 75’e yükseldi
01.04.2020: Pazar yerleri ile ilgili ek genelge yayınlandı. 
04.04.2020: 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 Büyükşehir ve 

Zonguldak iline giriş-çıkış yasağı getirildi. Toplu çalışılan yerler, market ve pazarlarda maske 
takmak zorunlu hale getirildi

05.04.2020: 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtım uygulaması başladı. 
09.04.2020: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı karar ile maske ve eldivenler ayrı bir 

atık kutusunda toplanıp, 72 saat sonra belediye ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı
10.04.2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi (11-12.04.2020 tarihlerinde)

2. GEREÇ VE YÖNTEM
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mesi dolayısıyla, bu pandeminin Üretim Yönetimi disiplininin süreç yöneti-
mi literatürüyle COVID-19 Pandemisi’nin Türkiye’de bir hastane düzeyinde 
geçirdiği süreçleri algoritmalarla ortaya koymayı ve sağlık yöneticileri için 
bir süreç yönetimi örneği oluşturmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın amacına 
bağlı olarak; bu çalışma kapsamında, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de 
bir hastane düzeyinde geçirdiği süreçler için çeşitli algoritmalar geliştirilerek, 
yönetim fonksiyonlarının işleyişine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

2.2. Problem Cümlesi

Bu çalışmada “Üretim yönetimi disiplininin sağlık sektörü özelinde süreç 
yönetimi öğretileriyle açıklanmak üzere; olağanüstü bir süreç örneği olarak 
COVID-19 pandemisinin, bir hastane düzeyinde hastane yöneticisi bakış 
açısıyla geçirdiği süreçler nelerdir?” ifadesi araştırmanın problem cümlesini 
oluşturmaktadır.

2.3. Kısıtlılıklar ve Varsayımlar

Bu araştırmada ele alınan COVID-19 pandemisinin yönetimine dair süreç 
haritaları; yalnızca bir hastane düzeyinde, sağlık personeli kapsamında hazır-
lanmıştır. Pandemiye neden olan COVID-19 hastalığının tedavisi, sonrasında 
izlenecek rehabilitasyon süreci, hastalığın ve pandeminin sosyolojik boyutu, 
bakanlık ve/veya DSÖ düzeyinde alınan önlemler ve aksiyonlar araştırma 
kapsamı dışındadır. Hastalığın tespit edildiği vakalar için Sağlık Bakanlığı 
düzeyinde yapılan filyasyon çalışmaları araştırma kapsamına dahil edilme-
miştir. 

Süreç algoritmalarında gösterilen; İl Müdürlüğü ve laboratuvar düzeyinde 
gerçekleşecek eylemler, yalnızca hastane yönetim kadrosunu bağlayıcı ilişki 
gösterdiği noktaların özeti haliyle algoritmaya dahil edilmiştir ve o düzeyler-
de izlenecek süreçlerin bu araştırmada ortaya konulan algoritmalarla takip 
edilmesi mümkün değildir. Pandemi süreci için oluşturulan algoritmalarda, 
evde/izole alanda izlemine karar verilen hastaların 14 günlük izlemi Aile He-
kimliği ve bakanlıkça belirlenen ekipler tarafından yapılmaktadır; hastanın 
ev/izole alana naklinden, semptomlarının ağırlaşması nedeniyle tekrar hasta-
neye sevki arasındaki süreç araştırma kapsamı dışındadır.

Bu araştırmada dikkate alınan zaman dilimi; dünyada ilk COVID-19 vaka-
sının görüldüğü 07 Ocak 2020 tarihiyle başlayıp, Türkiye’de COVID-19 
Pandemi sürecinin ilk dönemi olarak kabul edilen ve 1 Haziran 2020 tarihi 
itibariyle normalleşme dönemine geçiş öncesindeki son tarih olan 31 Mayıs 
2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu nedenle 1 Haziran 2020 tarihi itibari 
ile başlayan normalleşme süreci olarak adlandırılan zaman dilimi, çalışmanın 
kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu çalışmada geliştirilen algoritmalar; enfeksiyon vakasının tespiti, takibi, 
tedavi ve taburcu süreçlerini bir yol haritasını şeklinde ortaya koymaktadır. 
3.1. Vaka Tespiti

Enfeksiyon şüphesiyle bir hastanın ayakta sağlık kurumuna başvurmasıyla 
tedavi sürecinin başlaması arasındaki süreç, Vaka Tespit Süreci olarak ad-
landırılmış ve Şekil 6’da gösterilen algoritma ile bu sürecin adımları ortaya 
konulmuştur. Algoritma şüphelinin ayakta başvurması ile başlar ve toplamda 
7 bağımsız karar noktasıyla soruların birbirini izleyen adımlarla sorulmasıyla 
ilerler. Herhangi bir karar noktasında verilen “Evet” cevabı hastaya maske 
takılması adımını izleyerek COVID-19 için ayrılan alana hastanın yönlendi-
rilmesi sonucuyla süreç sonlanır. Son karar noktasında verilen “Hayır” cevabı 
ile hastanın COVID-19 enfeksiyon riskinin düşük olduğu adımını izleyerek 
ilgili bölüme yönlendirilmesi sonucuyla süreç sonlanır. Eğer algoritma “CO-
VID-19 İçin Ayrılmış Alana Yönlendirir” sonucuyla sona ererse, hasta “Vaka 
Değerlendirme Süreci Algoritması”yla sağlık personeli tarafından değerlen-
dirmeye alınır.

Şekil 6. COVID-19 Olası/Kesin Vaka Tespit Algoritması

Kaynak Sağlık Bakanlığı, 2020

3.2. Vaka Takibi

Olası/Kesin Vaka Tespit Algoritması ile tanımlanan hastaların bir sonraki 
süreçte sağlık kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ve tetkiklerin yapıldığı laboratu-
varlar düzeylerinde izlediği adımların tamamının gösterildiği algoritma “CO-
VID-19 Vaka Takip Algoritması” olarak adlandırılarak oluşturulmuştur. Şekil 
7’de akış şeması oluşturulan bu algoritma, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 
kısımlara ayrılarak detaylandırılmıştır.

Algoritma, olası/kesin vakanın ilgili algoritmayla tespitinden sonra ayrılmış 
alana yönlendirilmesiyle başlar ve sağlık kurumu düzeyinde Halk Sağlığı Yö-
netim Sistemi’ne (HYSY) kaydının yapıldığı ikinci adıma geçer. İkinci adım, 
birincisi sağlık kurumu düzeyinde ve ikincisi İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde 
olmak üzere iki farklı eylem adımına yönlendirir. Sağlık kurumu düzeyinde 
ikinci adımdan sonra HBYS üzerinden U07.3 ICD 10 tanı kodu ile Bulaşı-
cı Hastalıklar Bildirim Sistemi kapsamında E-Nabız’a bildiriminin yapıldığı 
doküman adımıyla devam edilir. Bildirimden sonra vakadan numune alınma-
sı adımına geçilir ve bu adım birincisi sağlık kurumu düzeyinde, ikincisi la-
boratuvar düzeyinde olmak üzere iki farklı adıma yönlendirir. Sağlık kurumu 
düzeyinde devam eden algoritmanın altıncı adımı hekim değerlendirmesi ey-
lemi ve onu izleyen yedinci adım ise hekim değerlendirilmesinden beslenen 
bir karar noktasıdır. Yedinci adım karar noktasının “Evet” cevabı hastanın 
evde izlenmesi ve tedavisine başlanması kararının verildiği bir sonuç nokta-
sına, “Hayır” cevabı ise bir başka karar noktası olan hasta izolasyonunun ola-
nağının sorgulanmasına yönlendirir. Hasta izolasyonunun sorgulandığı diğer 
karar noktasının “Evet” cevabı hastanın izole edilerek hastanede tedavisinin 
başlanması kararıyla, “Hayır” cevabı ise hastayla korunan sosyal mesafeyle 
hastanede tedavisinin başlanması kararıyla algoritma sonuna ulaşır. Sağlık 
kurumu düzeyinde algoritmanın sona erdiği bu üç karar da Bölüm 3.3’le baş-
layan süreçte kullanılan Vaka Değerlendirme Algoritması’na yönlendirir.

Algoritmanın ikinci adımının İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde yönlendirdiği 
ikinci yol ise tespit edilen vakayla temas kurmuş toplum bireylerinin sorgu-
lamalarının yapıldığı bir eylem noktasıdır. Temaslı bireylerinin sorgulanması 
adımını sırasıyla temaslı listelerinin oluşturulması eylemi, HYSY’ye kayıtla-
rının yapılması dokümantasyon adımı izler ve bu adımdan sonra temaslılarla 
ilgili işlemler için listelerin Aile Hekimliği birimine yönlendirilmesiyle süreç 
sona erer. Aile Hekimliği düzeyindeki faaliyetler, bu araştırmanın kapsamı 
dışında bulunması nedeniyle algoritmaya dahil edilmemiştir.

Algoritmanın beşinci adımı olan numune alınma eyleminin laboratuvar dü-
zeyinde yönlendirdiği ikinci eylem ise numune analizlerinin yapılmasıdır. 
Numune analizi eylemini, sonuçların Laboratuvar Bilgi Sistemi’ne (LYBS) 
girildiği dokümantasyon adımı takip eder. Sonuçların HBYS’de vaka bazlı 
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olarak kullanıma açılmasıyla algoritmanın bir diğer sonlandırılma noktasına 
ulaşılır. Sonuçlar HBYS’de, istemin yapıldığı kurum ve yetkili kullanıcı kı-
sıtlılıklarıyla yayınlanır.

Şekil 7. COVID-19 Vaka Takip Algoritması 

Kaynak Sağlık Bakanlığı, 2020

3.3. Olası/Kesin Vaka Değerlendirme Süreci

Olası/Kesin vakanın ilgili algoritmayla tespit sürecinden bir sonraki süreç 
olan vaka değerlendirme süreci Şekil 8’da gösterilen COVID-19 Vaka De-
ğerlendirme Algoritması ile haritalandırılmıştır.  Algoritma; vakanın karşı-
lanması, muayenesi, tetkiklerinin yapılması ve değerlendirilmesi olmak üzere 
dört düzeyden oluşmaktadır ve kesin/olası vakanın tespit edildiği Vaka Tespit 
Algoritması’nın bulgularla tespit ettiği hasta çıktılarını girdi olarak kabul et-
mektedir.

Algoritma alana yönlendirilen hastanın karşılanmasıyla başlar, karşılayan 
sağlık personelinin koruyucu ekipmanlar açısından ilgili yönerge doğrultu-
sunda hazırlanması aşamasıyla devam eder. Muayene düzeyinde ilk olarak 
hasta anamnezinin alınması eylemi, ikinci olarak anamnez doğrultusunda 
vital bulguların değerlendirilmesi manuel işlemi yapılır. Bulguların değer-
lendirilmesi, ilk karar noktasına yönlendirilir ve hastanın genel durumunun 
stabilitesi sorgulanır. Genel durumunun iyilik sorgusuna verilen “Hayır” 
cevabıyla hastaya solunum ve dolaşım desteği sağlanması eylemini izleyen 
hastanın yatışının yapılması sonucuna ulaşılır. Hasta yatışının yapılmasıyla 
sonuçlanan algoritma, tedavi sürecine (Bölüm 3.4) girdi oluşturur. İlk karar 
noktasına verilen “Evet” cevabı, muayene düzeyinin son eylemi olan hasta 
muayenesinin yapılması eylemine yönlendirir. 

Muayenesi tamamlanan hasta, tetkikler düzeyinde sırasıyla tetkiklerin ya-
pılması ve akciğer grafisinin çekilmesi eylemlerine yönlendirilir. Akciğer 
grafisinden sonra ikinci karar noktası olarak hastanın gebelik durumunun 
sorgulaması yapılır. Gebelik durumu sorgusuna verilen “Evet” cevabı has-
tanın öyküsü ve muayene bulgularıyla, “Hayır” cevabı ise hastanın akciğer 
tomografisinin çekilmesiyle değerlendirme aşamasına geçişini sağlar.

Değerlendirme düzeyinde hastanın muayene ve tetkik sonuçlarının değer-
lendirildiği hazırlık eyleminden sonra algoritmanın üçüncü karar noktasına 
ulaşılır. Üçüncü karar noktasında hastanın akciğerinde pnömoni (zatürre) 
bulgusu olması sorgulanır. Karar noktasında verilen “Hayır” cevabı hastanın 
komplike olmamış hasta sınıflandırmasıyla tedavi sürecine geçişinin karar 
verildiği sonlandırma kısmına, “Evet” cevabı ise dördüncü karar noktasına 
yönlendirir. Dördüncü karar noktasında tetkik sonuçlarına göre hastanın kan 
oksijen doygunluğu (SpO2) oranının %90’dan düşük olup olmadığı sorgula-
nır. Karar noktasında verilen “Hayır” cevabı hastanın hafif pnömoni sınıflan-
dırmasıyla, “Evet” cevabı ise ağır pnömoni sınıflandırılmasıyla tedavi süreci-
ne geçişinin karar verildiği sonlandırma kısmına yönlendirir. Algoritma dört 
farklı sonlandırma kısmıyla tamamlanabilir.

Şekil 8. COVID-19 Vaka Değerlendirme Algoritması

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2020

3.4. Tedavi Süreci

Vaka tespit süreciyle saptanan olası/kesin vakaların, vaka değerlendirmele-
rinin yapılmasından sonra COVID-19 servisine sınıflandırılarak yönlendiril-
mesiyle tedavi süreci başlamış olur. Vakalar, değerlendirmelerinin sonucunda 
komplike olmamış, hafif pnömoni ve ağır ponömoni olarak üç farklı sınıf-
landırılmayla tedavi sürecine yönlendirilirler. Komplike olmamış ve hafif 
pnönoni vakaları sadece akciğerde pnömoni bulgusuna saptanıp saptanmama 
konusunda ayrılmaktadır ve bu farklılık tedavi sürecinde bir değişiklik yarat-
madığından dolayı bu iki sınıf vakanın da aynı algoritmayla tedavi sürecini 
tamamlayabilmelerinin mümkün olduğuna karar verilmiştir.

Komplike Olmamış ve Hafif Pnömoni Vaka Tedavi Süreci: Vaka değerlendir-
mesi sonucunda komplike olmamış ve hafif pnömoni vakalarının tedavi süre-
ci, Şekil 9’de gösterilen Komplike Olmamış ve Hafif Pnömoni Vaka Tedavi 
Süreci Algoritması’na göre ilerler. Algoritma; vaka yönlendirmesi, sağlık ku-
rumu ve ev/izole alan olmak üzere üç düzeyden oluşur.

Algoritma, sınıflandırılan vakanın yönlendirilmesiyle başlar ve sağlık perso-
nelinin koruyucu ekipmanlar açısından ilgili yönerge doğrultusunda hazırlan-
ması aşamasını takiben solunum yolu sürüntüsünün alınmasıyla devam eder. 
Sağlık kurumu düzeyindeki ilk aşama solunu yolu sürüntüsüne uygulanan 
PCR testinin sonucunun pozitif olup olmadığının sorgulandığı bir karar nok-
tasıdır. Karar noktasında verilen “Evet” cevabı sağlık kurumu düzeyinde bir 
başka karar noktasına, “Hayır” cevabı ise hastanın ev veya bakanlıkça belir-
lenen izole alana sevk edilmesiyle başlayan 14 günlük izlemenin yapıldığı 
manuel eyleme yönlendirir. İlk karar noktasından sonra COVID-19 teşhisi 
kesinlik kazanmıştır, sağlık kurumu düzeyinde devam eden ikinci karar nok-
tasında ise hastanın ev veya izole alanda tedavisinin sürdürülüp sürdürüleme-
yeceği sorgulanır. Karar noktasına verilen cevap “Evet” ise hastanın apirik 
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tedavisine ev veya izole alanda başlanır ve tedavi sonunda hastanın izolasyo-
nunun sonuçlanması kararıyla süreç sonlandırılır, cevap “Hayır” ise hastanın 
yatış kaydının yapıldığı dokümantasyon adımını izleyen hastanede ampirik 
tedaviye başlanılması eyleminden sonra hasta tedavi ve izolasyonunun son-
landırılması sonucuyla algoritma tamamlanır.

İlk karar noktasından sonra verilen “Hayır” cevabıyla ev/izole alan düzeyine 
geçildiğinde 14 günlük takip sürdürülürken son karar noktasıyla bulgularda 
kötüleşmenin olup olmadığı sorgulanır. Karar noktasında veriln cevap “Evet” 
ise algoritmanın üçüncü adımına dönülür ve süreç en fazla bir kere daha tek-
rarlanır -üçüncü test yapılmaz-, cevap “Hayır” ise 14 gün sonunda hasta teda-
vi ve izolasyonu sonlandırılarak süreç tamamlanır.

Şekil 9. Komplike Olmamış ve Hafif Pnömoni Vaka Tedavi Süreci Algoritması

Kaynak Sağlık Bakanlığı, 2020

Ağır Pnömoni Vaka Tedavi Süreci: Vaka değerlendirmesi sonucunda ağır 
pnömonili vakaların tedavi süreç, Şekil 10’da gösterilen Ağır Pnömonili Ola-
sı/Kesin COVID-19 Vakası Tedavi Süreci Algoritması’na göre ilerler. Algo-
ritma; vaka yönlendirmesi, sağlık kurumu ve ev/izole alan olmak üzere üç 
düzeyden oluşmaktadır. Algoritma, sınıflandırılan vakanın yönlendirilmesiy-
le başlar ve sağlık personelinin koruyucu ekipmanlar açısından ilgili yönerge 
doğrultusunda hazırlanması aşamasını takiben solunum yolu sürüntüsünün 
alınması eylemiyle devam eder.

Sağlık kurumu düzeyindeki ilk adım hastanın yatış kaydının yapıldığı do-
kümantasyon adımıdır, bu adımdan sonra PCR testi beklenilmeden hastanın 
ampirik tedavisine başlanılması eylem adımına geçilir. Bir sonraki adım sü-
rüntüye uygulanan PCR testinin pozitif olup olmadığını sorgulayan bir karar 
noktasıdır. Karar noktasına verilen cevap “Hayır” ise 24 saat sonra ikinci bir 
test uygulanarak ikinci sonuca göre algoritmaya devam edilir veya alternatif 
tanılar için ilgili bölüme yönlendirilerek süreç sonlandırılır, cevap “Evet” ise 
hastaya başlanılan ampirik tedavinin süresinin tamamlanması hazırlık aşa-
masına geçilir. Tedavinin tamamlanmasından sonra semptomlardaki iyileşme 
durumunu sorgulayan karar noktasına geçilir. 

Karar noktasında cevap “Hayır”” ise hastanın yoğun bakım ihtiyacı konsül-
tasyonla sorgulanarak yoğun bakımda veya normal olarak tedavinin tamam-
lanması adımına tekrar dönülür ve semptomlarda düzelme görülene kadar 
döngü devam eder, cevap “Evet” ise hasta ev/izole alana yönlendirilerek 14 
günlük izlemeye alınır ve izleme sonunda hasta izolasyonunun sonlandırıl-
ması kararıyla tedavi süreci ve algoritma sonlandırılır.

Şekil 10. Ağır Pnömonili Olası/Kesin COVID-19 Vakası Tedavi Süreci Al-
goritması

Kaynak Sağlık Bakanlığı, 2020

Temaslı Sağlık Çalışanı: Hastane düzeyinde COVID-19 pandemi süreçleri 
ortaya konulurken ikinci bir perspektif olarak hizmet sunucusu perspektifi-
ne de ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanede konumuz kapsamında incelenen tüm 
süreçlerde çalışan sağlık personelleri enfeksiyon riskiyle karşı karşıyadır ve 
bu çalışmanın sunduğu son algoritma enfeksiyon şüphesi veya tanısı bulunan 
sağlık çalışanlarının yönetim sürecini içermektedir. Süreçler boyunca CO-
VID-19 vakalarıyla temasta bulunan sağlık çalışanları düşük, orta ve yüksek 
riskli olmak üzere üç düzeyde sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaların içeriği 
Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 5: Sağlık Çalışanının Risk Sınıflandırması

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2020

Sınıflandırılan sağlık personellerinin tanı ve tedavisi Şekil 11’de gösterilen 
Temaslı Sağlık Çalışanı Süreç Takip Algoritması’yla yönetilmektedir. Algo-
ritma sınıflandırmalara göre üç düzeyden oluşur. 

Yüksek riskli personelin vakayla temasından sonra ampirik tedaviye başla-
nılması eyleminden sonra evde 7 gün izole edilmesine karar verilir ve per-
sonelden alınan solunum yolu numunesine uygulanan PCR testinin pozitifli-
ğinin sorgulandığı bir karar noktasına ulaşılır. Karar noktasına verilen cevap 
“Evet” ise personel hasta olarak tedavi sürecine (Bölüm 3.4) yönlendirilir, 
cevap “Hayır” bir sonraki karar noktasına yönlendirilir ve semptom geliş-
tirme durumu sorgulanır. İkinci karar noktasında cevap “Evet” ise PCR testi 
tekrar uygulanır ve sonuca göre personel hasta olarak tedavi sürecine (Bölüm 
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Sağlık Çalışanının Kişisel Koruyucu Ekipman

(KKE) kullanma durumu

Temas Riski

Tıbbi (cerrahi) 
maske takılmış 
COVID-19 has-
tasıyla yoğun 
temas

Tıbbi maske veya N95 kullanmamış veya N95

endikasyonu olan durumda tıbbi maske kullanmış

Orta

Göz koruyucu kullanmamış Düşük

Eldiven ve önlük kullanmamış Düşük

Tüm KKE’yi uygun şekilde kullanmış Riskli değerlendirilmez

Tıbbi maske 
takılmamış 
COVID-19 has-
tası ile yoğun 
temas

Tıbbi maske veya N95 kullanmamış Yüksek

N95 endikasyonu olan durumda tıbbi maske kullanımı Orta

Göz koruyucu kullanmamış Orta

Eldiven ve önlük kullanmamış Düşük

Tüm KKE’yi uygun şekilde kullanmış Riskli değerlendirilmez
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3.4) yönlendirilir veya semptomlar düzelene kadar istirahat önerilir, cevap 
“Hayır” ise personel doğrudan istirahat önerilir ve süreç tamamlanır.

Orta ve düşük riskli temaslı personelde, personel maske takarak çalışmaya 
devam eder. Bu iki risk sınıflandırmasında toplamda iki fark vardır. Birincisi, 
orta riskli sağlık çalışanına doğrudan test yapılırken düşük riskli sağlık çalışa-
nına semptom geliştirmesi durumunda test yapılır; ikinci fark ise testin nega-
tif çıkmasında sadece orta riskli sınıflandırılan personele ikinci test uygulanır. 
Test sonuçlarına göre personele tedavi sürecine (Bölüm 3.4.) yönlendirilir 
veya semptomlar düzelene kadar istirahat önerilir. 

Şekil 11. Temaslı Sağlık Çalışanı Süreç Takip Algoritması

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2020

Süreçler, sistematik şekilde birbirine nedensel veya işlevsel bağlılığı bulunan 
olaylar dizisi olarak günlük yaşantının her düzeyinde karşımıza çıkmaktadır. 
Süreç yönetimi ise, bir program nihayetinde elde edilecek ürün veya hizmetin 
üretimi boyunca geçirdiği dizilenmiş faaliyet aşamalarını sistematik hale ge-
tirme ve bu aşamalara yönetim fonksiyonlarıyla yaklaşım uygulamasıdır. Bir 
sağlık kurumunda süreç yönetimi uygulamalarının ehemmiyeti, başlı başına 
sağlık hizmetinin işlevsel olarak ayırt edici bir dizi özelliğinden kaynaklan-
maktadır. Bu ayırt edici özelliklerden en mühim olanı, sağlık hizmetinin üre-
timi sırasında birbirini izleyen süreçler arasındaki dikotomik ilişki düzeyinin 
son derece yüksek olmasıdır.

Sağlık hizmetlerinin olağan sunum rutinini bozan çeşitli sıra dışı durumla-
rında alınacak aksiyonların ve olağanüstü çalışma şartlarının belirlenmesi, 
yönetim işinin planlama fonksiyonuyla gelen bir zorunluluktur. İnsanlık tari-
hi boyunca belirli aralıklarla meydana gelen pandemiler, sağlık hizmetlerini 
doğrudan etkileyen bir afet durumudur. Pandemilerin sağlık kurumlarınca 
yönetimi, hizmetin sunulamaz düzeye ulaşmasını engellemek için gereklidir.

Bir pandemi örneği olarak COVID-19 hastalığı, hizmet sunum faaliyetlerinin 
planlanmasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır. Hizmetlere bir dizi 
faaliyet süreçleri olarak yaklaşım bir kez daha öne çıkmıştır ve bu süreçle-
rin yönetiminin hizmete kalite, etkililik ve ekonomik verimlilik gibi birçok 

açıdan katkı sağladığı görülmüştür. Hastane düzeyinde bu örnek üzerinden 
çıkarılan süreç haritaları, yöneticiye fonksiyonel olarak her anlamda katkı 
sağladığı görülmüştür. Araştırma kapsamında süreç yönetimi yaklaşımıy-
la üretim süreçlerinin algoritmaları oluşturulmuş ve bu süreçlerin parçalar 
halinde planlanması, uygulanması ve denetlenmesi sağlanmıştır. Yapılacak 
yeni araştırmalarda; oluşturulan bu algoritmalar geliştirilebilir, aralarındaki 
işlevsel ilişkiler kuvvetlendirilebilir, tüm süreçlerin bir yazılım aracılığıyla 
sanal ortamda simülasyonu oluşturulabilir ve hizmet üretiminin her yönüyle 
gelişimine katkıda bulunulabilir. 
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Örgütsel kriz, beklenilmeyen ve çabuk cevap verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle örgütler bu süreci 
iyi yönetebilmek için iyi bir kriz planına ve ekibine ihtiyaç duymaktadır. Kriz yönetimi süreçlerinde, perso-
nelin krize ve kriz yönetimine yönelik bilgi düzeyi, algıları ve önerilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin kriz ve kriz 
yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel 
çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 81 anket 
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışanların tanımlayıcı özellikleri ile kriz ve kriz yönetimi ile ilgili birtakım 
ifadeler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için anket formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanla-
rın %35,8’inin krizi kurumun varlığını tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum 
olarak tanımladığı, %67,9’unun kriz anında motivasyonunun düştüğünü ifade ettiği belirlenmiştir. Çalışanla-
rın %55,7’sinin krizin ekip çalışmasını güçlendirdiğini, %66,7’sinin krizin kurum içi gerilim ve çatışmaları 
artırdığını ifade ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak akademik ve idari personelin düşüncelerinden; kriz ve kriz 
yönetimi konusunda, bilgilerinin yetersiz olduğu, kurumda ve çalıştıkları bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve 
planın varlığı konusunda bilgiye sahip olmadıkları ve kriz yönetimi ile ilgili bir eğitim almadıkları ortaya 
çıkmıştır. Bu doğrultuda; kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi, kurum ve bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve 
planının oluşturulması önerilmektedir.

Organizational crisis is an unexpected situation that needs a quick response. Therefore, organizations 
need a good crisis plan and a team to manage this process well. In crisis management processes, it is 
important to determine the level of knowledge, perceptions and suggestions of the personnel regarding 
crisis and crisis management. In this study, it was aimed to determine the viewpoints of the academic and 
the administrative staff of Ankara University Faculty of Health Sciences on crisis and crisis management. 
113 staff working at the faculty constituted the universe of the study, the sample was not selected since the 
universe is easily accessible, and a total of 81 questionnaires were evaluated. A questionnaire was used to 
determine the descriptive characteristics of the staff and their viewpoints on certain expressions related to 
crisis and crisis management. As a result of the study, it was determined that 35,8% of the staff defined the 
crisis as a special situation that endangered the existence of the institution and required a rapid response, 
and 67,9% of the staff stated that their motivation decreased during the crisis. It was determined that 55,7% 
of the staff stated that the crisis strengthened teamwork, 66,7% of the staff stated that the crisis increased 
internal tensions and conflicts.. As a result, from the thoughts of the academic and administrative staff 
it has been revealed that, they have insufficient knowledge on crisis and crisis management, they do not 
have knowledge about the crisis management team and the existence of the plan in the institution and the 
departments they work in, and they have not received any training on crisis management. Accordingly it 
is recommended for the institution to organize in-service trainings, to establish a crisis management team 
and plan in institution and departments.

ÖZET

ABSTRACT

ID ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

Kriz, Kriz Yönetimi, Örgütsel Kriz

Crisis, Crisis Management, Orga-
nizational Crisis

Sorumlu Yazar
Elif  ERBAY

Adres: Arş. Gör., Ankara Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağ-
lık Yönetimi Bölümü

E-mail: erbay@ankara.edu.tr

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi The Journal of Theory and Practice in Healthcare

1 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, erbay@ankara.edu.tr, 0000-0003-3789-7141

26

Atıf vermek için:Kelebek E, Koçer E, Şahin G, Topaç S, Akçay İ, Çoğaş MZ, Büyükkurvaylı M, Erbay E (2020) Örgütsel kriz ve yönetimi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi personelinin görüşlerini belirlemeye 

yönelik bir araştırma. Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi; 1(1):26-35.



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi The Journal of Theory and Practice in Healthcare

Toplum içinde bireyler ve kurumlar sürekli olarak belirsizliklerle ve çeşitli 
risklerle karşılaşmaktadır. Önemsiz kabul edilen ve göz ardı edilen küçük 
bir belirsizlik ve risk çalışanlar, işletme ve toplum için bazı olumsuzlukların 
başlangıcı olabilir (Murat ve Mısırlı, 2005). Kaplan (2006)’a göre örgütsel 
anlamda kriz, kurumların amaçlarını ve varlığını tehdit eden, kurumların ani 
tepkisini gerektiren, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin meydana geldiği, 
planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz etkileyen gerilimli bir durum-
dur. Kriz kavramı her ne kadar olumsuz olarak algılansa da yeni bilgiler 
ve deneyimler kazanılmasına ve bunun bir fırsata dönüştürülmesine olanak 
sağlayabilmektedir. Dolayısıyla kriz, örgüt için iyi değerlendirilmediğinde 
çöküş, iyi değerlendirildiğinde bir fırsat anlamına gelebilen bir durumdur 
(Akdağ, 2001).

Kriz yönetimine; 1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyada giderek artan bir şe-
kilde önem verilmeye başlanmıştır (Murat ve Mısırlı, 2005). İşletmeler, krizi 
nasıl yönetebileceğine, bilgiyi hangi kaynaklardan toplayacağına ve kriz son-
rası iyileştirmeleri nasıl yapacağına yönelik planlamalar yapmak durumun-
dadır. Aksi halde işletmelerin krizle başa çıkmaları zor olacaktır (Murat ve 
Mısırlı, 2005).

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde örgütsel kriz ve özellikleri, kri-
ze neden olan faktörler, kriz türleri ve kriz yönetimi konuları incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde; örgütsel kriz ve kriz yönetimi kavramlarının 
uygulamadaki karşılığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma-
nın bulgu ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Örgütsel kriz; önceden sezilmeyen, beklenilmeyen,  çabuk cevap verilmesi 
gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek; 
mevcut değerlerini, amaçlarını ve iş görme yöntemlerini tehdit eden gerilim 
durumudur (Dinçer, 1998). Örgütsel krizin özellikleri aşağıda sıralanmıştır 
(Baran, 2012):

• Kriz, örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eder. 

• Kriz durumunda örgütün tehlikeleri öngörme ve önleme mekanizmaları ye-
tersiz kalır.   

• Kriz durumunda örgüt zaman baskısı altındadır. 

• Kriz durumunda beklenmedik ve ani değişiklikler söz konusudur.   

• Örgütte korku ve panik söz konusudur.

• Kurumun imajı, insan kaynakları, finansal yapısı ya da doğal kaynakları 
tehdit altında olabilir.

Örgütler, hayatlarını sürdürebilmek adına devamlı mücadele halindedir. Bu 
mücadele, içinde bulundukları çevrenin politik, ekonomik, sosyal, teknolojik 
ve demografik faktörlerle ilişkili risk ve tehlikelerden kaynaklanabilmek-
tedir. Örgütün bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırması ve gelişmesi, kriz 
sürecine, iniş-çıkışlara uyma gücüne ve yönetimin bu konudaki beceri ve 
yeteneğine bağlıdır. Örgütlerde krize neden olan faktörler örgüt içi ve örgüt 
dışı olmak üzere iki başlıkta incelenebilir (Can, 1999). Örgütsel krize neden 
olan örgüt içi faktörler, örgüt yapısı ve üst yönetimin özellikleri boyutlarında 
incelenebilmektedir (Kaplan, 2006):

• Üst yönetimin özellikleri (bilgi toplama ve değerlemede yetersizlik, alınan 
yanlış kararlar, büyük ve gereksiz risklere girilmesi vb.)

• Örgüt yapısının özellikleri (örgütsel esneklik, örgütsel çeviklik, emir-komu-
ta birliği, merkezileşme derecesi, formalleşme derecesi, örgütsel tecrübeler 
vb.)

Örgütsel krize neden olan örgüt dışı faktörler; ekonomik durum, teknolojik 

gelişmeler, toplumsal faktörler, hukuki faktörler, uluslararası çevre ve doğal 
faktörler boyutlarında incelenebilmektedir (Can, 1999):

• Ekonomik Durum: Ekonomik dalgalanmalar ve düzensizlik, arz-talep den-
gelerini bozabilmektedir. Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, halkın gelir 
düzeyindeki değişiklikler örgütte krize neden olabilmektedir.

• Teknolojik Gelişmeler: Örgütün ihtiyaç duyduğu teknik ve yöntemlerde 
yaşanan değişimler, mal veya hizmet süreçlerini etkileyebilmektedir. Tekno-
lojik değişimlerin hızı, uyum süreci ve teknolojiyle olan bağımlılık derecesi 
krizin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.

• Toplumsal Faktörler: Örgütün etkileşimde bulunduğu toplumların yaşam 
biçimleri ve değer yargılarında oluşabilecek değişimler örgütte krize neden 
olabilmektedir.

• Hukuki Faktörler: Örgütler ekonomik, kültürel ve toplumsal olgularla ilgili 
yasama organı tarafından konulan kurallara uymak zorundadır. Kurallardaki 
değişikliklere uyum sağlama süreci örgütte krize neden olabilmektedir.

• Uluslararası Çevre: Uluslararası pazardaki değişiklikler örgütte krize neden 
olabilmektedir.

• Doğal Faktörler: Örgütün kontrolünde olmayan ve büyük ölçüde etki yara-
tacak bazı faktörler örgütte krize neden olabilmektedir.

Krizin belirsizliğini azaltmaya yardımcı olması adına örgütsel kriz türlerine 
yönelik sınıflandırmalar geliştirilmektedir (Ulmer vd., 2007). Frandsen ve Jo-
hansen (2018) örgütsel krizi aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: 

• Ürün ile İlişkili Krizler: Ürünün yol açtığı hastalık/ölüm, çevre kirliliği, 
ürünü kasıtlı olarak bozma, davalar, ürün geri çağırma vb.

• İşletme ile İlişkili Krizler: Yangın, endüstriyel kaza, makine bozulması, 
üretim ve dağıtım sorunları, işçi-işveren anlaşmazlığı, işletmenin kapanması, 
bilgi teknolojisinde yaşanan arızalar vb.

• İnsan ile İlişkili Krizler: İşten çıkarmalar, kazalar, suça yönelik faaliyetler 
vb.

• Kurumsal Düzeydeki Krizler: Finansal sorunlar, siyasal düzenlemeler, reka-
bet engelleyici davranışlar, markaya yönelik konular, rakiplere ve ortaklıklara 
ilişkin sorunlar vb.

Kriz yönetimi, krizin ortadan kaldırılması için planlı, sistematik ve rasyonel 
bir şekilde uygulanan faaliyetler bütünüdür. Kriz yönetimi süreci; sistematik 
olarak verilecek kararların belirlenmesini, bu kararları faaliyete geçirecek 
ekibi oluşturmayı ve bu kararların uygulamaya geçirilmesini kapsamaktadır 
(Koçel, 1993). Örgütsel kriz yönetiminin temel amacı, örgütü kriz durumla-
rına karşı hazırlamaktır. 

Krizi yönetmek amacıyla bir araya gelen kişilerden oluşan kriz yönetimi eki-
bi, eksiklikleri belirlemek ile sorumludur. Süreç başarılı yönetilirse örgütün 
güçlü ve zayıf yönleri öğrenilerek yeniden yapılanma sağlanabilir. Krizin 
kontrol altına alınması, etkilerinin minimize edilmesi ve bunların sonucunda 
değerlendirme yapılarak öğrenmenin sağlanması gerekmektedir. Kriz dönemi 
için plan yapılması ve kriz yaşanmadan hazır olunması gerekmektedir. Plan 
oluşturma sırasında mevcut koşullar saptanarak tedbirler yerine getirilmeli-
dir. Plan dahilinde, gerçekleştirilmesi gerekenler ve sorumlu kişiler, kullanı-
lacak iletişim teknikleri, teknik bilgiler ve mevcut şartların analizi ile ilgili 
bilgiler bulunmalıdır (Genç, 2005).

Örgütsel kriz yönetimi muhtemel kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin 
tespit edilerek incelenmesi ve örgütün krizi minimum zararla atlatabilmesi 
için gereken tedbirlerin alınması ve uygulamaya koyulma sürecidir. Örgütsel 

1. ÖRGÜTSEL KRİZ VE ÖZELLİKLERİ

1. ÖRGÜTSEL KRİZ VE ÖZELLİKLERİ

4. ÖRGÜTSEL KRİZ YÖNETİMİ

2. ÖRGÜTSEL KRİZE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

GİRİŞ
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5. YÖNTEM

6. BULGULAR

• Kriz Sinyallerinin Alınması: Kriz ortaya çıkmadan önce erken uyarı sinyal-
leri gönderir. Kriz sinyalleri, ortaya çıkacak krizin oluşu ve şiddeti ile ilgili 
bilgileri barındırdığı için yöneticilerin beliren sinyallere karşı dikkatli olma-
ları gerekir. 

• Krize Hazırlık ve Korunma: Örgütün erken uyarı sistemlerinin algıladığı 
verileri kullanarak krize hazırlık yapması ve tedbirler alabilmesine yardımcı 
olan sistemler kurulmalıdır. Kurulacak olan tedbir ve korunma sistemleri, er-
ken uyarı sisteminden edinilen bilgileri kullanarak olabilecek bir krizle ilgili 
alınabilecek önlemler temasında yönetimi bilgilendirmektedir.

• Krizin Denetim Altına Alınması: Tespit edilen kriz sinyalleri, önleme me-
kanizmalarını çalıştırır. Üst kademelerden gelen bilgi aktarımıyla çalışmaya 
başlanır. İlk aşamalarda edinilen verilerin aracılığıyla gidişatın izlenmesi ge-
rekmektedir.

• Normal Duruma Geçiş: Krizin kontrol altına alınmasının ardından dengeli 
duruma dönülmesi ve örgütte hakim olan düzenin yeniden kurulması gerek-
mektedir.

• Öğrenme ve Değerlendirme: Kriz sonrasında, alınan tedbirlerin ve gerçek-
leştirilen uygulamaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dönem örgütün 
deneyimlerden öğrenmesini içermektedir ve oldukça önemlidir.

Kriz yönetiminde kurum çalışanlarının krizi ve kriz yönetimini nasıl algıla-
dıkları ve bilgi düzeyleri önem arz etmektedir. Literatür bilgileri doğrultu-
sunda bu çalışmada, çalışanların kriz ve kriz yönetimine yönelik görüşlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

5.1. Araştırmanın Amacı ve Türü

Araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akade-
mik ve idari personelinin örgütsel kriz ve yönetimine ilişkin görüşlerinin be-
lirlenmesidir. Araştırma tanımlayıcı araştırma türündedir.

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırma, 18.11.2019-28.11.2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi idari ve akademik personeline uygulanmıştır. Fa-
kültede çalışan toplam personel sayısı, Personel İşleri şefinden alınmış, evre-
nin 113 personelden oluştuğu belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan anketlerin fakültede çalışan idari ve akademik perso-
nelin tamamına ulaştırılması hedeflenmiş, evren kolay ulaşılabilir olduğun-
dan örneklem seçilmemiştir. Bu evrenden %95 güven düzeyinde ±%5 göz 
yumulabilir hata payı ile %70 oranında geri dönüş sağlanması gerekmektedir 
(Rea ve Parker, 2014). Çalışmaya katılmaya gönüllü olan personelden anket 
aracılığıyla veriler toplanmıştır. Fakültede çalışan akademik ve idari perso-
nele dağıtılan anketlerden 81’i analize uygun bulunmuş, geri dönüş oranı 
%71,68 olarak hesaplanmıştır.

5.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Araştırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 
yönteminin seçilmesinin nedeni, çok miktarda veriyi, kısa zamanda kolayca 
ve diğer yöntemlere kıyasla göreceli olarak daha az maliyetli olarak toplama 
olanağı sağlamasıdır (Küheylan, 1989). Anketler; yüz yüze konuşma, internet 
üzerinden, telefonla veya bırak topla yöntemleri ile yapılabilir. Bu araştırma-
da bırak topla yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma verileri, Gül (2010), Koç (2012) ve Işık (2012)’ın çalışmalarından 
derlenen anket formu aracılığıyla sağlanmıştır. Anket formu, personelin kriz 
ve kriz yönetimi ile ilgili görüşlerini belirleyecek toplam 32 sorudan oluş-
maktadır. Anketin ilk 6 sorusu tanımlayıcı niteliktedir. Anketin diğer sorula-
rı; kriz, kriz yönetimi, kriz özellikleri, kriz yönetimi süreci ve kriz ile ilgili 
önerilerden oluşan niteliktedir. Çalışma kapsamında, anket ifadelerine verilen 
yanıtlar katılımcıların bazı tanımlayıcı özelliklerine göre tablolaştırılarak su-
nulmuştur.

Veri toplama öncesi Ankara Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlı-
ğından 12.11.2019 tarih ve 46732005-044-E-4893 sayılı idari izin alınmıştır. 
Araştırmaya katılan akademik ve idari personele araştırmanın amacı ve veri 
toplama aracı hakkında bilgi verilmiştir.

Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların tanımlayıcı özellikleri-
nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan çalışanların %55,6’sı kadın, 
%60,5’i evli, %72,8’i akademik personel olup, %74,1’i yüksek lisans veya 
doktora ve %22,2’si lisans ve lise mezunudur (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular

Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 36 (𝑋 ̅=35,59±10,104) olarak bulun-
muş, yaşlarının 25 ile 60 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2). Persone-
lin ortalama yaklaşık 12 yıl meslekte (𝑋 ̅=11,79±10,227) ve ortalama yaklaşık 
7 yıl fakültede (𝑋 ̅=6,73±5,904) çalışma deneyimine sahip olduğu belirlen-
miştir. Çalışanların meslekte çalışma yılı; 1-10, 11-20, 21-30 ve 31-40 yıl ola-
cak şekilde 4; fakültede çalışma yılı ise 1-10, 11-20 ve 21-30 olacak şekilde 
3 grupta sınıflandırılmıştır.

Tablo 2. Katılımcıların Yaş ve Tecrübelerine Ait Bulgular

Katılımcılardan farklı kriz tanımları içeren seçeneklerden birini seçmesi 
istenmiş, katılımcıların %35,8’inin “Kurumun varlığını tehlikeye sokan ve 
hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durumdur.” tanımını, %34,5’inin 
“Birdenbire gelip kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginliktir.” ta-
nımını ve %23,5’inin “Beklenen durumlar veya sonuçlarla, gerçekleşen du-
rumlar veya sonuçlar arasındaki farklıktır.” tanımını seçmiştir (Tablo 3). Ka-
dınlar krizi çoğunlukla (%37,8) “birdenbire gelip kısa süren, tehlikeli sonuç 
doğurabilecek gerginlik” olarak; erkekler ise çoğunlukla (%47,2) “kurumun 
varlığını tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum” 
olarak tanımlamıştır. İdari personelin yarısının (%50,0) krizi birdenbire gelip 
kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik olarak tanımladığı, aka-
demik personelin ise krizi beklenen durumlar veya sonuçlarla, gerçekleşen 
durumlar veya sonuçlar arasındaki farklılık (%32,2) ve kurumun varlığını 
tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum (%32,2) 
olarak tanımladığı belirlenmiştir.

Tanımlayıcı Bilgiler N %

Cinsiyet
Kadın 45 55,6

Erkek 36 44,4

Medeni durum
Evli 49 60,5

Bekar 32 39,5

Öğrenim düzeyi

Lise 9 11,1

Ön Lisans 3 3,7

Lisans 9 11,1

Lisansüstü 60 74,1

Görev
İdari personel 22 27,2

Akademik personel 59 72,8

Yaş ve Tecrübe Bilgisi N Minimum Maksimum 𝑋̅ SS

Yaş 81 25 60 35,59 10,104

Meslekte çalışma yılı 81 1 40 11,79 10,227

Fakültede çalışma yılı 81 1 30 6,73 5,904
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Tablo 3. Krizin Tanımı

Katılımcılardan farklı kriz yönetimi tanımları içeren seçeneklerden birini seç-
mesi istenmiş, katılımcıların %59,3’ünün “Olası krizlere karşı korunma ve 
gerçek krizlerin çözümlenmesi sürecidir.” tanımını, %14,8’inin “En az emek 
ve giderle krizi atlatmak için yapılan çalışmalardır.” ve “Kurumu var olan 
krizden kurtarma sürecidir.” tanımını seçtiği saptanmıştır (Tablo 4). Kadın-
ların %51,1’i ve erkeklerin %69,4’ü, akademik personelin %66,1’i ve idari 
personelin %40,9’u kriz yönetimini en iyi şekilde olası krizlere karşı korun-
ma ve gerçek krizlerin çözümlenmesi süreci olarak açıkladığı belirlenmiştir.

Tablo 4. Kriz Yönetiminin Tanımı

Katılımcıların %39,5’inin kriz yönetimini medya aracılığı ile öğrendiği, 
%27,2’sinin kriz ile ilgili aldığı eğitim/seminer/kurs vb. sırasında öğrendiği 
saptanmıştır (Tablo 5). Kriz yönetimi kavramını medya aracılığı ile öğrenen 
erkekler %47,2 oranında iken kadınların oranının %33,3 olduğu, kriz yöne-
timi kavramını kriz ile ilgili aldığı eğitim/seminer/kurs vb. sırasında öğrenen 
kadınların %31,1 oranında olduğu saptanmıştır. İdari personelin %63,7’sinin 
ve akademik personelin %30,5’inin kriz yönetimi kavramını medya aracılığı 
ile öğrendiği saptanmıştır. Diğer kategorisi altında; “biliyorum ancak ne za-
man öğrendiğimi hatırlamıyorum”, “lisans dersinde öğrendim” ve “makale-
lerden öğrendim” yanıtları yer almaktadır. 

Tablo 5. Kriz Yönetimi Kavramının Öğrenilmesi

Krizin en önemli özelliği sorulduğunda katılımcıların %37’si “Beklenmedik 
ve ani değişiklikler getirmesi” ifadesini, %27,2’si “Acil müdahale gerektir-
mesi.” ifadesini, %22,2’si “Kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi” 
ifadesini tercih etmiştir (Tablo 6). Erkeklerin %38,9’unun ve kadınların 
%35,6’sının krizin özelliklerinden en önemlisi olarak beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesini seçtiği görülmüştür. Krizin en önemli özelliğini 25-

33 yaş grubu (%41,7) beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesi, 33-42 yaş 
grubu (%33,3) acil müdahale gerektirmesi, 43-51 yaş grubu (%41,7) acil mü-
dahale gerektirmesi ve beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesi (%41,7), 
52-60 yaş grubu %33,4 korku ve paniğe yol açması olarak tanımlamıştır.

Tablo 6. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Cinsiyet ve Yaş 
Grubu Açısından Dağılımı

Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olanların %40,3’ü beklenmedik ve 
ani değişiklikler getirmesini, 11-20 yıl arasında olanların %45,5’i acil mü-
dahale gerektirmesini, 21-30 yıl arasında olanların %66,7’si beklenmedik ve 
ani değişiklikler getirmesini krizin en önemli özelliği olarak tanımlamıştır 
(Tablo 7). Akademik personelin %40,7’si beklenmedik ve ani değişiklikler 
getirmesini, idari personelin %36,4’ü acil müdahale gerektirmesini krizin en 
önemli özelliği olarak tanımlamıştır.

Tablo 7. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Görev/Pozisyon ve 
Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

Bekâr katılımcıların %40,7’si ve evli olanların %34,7’si beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesini, evli olanların  %34,7’si acil müdahale gerektir-
mesini krizin özelliklerinin en önemlisi olarak tanımlamıştır (Tablo 8). Öğ-
renim durumu lise olan personelin %33,4’ü korku ve paniğe yol açmasını, 
%33,3’ü beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesini, ön lisans olan perso-
nelin %66,7’si kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesini, lisans olan 
personelin %55,6’sı acil müdahale gerektirmesini, lisansüstü olan personelin 
%40,0’ı beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesini krizin en önemli özel-
liği olarak tanımlamıştır.

Tablo 8. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Medeni Durum ve 
Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Fakültenizde herhangi bir kriz durumunda en çok aşağıdakilerden hangi-
sini yaşarsınız?” sorusunda katılımcıların %67,9’unun “Motivasyonum dü-
şer”, %18,5’inin “Yaptığım işin kalitesi düşer” yanıtını verdiği belirlenmiştir 

Sizce aşağıdakilerden hangisi 
“kriz”i tanımlamaktadır?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Beklenen durumlar veya so-
nuçlarla, gerçekleşen durum-
lar veya sonuçlar arasındaki 
farklıktır.

28,9 16,7 0,0 32,2 23,5

Sistemin bütününe fiziksel 
etkide bulunan fonksiyonel 
bir bozulmadır.

6,7 5,6 4,5 6,8 6,2

Kurumun varlığını tehlikeye 
sokan ve hızla yanıt veril-
mesini gerektiren özel bir 
durumdur.

26,6 47,2 45,5 32,2 35,8

Birdenbire gelip kısa süren, 
tehlikeli sonuç doğurabilecek 
gerginliktir.

37,8 30,5 50,0 28,7 34,5

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki cümlelerden han-
gisi “kriz yönetimi” kavramını 
en iyi şekilde açıklamaktadır?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

En az emek ve giderle krizi atlat-
mak için yapılan çalışmalardır. 20,0 8,3 13,6 15,3 14,8

Kurumu var olan krizden kurtarma 
sürecidir. 22,2 5,6 22,7 11,9 14,8

Krize hazırlıklı olmak için kriz 
öncesinde yapılan çalışmalardır. 4,4 11,1 13,6 5,1 7,4

Olası krizlere karşı korunma ve 
gerçek krizlerin çözümlenmesi 
sürecidir.

51,1 69,4 40,9 66,1 59,3

Kurum amaçlarının etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için 
yapılan uygulamalardır.

2,3 5,6 9,2 1,6 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kriz yönetimi kavramını ne 
zaman öğrendiniz?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%)
Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Kriz ile karşılaştığımda 13,3 16,7 9,1 16,9 14,8
Kriz ile ilgili aldığım eğitim/
seminer/kurs vb. sırasında 31,1 22,2 22,7 28,8 27,2

Bu anket formu aracılığı ile 8,9 8,3 4,5 10,2 8,6
Medya aracılığı ile 33,3 47,2 63,7 30,5 39,5
Diğer 13,4 5,6 0,0 13,6 9,9
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler krizin 
özelliklerini içermektedir. Size 
göre en önemlisi hangisidir?

Cinsiyet (%) Yaş Grubu (%)
Toplam 

(%)Kadın Erkek 25-33 34-42 43-51 52-60

Acil müdahale gerektirmesi 26,7 27,8 22,9 33,3 41,7 22,2 27,2

Karar vericilerde stres ya-
ratması 2,2 2,8 4,2 0,0 0,0 0,0 2,5

Kurumun hedeflerini ve varlığı-
nı tehdit etmesi 20,0 25,0 22,9 25,0 16,6 22,2 22,2

Beklenmedik ve ani değişiklik-
ler getirmesi 35,6 38,9 41,7 25,0 41,7 22,2 37,0

Korku ve paniğe yol açması 15,5 5,5 8,3 16,7 0,0 33,4 11,1
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler krizin 
özelliklerini içermektedir. 
Size göre en önemlisi han-
gisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)
İdari 

Perso-
nel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Acil müdahale gerektirmesi 36,4 23,7 23,9 45,5 33,3 27,2
Karar vericilerde stres ya-
ratması 0,0 3,4 3,0 0,0 0,0 2,5

Kurumun hedeflerini ve var-
lığını tehdit etmesi 22,7 22,0 22,4 27,3 0,0 22,2

Beklenmedik ve ani değişik-
likler getirmesi 27,3 40,7 40,3 9,0 66,7 37,0

Korku ve paniğe yol açması 13,6 10,2 10,4 18,2 0,0 11,1
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler 
krizin özelliklerini içer-
mektedir. Size göre en 
önemlisi hangisidir?

Medeni Durum 
(%) Öğrenim Durumu (%)

Toplam 
(%)Evli Bekâr Lise

Ön 
Li-
sans

Lisans Lisan-
süstü

Acil müdahale
 gerektirmesi 34,7 15,6 22,2 33,3 55,6 23,3 27,2

Karar vericilerde stres 
yaratması 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,3 2,5

Kurumun hedeflerini ve 
varlığını tehdit etmesi 20,4 25,0 11,1 66,7 11,1 23,4 22,2

Beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesi 34,7 40,7 33,3 0,0 33,3 40,0 37,0

Korku ve paniğe yol 
açması 8,2 15,6 33,4 0,0 0,0 10,0 11,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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(Tablo 9). Erkeklerin %69,4’ü ve kadınların %66,7’sine, akademik personelin 
%69,5’i ve idari personelin %63,6’sına göre herhangi bir kriz durumunda en 
çok motivasyonun düştüğünün ifade edildiği saptanmıştır.

Tablo 9. Kriz Durumunda Yaşanılanlar

“Kriz anında fakültenizde ilk olarak yapılması gereken faaliyet sizce hangi-
sidir?” sorusuna katılımcıların %81,5’i “Gerçek sorun ya da sorunların tam 
olarak tanımlanması” yanıtını vermiştir (Tablo 10). Fakültede çalışma yılı 
1-10 yıl arasında olan personelin %82,1’ine, 11-20 yıl arasında olan perso-
nelin %72,7’sine ve 21-30 yıl arasında olan personelin tamamına (%100,0) 
göre kriz anında ilk olarak yapılması gereken faaliyet, gerçek sorun ya da 
sorunların tam olarak tanımlanması olarak saptanmıştır. Kriz anında ilk ola-
rak yapılması gereken faaliyet akademik personelin %83,1’ine ve idari per-
sonelin %77,4’üne göre gerçek sorun ya da sorunların tam olarak saptanması 
olarak belirlenmiştir.

Tablo 10. Kriz Anında İlk Yapılması Gereken Faaliyet

“Sizce krizin fakülteniz üzerindeki en önemli olumlu etkisi hangisidir?” soru-
suna katılımcıların %55,7’si “Ekip çalışması güçlenir”, %25,9’u “Kurum içi 
iletişim sağlanır” ifadesini, %8,6’sı “Diğer” seçeneğini tercih etmiştir (Tab-
lo 11). Diğer kategorisi altında; “krizin olumlu etkisi yoktur”, “fikrim yok” 
ve “bireysel tecrübeler artar” yanıtları yer almaktadır. Fakültede çalışma yılı 
1-10 yıl arasında olan personelin %56,7’si, 11-20 yıl arasında olan persone-
lin %54,5’i,  21-30 yıl arasında olan personelin %33,3’ünün ekip çalışması 
güçlenir yanıtını verdiği tespit edilirken, 21-30 yıl arasında olan personelin 
%33,4’ünün kalite artar, %33,3’ünün diğer yanıtlarını verdiği tespit edilmiş-
tir. Akademik personelin %59,3’ü ve idari personelin %45,5’ine göre krizin 
fakülte üzerindeki en önemli olumlu etkisinin ekip çalışmasını güçlenmesi 
olduğu saptanmıştır.

Tablo 11. Krizin En Önemli Olumlu Etkisine Yönelik Yanıtların Görev/Po-
zisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Sizce krizin fakülteniz üzerindeki en önemli olumsuz etkisi hangisidir?” 
sorusuna katılımcıların %66,7’si “Kurum içi gerilim ve çatışmalar artar”, 
%19,8’i “Güven ortamı sarsılır ve otorite boşluğu oluşur” ve %8,6’sı “Yaratı-
cılık düşer” yanıtını vermiştir (Tablo 12). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl ara-
sında olan personelin %67,2’si, 11-20 yıl arasında olan personelin %63,6’sı 
ve 21-30 yıl arasında olan personelin %66,7’sine göre krizin fakülte üzerinde-
ki en önemli olumsuz etkisinin kurum içi gerilim ve çatışmaların artması ola-
rak saptanmıştır. Krizin fakülte üzerindeki en önemli olumsuz etkisi olarak; 
akademik personelin çoğunluğu (%72,9) ve idari personelin yarısı (%50,0) 

kurum içi gerilim ve çatışmaların artması olarak ifade etmiştir.

Tablo 12. Krizin En Önemli Olumsuz Etkisi

“Herhangi bir kriz durumu fakülteniz için fırsata dönüşebilir mi” sorusuna; 
kadın ve erkek personelin %44,4’ünün evet yanıtını verdiği belirlenmiştir 
(Tablo 13). Öğrenim durumu lise olan personelin %44,4’ü, öğrenim durumu 
ön lisans olan personelin %33,3’ü, öğrenim durumu lisans olan personelin 
%44,4’ü ve öğrenim durumu lisansüstü olan personelin %45,0’ı evet yanıtını 
verdiği saptanmıştır. Öğrenim durumu ön lisans olan personelin %33,4’ü fik-
rim yok yanıtını vermiştir.

Tablo 13. Krizin Fırsata Dönüştürülmesine Yönelik Yanıtların Cinsiyet ve 
Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Herhangi bir kriz durumu fakülteniz için fırsata dönüşebilir mi” sorusuna; 
fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %46,2’si evet, 11-20 
yıl arasında olan personelin %45,4’ü hayır, 21-30 yıl arasında olan perso-
nelin %66,7’si evet yanıtını vermiştir (Tablo 14). İdari personelin %40,9’u 
evet %36,4’ü hayır, %22,7’si fikrim yok; akademik personelin %45,8’i evet 
%25,4’ü hayır ve %28,8’i fikrim yok yanıtını vermiştir.

Tablo 14. Krizin Fırsata Dönüştürülmesine Yönelik Yanıtların Görev/Pozis-
yon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Hangisi fakülteniz için krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun se-
çenektir?” sorusuna katılımcıların %44,44’ünün fakülte için krizin fırsata dö-
nüştürülmesi açısından en uygun olarak önceki krizden deneyim kazanılması, 
%38,89’unun ekip içi iletişimin iyileştirilmesi ve %16,67’sinin çalışanlarda 
performansın arttırılması yanıtlarını verdiği belirlenmiştir (Tablo 15).

Tablo 15. Krizin Fırsata Dönüştürülmesi Açısından En Uygun Seçenek

Kriz sonrası yeniden yapılanma için katılımcıların %19,2’sinin yöneticiler ve 
belirlenen personel ile toplantı yapılmalı, %19,2’sinin ekipte aksayan yönler 
değerlendirilmeli, %17,0’sinin mevcut planda aksayan yönler yeniden değer-
lendirilmeli ifadelerini tercih ettiği belirlenmiştir (Tablo 16). Diğer kategorisi 
altında “katılımcı süreç izlenmeli, kararlar ortak alınmalı, görev dağılımı ya-
pılmalı ve iş akışı değerlendirilmeli” yanıtı yer almaktadır.

Fakültenizde herhangi bir kriz 
durumunda en çok aşağıdakiler-
den hangisini yaşarsınız?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Motivasyonum düşer. 66,7 69,4 63,6 69,5 67,9

Yaptığım işin kalitesi düşer. 22,2 13,9 18,2 18,6 18,5

Görev, yetki ve sorumluluklarımda 
karmaşa yaşarım. 11,1 16,7 18,2 11,9 13,6

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kriz anında fakülteniz-
de ilk olarak yapılması 
gereken faaliyet sizce 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Gerçek sorun ya da so-
runların tam olarak tanım-
lanması

77,4 83,1 82,1 72,7 100,0 81,5

Düşünce anlamında en 
kötü senaryo planının 
yapılması

4,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2

Bilgi akışının sağlanması 4,5 16,9 11,9 27,3 0,0 13,6
Rapor hazırlanması 13,6 0,0 4,5 0,0 0,0 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce krizin fakülteniz üze-
rindeki en önemli olumlu 
etkisi hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Kurum içi iletişim sağlanır 22,7 27,1 26,8 27,3 0,0 25,9
Kalite artar 9,1 3,4 3,0 9,1 33,4 4,9
Çalışan memnuniyeti artar 9,1 3,4 6,0 0,0 0,0 4,9
Ekip çalışması güçlenir 45,5 59,3 56,7 54,5 33,3 55,7
Diğer 13,6 6,8 7,5 9,1 33,3 8,6

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce krizin fakülteniz üze-
rindeki en önemli olumsuz 
etkisi hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Yaratıcılık düşer 18,2 5,0 9,0 9,1 0,0 8,6
Kararların etkinliği bozulur 0,0 6,8 4,5 0,0 33,3 4,9
Kurum içi gerilim ve çatış-
malar artar 50,0 72,9 67,2 63,6 66,7 66,7
Güven ortamı sarsılır ve 
otorite boşluğu oluşur 31,8 15,3 19,4 27,3 0,0 19,8

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce herhangi bir kriz 
durumu fakülteniz için 
fırsata dönüşebilir mi?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%)
Toplam 

(%)Kadın Erkek Lise
Ön 
Li-

sans
Lisans Lisan-

süstü
Evet 44,4 44,4 44,4 33,3 44,4 45,0 44,4
Hayır 24,4 33, 3 44,4 33,3 22,3 26,7 28,4
Fikrim yok 31,2 22,3 11,2 33,4 33,3 28,3 27,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce herhangi bir kriz 
durumu fakülteniz için 
fırsata dönüşebilir mi?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Evet 40,9 45,8 46,2 27,3 66,7 44,4
Hayır 36,4 25,4 25,4 45,4 33,3 28,4
Fikrim yok 22,7 28,8 28,4 27,3 0,0 27,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hangisi fakülteniz için krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun 
seçenektir? N %
Çalışanlarda performansın arttırılması 6 16,67
Ekip içi iletişimin iyileştirilmesi 14 38,89
Önceki krizden deneyim kazanılması 16 44,44
Toplam 36 100,0
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Tablo 16. Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Önerileri

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir. 

Kriz sonrası çalışanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi için, 
katılımcıların %11’i çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı, %9,8’i kriz 
ile ilgili bilgilendirme yapılmalı, %9,8’i kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları 
saptanmalı ve karşılanmalı önerilerinde bulunmuştur (Tablo 17).

Tablo 17. Kriz Sonrası Çalışanlarda Ortaya Çıkabilecek Olumsuzlukları Ön-
lemek İçin Öneriler

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir.

Fakültede personelin %80,2’sinin kriz yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim 
programına katılmadığı tespit edilmiştir (Tablo 18). Personelin %8,6’sı semi-
ner, %2,5’i kurs, %6,2’si hizmet içi eğitim, %2,5’i ise toplantı kapsamında 
kriz eğitimi almıştır.

Tablo 18. Kriz Yönetimi Eğitimi

“Çalıştığınız kurumun kriz yönetim planı var mı” sorusuna personelin 
%71,6’sı fikrim yok, %14,8’i evet, %13,6’sının ise hayır yanıtını verdiği tes-
pit edilmiştir (Tablo 19). “Çalıştığınız bölümün kriz yönetim planı var mı” 
sorusuna personelin %58’i fikrim yok, %6,2’si evet, %35,8’sının hayır yanı-
tını verdiği tespit edilmiştir. “Çalıştığınız kurumun kriz yönetim ekibi var mı” 
sorusuna personelin %75,3’ü ise fikrim yok, %16’sı hayır, %8,6’sının evet 
yanıtını verdiği tespit edilmiştir. “Çalıştığınız bölümün kriz yönetim ekibi var 
mı” sorusuna ise personelin %70,4’ü fikrim yok, %24,7’si hayır,  %4,9’unun 
evet yanıtını verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 19. Fakülte ve Bölüme Ait Kriz Yönetimi Planının ve Ekibinin Mev-
cudiyeti

“Fakülteniz aşağıdaki durumların en çok hangisinde kriz yönetim planına 
ihtiyaç duymaktadır?” sorusuna katılımcıların %51,9’u “Ekipman kaynak-
lı sorunlar”, %19,8’i “Doğal afetler” ve %16,0’sı “İstifa/atamalar” yanıtını 
vermiştir (Tablo 20). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin 
%58,2’si ekipman kaynaklı sorunlardan, 11-20 yıl arasında olan personelin 
%36,4’ü doğal afetlerden, %36,4’ü istifa ve atamalardan dolayı kriz yönetim 
planına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. En çok kriz yönetim planına ihtiyaç 
duyulan durumun akademik personelin %52,5’ine ve idari personelin yarısı-
na (%50,0) göre ekipman kaynaklı sorunlar olduğu saptanmıştır.

Tablo 20. Fakültenin İhtiyaç Duyduğu Kriz Yönetim Planı

“Fakültenizin kriz yönetimine hazır olduğunu düşünüyor musunuz” soru-
suna katılımcıların %50,6’sı hayır yanıtını vermiştir. Akademik personelin 
%57,6’sı hayır ve idari personelin %40,9’unun fikrim yok yanıtını vermiştir 
(Tablo 21). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %52,2’si 
hayır, 11-20 yıl arasında olan personelin %45,5’i evet, %45,5’i hayır yanıtını 
verdiği belirlenmiştir. 

Tablo 21. Fakültenin Krize Hazırlık Durumu

Ankete katılan çalışanların %69,1’inin fakültede çalıştığı dönemde herhangi 
bir kriz ile karşılaşmadığı saptanmıştır (Tablo 22).

Tablo 22. Krizle Karşılaşma Durumu

Ankete katılan çalışanların fakültede çalıştığı dönemde karşılaştığı krizlerin 
%24,1’i araç ve gereçlerde ani bozulma, %16,6’sı uzun süreli elektrik kesin-
tisi, %16,6’sı görev istismarı yapan grup/personel nedeniyle ortaya çıkmıştır 
(Tablo 23). Diğer kategorisi altında; “internet kesintisi”, “öğrenci çatışmala-
rı” ve “taşınma esnasında yaşanan kargaşa nedeniyle kişisel eşyaların kaybol-
ması veya zarar görmesi” ifadeleri yer almaktadır.

Kriz sonrası yeniden yapılanma için önerileriniz nelerdir? N %
Yöneticiler ve belirlenen personel ile toplantı yapılmalı 51 19,2
Ekipte aksayan yönler değerlendirilmeli 51 19,2
Mevcut planda aksayan yönler yeniden değerlendirilmeli 45 17,0
Kurumun ihtiyaçları saptanmalı 41 15,5
Önceki krizde yaşanan olumsuzluklar gözden geçirilmeli 40 15,1
Ekibin yeterliliği yeniden gözde geçirilmeli 36 13,6
Diğer 1 0,4
Toplam 265* 100,0

Kriz sonrası çalışanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek 
için önerileriniz nelerdir? N %

Çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı 49 11
Kriz ile ilgili bilgilendirme yapılmalı 44 9,8
Kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları saptanmalı ve karşılanmalı 44 9,8
Olumlu çalışma ortamı yaratılmalı 43 9,6
Kriz durumuna hızlı çözüm getirilmeli 38 8,5
Hızlı iş bölümü sağlanmalı 36 8,0
Tüm çalışanlar için eğitim başlatılmalı 35 7,8
Birimler / klinikler arası koordinasyon sağlanmalı 32 7,2
Kişilerarası ilişkiler geliştirilmeli 30 6,7
Kriz sonrası oluşan moral çöküntüsü önlenmeli 28 6,3
Panik oluşumu engellenmeli 21 4,7
Kriz sonrası çalışanlarda oluşan travma için psikolojik destek sağlanmalı 20 4,5
Kriz ekibinin görev tanımları yenilenmeli 19 4,3
Liderlik geliştirme programları başlatılmalı 8 1,8
Toplam 447* 100,0

Kriz yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim programı-
na katıldınız mı? N %

Evet 16 19,8
Hayır 65 80,2
Toplam 81 100,0
Ne tür bir eğitim programına katıldınız? N %
Seminer 7 8,6
Hizmet içi eğitim 5 6,2
Kurs 2 2,5
Toplantı 2 2,5
Toplam 16 19,8

Çalıştığınız kurumun kriz yönetim planı var mı? N %
Evet, var 12 14,8
Hayır, yok 11 13,6
Bilgim yok 58 71,6
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız bölümün kriz yönetim planı var mı? N %
Evet, var 5 6,2
Hayır, yok 29 35,8
Bilgim yok 47 58,0
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız kurumda kriz yönetim ekibi var mı? N %
Evet, var 7 8,6
Hayır, yok 13 16,0
Bilgim yok 61 75,3
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız bölümde kriz yönetim ekibi var mı? N %
Evet, var 4 4,9
Hayır, yok 20 24,7
Bilgim yok 57 70,4
Toplam 81 100,0

Fakülteniz aşağıdaki 
durumların en çok hangi-
sinde kriz yönetim planına 
ihtiyaç duymaktadır?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

İş kazaları 13,6 6,8 9,0 9,1 0,0 8,6
Doğal afetler 4,5 25,4 16,4 36,4 33,3 19,8
İstifa/atamalar 22,7 13,6 11,9 36,4 33,3 16,0
Ekipman kaynaklı sorunlar 50,0 52,5 58,2 18,2 33,3 51,9
Diğer 9,1 1,7 4,5 0,0 0,0 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fakültenizin kriz yöne-
timine hazır olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Evet 27,3 13,6 11,9 45,5 33,3 17,3
Hayır 31,8 57,6 52,2 45,5 33,3 50,6
Fikrim yok 40,9 28,8 35,8 9,1 33,3 32,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fakültede çalıştığınız dönemde herhangi bir kriz durumu ile karşı-
laştınız mı? N %
Evet 25 30,9
Hayır 56 69,1
Toplam 81 100,0
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Tablo 23. Karşılaşılan Krizlerin Nedenleri

*Ankete katılan 81 kişiden 54’ü kriz ile karşılaştığı görülmüştür.

“Fakültenizde en çok hangi nedenle kriz yaşanmaktadır?” sorusuna katılımcı-
ların %56,9’u görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlar 
yanıtını vermiştir (Tablo 24). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan 
personelin %56,7’sine, 11-20 yıl arasında olan personelin %54,5’ine, 21-30 
yıl arasında olan personelin %66,7’sine göre görev-yetki-sorumluluk karma-
şasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle en çok kriz yaşandığı tespit edil-
miştir. İdari personelin %59,1’ine ve akademik personelin %56,0’sına göre 
görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlardan fakültede 
en çok krizin yaşandığı saptanmıştır. Diğer kategorisi altında; “idari işler ile 
ilgili sorunlar”, “kişiler arası yetki ve sorumlulukların kararlaştırılması” ve 
“hepsi” cevapları bulunmaktadır.

Tablo 24. Fakültede Yaşanan Krizlerin Temel Nedenleri

“Kurumunuzda krize en çok neden olan kurum içi faktör hangisidir?” soru-
suna katılımcıların %33,3’ü “Mobbing (psikolojik şiddet)”, %30,9’u “Karar 
verme ve uygulamada yavaşlık”, %27,2’si “Ekipman yetersizlikleri” yanıtını 
vermiştir (Tablo 25). Diğer kategorisi altında; “yönetim bilimi”, “personel 
arası uyumsuzluk”, “öğrenci çatışmaları” ve “iş yoğunluğu” cevapları yer al-
maktadır. Krize en çok neden olan kurum içi faktörün kadınların %35,6’sına 
göre karar verme ve uygulamada yavaşlık, %31,1’ine göre ekipman yetersiz-
likleri, erkeklerin %47,2’sine göre mobbing olduğu saptanmıştır. Öğrenim 
durumu lise olan personelin %66,7’si, lisans olan personelin %44,4’ü ekip-
man yetersizlikleri, %44,4’ü mobbing ve lisansüstü olan personelin %36,7’si 
karar verme ve uygulamada yavaşlık yanıtını verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 25. Krize Neden Olan Kurum İçi Faktörlere Yönelik Yanıtların Cinsi-
yet ve Öğrenim Düzeyi Açısından Dağılımı

Krize en çok neden olan kurum içi faktörün, idari personelin yarısına (%50,0) 
göre mobbing, akademik personelin %33,9’una göre karar verme ve uygula-
mada yavaşlık, %30,5’ine göre ekipman yetersizlikleri olduğu saptanmıştır 
(Tablo 26). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %34,3’ü 
mobbing, 11-20 yıl arasında olan personelin %36,4’ü ekipman yetersizlikleri 
ve %36,4’ü ise karar verme ve uygulamada yavaşlık, 21-30 yıl arasında olan 
personelin %33,4’ü karar verme ve uygulamada yavaşlık, %33,3’ü mobbing 
ve %33,3’ü ekipman yetersizlikleri yanıtını verdiği saptanmıştır.

Tablo 26. Krize Neden Olan Kurum İçi Faktörlere Yönelik Yanıtların Görev/
Pozisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Kurumunuzda krize en çok neden olan kurum dışı faktör hangisidir?” so-
rusuna katılımcıların %49,4’ü “Hukuki ve politik düzenlemeler”, %27,2’si 
“Ekonomik sorunlar” ve %16,0’sı “Teknolojik düzenlemeler” yanıtını ver-
miştir (Tablo 27). Krize en çok neden olan kurum dışı faktörün erkeklerin 
yarısına (%50,0), kadınların %48,9’una göre hukuki ve politik düzenlemeler 
olduğu saptanmıştır. Öğrenim durumu lise olan personelin %66,7’sine, ön 
lisans olan personelin %66,7’sine, lisans olan %55,6’sına ve lisansüstü olan 
personelin %45,0’ine göre krize en çok neden olan kurum dışı faktörün hu-
kuki ve politik düzenlemeler olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 27. Krize Neden Olan Kurum Dışı Faktörlere Yönelik Yanıtların Cin-
siyet ve Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %46,3’üne, 11-
20 yıl arasında olan personelin %63,6’sına, 21-30 yıl arasında olan perso-
nelin %66,7’sine göre; idari personelin %54,6’sı ve akademik personelin 
%47,5’ine göre krize en çok neden olan kurum dışı faktör hukuki ve politik 
düzenlemelerdir (Tablo 28). 

Tablo 28. Krize Neden Olan Kurum Dışı Faktörlere Yönelik Yanıtların Gö-
rev/Pozisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Sizce aşağıdaki kriz türlerinden hangisi fakültenize en çok zararı verebilir?” 
sorusuna katılımcıların %49,4’ü “Kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan karar-
lardan kaynaklanan kriz” ve %40,7’si “Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan kriz” yanıtını vermiştir (Tablo 29). Erkeklerin 
yarısına (%50,0) ve kadınların %48,9’una göre kişisel çıkarlar doğrultusunda 
alınan kararlardan kaynaklanan kriz fakülteye en çok zararı veren kriz türü-
dür. Yaş grubu 25-33 aralığında olan personelin %45,8’ine göre kişisel çı-
karlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, %43,7’sine göre 
yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, 34-
42 aralığında olan personelin %58,3’üne ve 43-51 aralığında olan personelin 
%66,7’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynakla-
nan krizin, 52-60 aralığında olan personelin çoğuna (%66,7) göre yöneticiler 
ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin fakülteye en çok 
zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır.

Fakültede çalıştığınız dönemde karşılaştığınız krizlerin nedenleri nelerdir? N %
Araç ve gereçlerde ani bozulma 13 24,1
Uzun süreli elektrik kesintisi 9 16,6
Görev istismarı yapan grup/personel 9 16,6
İstifa/atamalar 7 13,0
Bilgisayar sistemlerinin çökmesi 6 11,1
İş kazası 5 9,3
Afet (Yangın, deprem, su/sel basması) 1 1,9
Diğer 4 7,4
Toplam 54* 100,0

Fakültenizde en çok hangi 
nedenle kriz yaşanmak-
tadır?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Öğrencilerden kaynaklanan 
sorunlar 0,0 16,9 13,4 9,1 0,0 12,3
Çalışanlar arasındaki uyum-
suzluklardan kaynaklanan 
sorunlar

31,8 22,0 23,9 36,4 0,0 24,7

Mesleki yanlış uygulama-
lardan kaynaklanan sorunlar 9,1 3,4 4,5 0,0 33,3 4,9
Görev-yetki-sorumluluk 
karmaşasından kaynaklanan 
sorunlar

59,1 56,0 56,7 54,5 66,7 56,9

Diğer 0,0 1,7 1,5 0,0 0,0 1,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum içi faktör 
hangisidir?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek Lise Ön 

Lisans Lisans Lisansüstü
Ekipman yetersizlikleri 31,1 22,2 22,2 0,0 44,4 26,7 27,2
Mobbing (psikolojik şiddet) 22,2 47,2 66,7 33,3 44,4 26,7 33,3
İstifalar/atamalar 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 3,3 2,4
Karar verme ve uygulamada 
yavaşlık 35,6 25,0 11,1 33,3 11,1 36,7 30,9

Diğer 8,9 2,8 0,0 33,3 0,0 6,7 6,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum içi faktör 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari Per-
sonel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Ekipman yetersizlikleri 18,2 30,5 25,4 36,4 33,3 27,2
Mobbing (psikolojik şiddet) 50,0 27,1 34,3 27,2 33,3 33,3
İstifalar/atamalar 4,5 1,7 3,0 0,0 0,0 2,4
Karar verme ve uygulamada 
yavaşlık 22,8 33,9 29,9 36,4 33,4 30,9

Diğer 4,5 6,8 7,4 0,0 0,0 6,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum dışı faktör 
hangisidir?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek Lise Ön 

Lisans Lisans Lisansüstü
Teknolojik düzenlemeler 20,0 11,1 0,0 33,3 11,1 18,3 16,0
Hukuki ve politik düzen-
lemeler 48,9 50,0 66,7 66,7 55,6 45,0 49,4

Doğal afetler 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,2
Ekonomik sorunlar 28,9 25,0 0,0 0,0 33,3 31,7 27,2
Toplumsal yapı 0,0 13,9 33,3 0,0 0,0 3,3 6,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum dışı faktör 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari Per-
sonel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Teknolojik düzenlemeler 13,6 16,9 19,4 0,0 0,0 16,0
Hukuki ve politik düzenlemeler 54,6 47,5 46,3 63,6 66,7 49,4
Doğal afetler 0,0 1,7 0,0 9,1 0,0 1,2
Ekonomik sorunlar 13,6 32,2 31,3 9,1 0,0 27,2
Toplumsal yapı 18,2 1,7 3,0 18,2 33,3 6,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

32
Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi The Journal of Theory and Practice in Healthcare



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi The Journal of Theory and Practice in Healthcare

Tablo 29. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Cinsiyet ve Yaş Grubu Açısından Dağılımı

Meslekte çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %43,1’ine göre kişi-
sel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, %43,1’ine 
göre yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, 
fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır (Tablo 30). Fa-
kültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %47,8’ine, 11-20 yıl 
arasında olan personelin %54,5’ine ve 21-30 yıl arasında olan personelin 
%66,7’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynakla-
nan krizin fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 30. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Meslekte ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

İdari personelin yarısına (%50,0) göre yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, diğer yarısına göre (%50,0) kişisel çı-
karlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, akademik perso-
nelin %49,2’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kay-
naklanan krizin fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır 
(Tablo 31). Öğrenim durumu lise olan personelin %55,6’sına kişisel çıkarlar 
doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan, ön lisans olan personelin ta-
mamına (%100) yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynak-
lanan, lisansüstü olan personelin %48,4’üne göre kişisel çıkarlar doğrultu-
sunda alınan kararlardan kaynaklanan kriz türünün fakülteye en çok zararı 
veren kriz türü olduğu saptanmıştır.

Tablo 31. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Görev/Pozisyon ve Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında hangi yöntemler kullanılmak-
tadır?” sorusuna sırasıyla sözel/yazılı uyarı verme (%47,3), çalıştığı ünite/
birimi değiştirme (%41,8) ve yıllık izne çıkarma (%6,4) yanıtlarının verildiği 
belirlenmiştir (Tablo 32). Diğer kategorisi altında; “böyle bir kriz durumu 
gözlemlemedim”, “çözüm yolunu beraber aşarız” ve “bilgim yok” ifadeleri 
bulunmaktadır.

Tablo 32. Kriz Durumlarında Kullanılan Yöntemler

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir. 

“Kriz sonrası yeniden yapılanma sürecinde çalışanlara yönelik aşağıdaki ça-
lışmalardan hangileri yapıldı?” sorusuna yeniden yapılanma süreci gerçekleş-
medi (%51,1) ve çalışanlara stres ve değişimle ilgili başa çıkma eğitimi ve-
rildi (%12,0) yanıtlarının verildiği saptanmıştır (Tablo 33). Diğer kategorisi 
altında; “yeniden yapılanma süreci gerçekleşti”, “kriz yaşanmadı” ve “fikrim 
yok” ifadeleri yer almıştır.

Tablo 33. Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Çalışmaları

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir.

Örgütsel kriz, kurumlar için belirsizlikler barındıran ve yönetilmesi gereken 
bir durumdur. Çalışanların örgütsel krizi nasıl algıladığı, krizin olumlu ve 
olumsuz sonuçlarını ve kurumlarının kriz yönetimi faaliyetlerini nasıl değer-
lendirdiğinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla farklı sektörlerde yapılmış 
çalışmalar bulunmaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) üzerinde yapılan bir araştır-
mada kriz genellikle, yaşanacak olumsuzluklar şeklinde algılanmış, katılım-
cılar genellikle krizi bir fırsat olarak algılamamıştır. Araştırmada katılımcıla-
rın çoğunluğu işletmelerin bilinçli olarak kriz yönetim çalışması yapmadığını 
belirtmiş, işletmelerin çoğunluğunun bir kriz yönetim planına veya ekibine 
sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, kriz anında öncelikli olarak personele 
moral desteği ile motivasyon sağlama ve sürece göre davranmaya öncelik 
verildiği saptanmıştır (Murat ve Mısırlı, 2005). KOBİ’ler üzerinde yapılan 
bir başka araştırmada ekonomik faktörlerin en çok krize neden olduğu belir-
lenmiştir (Soysal vd., 2009). 

Otel işletmeleri üzerinde yapılan bir araştırmada işletmelerin çoğunluğunun 
personeline kriz yönetimi eğitimi vermediği, bir kriz yönetim planına veya 
ekibine sahip olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada, yasal ve politik, ekonomik 
ve doğal felaketlerin en çok krize neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kriz ile 
mücadelede etkin stratejiler geliştirmenin öğrenilmesi krizin olumlu sonucu, 
personel üzerinde stres yaratması ve hizmet kalitesinin düşmesi ise krizin 
olumsuz sonucu olarak değerlendirilmiştir (Köroğlu, 2004).

İstanbul İlinde üç farklı statüdeki hastanede çalışan hemşirelerin kriz yöne-
timine bakışı ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir 
çalışmada, hemşirelerin çoğunluğunun çalıştığı bölümde ve kurumda kriz 
yönetimi ekibi olup olmadığını bilmediği belirlenmiştir. Ayrıca, hemşirele-
rin kriz konusunda hizmet içi eğitim alma durumu değerlendirildiğinde; özel 
hastanelerin bu konuda Üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere 

Sizce aşağıdaki kriz türlerinden 
hangisi fakültenize en çok zararı 
verebilir?

Cinsiyet (%) Yaş Grubu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek 25-33 34-42 43-51 52-60

Söylenti/dedikodu nedeniyle ortaya 
çıkan kriz 6,7 5,6 6,3 16,7 0,0 0,0 6,2
Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan kriz 37,8 44,4 43,7 16,7 33,3 66,7 40,7
İşlerin tek elden kontrol edilmesin-
den kaynaklanan kriz 4,4 0,0 2,1 8,3 0,0 0,0 2,5
Yazışma işlerinin yoğunluğundan 
kaynaklanan kriz 2,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 1,2
Kişisel çıkarlar doğrultusunda alı-
nan kararlardan kaynaklanan kriz 48,9 50,0 45,8 58,3 66,7 33,3 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki kriz türle-
rinden hangisi fakültenize 
en çok zararı verebilir?

Meslekte Çalışma Yılı
(%)

Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)1-10 11-20 21-30 31-40 1-10 11-20 21-30
Söylenti/dedikodu nedeniyle 
ortaya çıkan kriz 9,8 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 6,2
Yöneticiler ile çalışanlar 
arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan kriz

43,1 21,4 41,7 75,0 41,8 36,4 33,3 40,7

İşlerin tek elden kontrol edil-
mesinden kaynaklanan kriz 2,0 7,1 0,0 0,0 1,5 9,1 0,0 2,5
Yazışma işlerinin yoğunlu-
ğundan kaynaklanan kriz 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2
Kişisel çıkarlar doğrultu-
sunda alınan kararlardan 
kaynaklanan kriz

43,1 71,5 58,3 25,0 47,8 54,5 66,7 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki kriz 
türlerinden hangisi 
fakültenize en çok 
zararı verebilir?

Görev/Pozisyon (%) Öğrenim Durumu (%)
Toplam 

(%)
İdari 

Perso-
nel

Akademik 
Personel Lise

Ön 
Li-

sans
Lisans Lisansüstü

Söylenti/dedikodu 
nedeniyle ortaya çı-
kan kriz

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,3 6,2

Yöneticiler ile çalışan-
lar arasındaki uyumsuz-
luktan kaynaklanan kriz

50,0 37,2 44,4 100,0 33,3 38,3 40,7

İşlerin tek elden kontrol 
edilmesinden kaynakla-
nan kriz

0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,3 2,5

Yazışma işlerinin yo-
ğunluğundan kaynakla-
nan kriz

0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,2

Kişisel çıkarlar doğrul-
tusunda alınan kararlar-
dan kaynaklanan kriz

50,0 49,2 55,6 0,0 66,7 48,4 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında 
hangi yöntemler kullanılmaktadır? N %

Sözel/yazılı uyarı vermek 52 47,3
Çalıştığı ünite/birimi değiştirmek 46 41,8
Yıllık izne çıkarmak 7 6,4
Çalışma vardiyasını değiştirmek 2 1,8
Diğer 3 2,7
Toplam 110* 100,0

Kriz sonrası yeniden yapılanma sürecinde çalışanlara yönelik aşağıdaki çalış-
malardan hangileri yapıldı? N %

Yeniden yapılanma süreci gerçekleşmedi. 47 51,1

Çalışanlara stres ve değişimle ilgili başa çıkma eğitimi verildi. 11 12,0
Çalışanlara, yeni düzene uyum sağlamaları için iş becerilerini geliştirici eğitim 
verildi. 10 10,9

Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve hayal gücünü destekleyen bir iş ortamı yaratıldı. 7 7,5
Maddi sorunları çözümlemek ve kurumun kaynaklarını daha iyi yönetmek için 
mali danışmanlık hizmeti alındı. 3 3,3

Diğer 14 15,2

Toplam 92* 100,0
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göre daha duyarlı oldukları belirlenmiştir (Gül, 2010).

Kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşire yöneticilerin kriz yönetimine 
yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla yapılan başka bir çalışmada hemşire 
yöneticilerinin çoğunluğunun kriz yönetimi ile ilgili hizmet içi eğitim progra-
mına katılmadığı belirlenmiştir (Işık, 2012). 

İstanbul ilindeki bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşire ve 
ebelerin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki düşüncelerini saptamaya yönelik 
yapılan bir çalışmada, en büyük kriz sebebi olarak tercih edilen seçeneğin 
görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlar olduğu saptan-
mıştır. Aynı çalışmada krize neden olan kurum içi faktörlerin başında ekip-
man yetersizlikleri ve mobbing; kurum dışı faktörlerin başında ise hukuki ve 
politik düzenlemeler olduğu belirlenmiştir (Koç, 2012). 

Krizin algılanma şekli, örgütte krize neden olan faktörler, krizin olumlu ve 
olumsuz sonuçları ile kriz yönetim süreci faaliyetleri örgütten örgüte, sek-
törden sektöre değişebilmektedir. Önemli olan husus, personele krizin yıkıcı 
değil yapıcı yanının gösterilmesi ve krizin etkin yönetimi için kriz yönetim 
planlarının ve kriz yönetim ekibinin oluşturulması gerekliliğidir.

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde çalışan 
idari ve akademik personelin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki fikirlerini be-
lirlemeye yönelik 59 akademik, 22 idari personel üzerinde anket uygulama-
sı yapılmıştır. Katılımcılar krizi çoğunlukla; “Kurumun varlığını tehlikeye 
sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum” ve “Birdenbire 
gelip kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik” olarak tanımlamış-
tır. Kriz yönetimi tanımında ise en çok tercih edilen tanım “Olası krizlere 
karşı korunma ve gerçek krizlerin çözümlenmesi süreci” olmuştur. Diğer kriz 
yönetimi tanımlarında, olası kriz ile gerçekleşen kriz ayrımı bulunmamakta-
dır. Çalışanların en çok bu tanımı tercih etmesi, bu ayrımın vurgulandığını 
düşündürmektedir. 

Kriz yönetimi kavramının en çok medya aracılığı ile öğrenildiği belirlenmiş-
tir. Bireylerin bilgi edinme aracı olarak medyayı aktif kullanmalarının gü-
nümüz teknolojisinde ve bilgi çağında beklenen bir durum olduğu düşünül-
mektedir. Ancak; kriz yönetimi kavramını eğitim/seminer/kurs vb. sırasında 
öğrenme oranının daha az olması da fakültede bu konuya yönelik eğitim ve 
seminerlerin yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Kriz yönetim programla-
rının incelenmesi ve düzenlenmesi, personele gerekli bilgi akışının kanallar 
aracılığı ile (e-posta, eğitim, seminer, hatırlatmalar) sağlanması, bu sayede 
çalışanların kriz ve kriz yönetimi süreci hakkında detaylı bilgilendirilmesi 
önerilebilir.

Kriz; önceden sezilmeyen, beklenilmeyen, çabuk cevap verilmesi gereken, 
örgütün mevcut değerlerini, amaçlarını ve iş görme yöntemlerini tehdit eden 
gerilim durumu olarak tanımlanabilmektedir (Dinçer, 1998). Katılımcılar, 
kriz özellikleri arasından en önemlisinin beklenmedik ve ani değişiklikler 
getirmesi ve kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi olduğunu ifade 
etmiştir.

Fakülteye en çok zarar verdiği düşünülen kriz türünün kişisel çıkarlar doğ-
rultusunda alınan kararlardan kaynaklanan kriz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
fakültede en çok krize görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan 
sorunların neden olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, fakültede görev-yetki-so-
rumluluk dağılımının net olmadığını düşündürmektedir. Çalışanların bu soru-
ya verdiği yanıtların fakültede çalışma yıllarına göre dağılımı incelendiğinde, 
bu karmaşanın uzun yıllardır fakültede çalışanlarda da görüldüğü belirlen-
miştir.

Mobbingin krize çoğunlukla neden olarak gösterilmesi, fakültede göz ardı 
edilemeyecek düzeyde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca karar verme ve 
uygulamada yavaşlık, personelin görev ve rol tanımlarındaki belirsizlikten, 

teknolojik (sistemsel) aksaklıklardan veya süreçlerde meydana gelen bazı ak-
saklıklardan kaynaklanabilmektedir. Kurumda en çok kriz nedeni olarak gö-
rülen karar verme aşamasının hızlanması ve mobbing üzerine iyileştirmelerin 
yapılması, bu davranışa eğilimi olanları belirleyip gereken yardımın gösteril-
mesi, mobbing konusu üzerine sosyal aktiviteler ve programların yapılması 
önerilebilir.

Katılımcılara göre krize en çok neden olan kurum dışı faktörün hukuki ve po-
litik düzenlemeler olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışanların hukuki ve politik 
düzenlemeleri bir kriz nedeni olarak algılamalarının nedeni; bu düzenleme-
lerin yaptırım gücünün yüksek olması nedeni ile personel üzerinde zaman ve 
güç baskısı kurması olabilir. Rektörlük veya ilgili makamlar tarafından geti-
rilen düzenlemelerin iş süreçlerinde değişiklik veya sınırlandırmaya gidilme-
sine neden olabileceği düşünüldüğünde, bu düzenlemelerin bir kriz nedeni 
olarak algılanması beklenen bir durumdur.

Katılımcılar çoğunlukla fakültenin krize hazır olmadığını düşünmekte, fakül-
tede en çok kriz yönetim planına ihtiyaç duyulan sorunun ekipman kaynaklı 
sorunlar olduğunu belirtmektedir. Fakültenin en çok ekipman kaynaklı so-
runlara yönelik kriz yönetim planına ihtiyacı olması; ekipmanın sayısal veya 
işlevsel yetersizliği, bakım-onarım süreçlerindeki aksaklıklardan kaynakla-
nabilir. Krize neden olan ekipman yetersizlikleri konusunda iyileştirme ça-
lışmaları yapılması, ekipman sayısı artırımı, arızalı ekipmanların bakım ve 
onarımının yapılması ve donanımın iyileştirilmesi önerilebilir.

Kriz örgüt için iyi değerlendirildiğinde bir fırsat anlamına gelebilen bir du-
rumdur (Akdağ, 2001). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu fakültede çalıştığı 
dönemde herhangi bir kriz durumu ile karşılaşmadığını belirtmiş, karşılaştık-
ları anda ise herhangi bir kriz durumunun fırsata dönüşeceğini düşündüklerini 
ifade etmiştir. Krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun durumların 
önceki krizden deneyim kazanılması ve ekip içi iletişimin iyileştirilmesi ol-
duğu belirlenmiştir. Önceki krizlerden deneyim kazanılması yoluyla sorunlar 
tespit edilip iyileştirmeler yapılabilir ve kriz esnasında ekip çalışması gerek-
tiğinden ekip içi iletişim de iyileştirilebilir.

Katılımcılara göre kriz anında ilk olarak yapılması gereken faaliyet gerçek 
sorun ya da sorunların tam olarak tanımlanması olarak belirlenmiştir. Krizin 
çözülmesi durumunda katılımcıların birlikte daha etkili ve verimli çalışabi-
leceği düşünülürken, olumsuz anlamda gerilimin artması sonucu çatışmalar 
yaşanacağı ve bunun da iletişim kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Krizin en önemli olumlu etkisinin ekip çalışmasını güçlendirmesi, en olumsuz 
etkisinin ise, kurum içi gerilim ve çatışmaların artması olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu kriz ortamında motivasyonlarının 
düşeceğini belirtmiştir. Çalışanların motivasyonunun artırılması için çalışma-
ların yapılması böylece grup içi iletişimin güçlendirilmesi önerilebilir.

Katılımcılar, fakültede ve bölümlerinde kriz yönetimi planı ve kriz yönetim 
ekibi varlığı hakkında fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların kriz 
yönetimi planı ve ekibinin varlığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, 
kriz yönetimi planının hazırlanması süreçlerinde tam katılımın sağlanmadı-
ğını veya fakülte genelinde bu plana yönelik yeterli bilgilendirmenin yapıl-
madığını düşündürmektedir. Güncel bir kriz yönetim planı ve kriz yönetim 
ekibi varsa takip edilmesi, yok ise oluşturulması, ekipte her farklı bölümden 
sorumlu personelin görevlendirilmesi, kriz yönetimine ilişkin organizasyon 
şemasının bulunması, görev tanımlarının açık ve anlaşılabilir şekilde oluştu-
rulması ve çalışanların görev tanımlarına hakim olmasının sağlanması öne-
rilebilir.

Fakültede çalıştığı esnada kriz ile karşılaşan personelin en çok araç ve ge-
reçlerde ani bozulma, ikinci olarak ise uzun süreli elektrik kesintisi ve görev 
istismarı yapan grup/personel ile karşı karşıya kaldığı saptanmıştır. Bunların 
büyük bir kısmının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi ile ortadan kaldırı-
labileceği düşünülmektedir.

Ankete katılan çalışanların, çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında sı-
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rasıyla, sözel/yazılı uyarı verme, çalıştığı ünite/birimi değiştirme, yıllık izne 
çıkarma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Krizle karşılaşma duru-
munda fakülte çalışanları çözüm olarak öncelikle uyarı verilmesini doğru bu-
lurken krizin devam etmesi ve çözümün gerçekleşmemesi üzerine personelde 
yer değişikliğine gidilmesini uygun görmüştür.

Katılımcılara yöneltilen kriz sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin öne-
rileri sorulan personelin kriz sonrası yeniden yapılanma için çoğunlukla; yö-
neticiler ve belirlenen personel ile toplantı yapılmalı, ekipte aksayan yönler 
değerlendirilmeli, mevcut planda aksayan yönler yeniden değerlendirilmeli 
önerisinde bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca ortaya çıkabilecek olumsuzlukları 
önlemek için çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı, kriz ile ilgili bilgilen-
dirme yapılmalı, kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları saptanmalı ve karşılan-
malı önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmada akademik ve idari personelin 
kriz ve kriz yönetimi konusunda bilgisinin eksik olduğu, kriz yönetim ekibi 
ve planı varlığı konusunda bilgiye sahip olmadıkları, fakültenin de olası kriz-
lere karşı hazırlıksız olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır.
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Bu çalışma, sağlık sektörü özelinde yayınlanan talep öngörü araştırmalarının ve öngörü sürecinde kullanılan 
yöntem ve tekniklerin özeti niteliğinde olup, ulusal literatürün incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’de sağlık 
kurumlarında talep öngörüsü yöntemlerinin uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve sonuç-
larını sistematik olarak gözden geçirmektir. Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma 
PRISMA yönergesine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Yapılan literatür taraması neticesinde Türkiye’de ula-
şım, enerji, imalat, ulaşım, sağlık gibi çok çeşitli sektörlerde talep öngörü yöntemlerini içeren çalışmaların 
varlığı görülmüştür. Kullanılan teknikler açısından incelendiğinde hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme 
başta olmak üzere zaman serileri analizi ve regresyon analizi yardımıyla yapılan öngörülerin nispeten daha 
çok tercih edildiği gözlemlenmiştir. Yapılan sistematik derleme talep öngörüsü uygulamalarının sağlık sek-
töründe farklı nedenler ile farklı konularda uygulandığını göstermiştir. Çalışmaların daha çok hasta talebini 
öngörme üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma sağlık kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü ko-
nularına odaklanmış araştırmacı sayısının sınırlılığı hakkında da bilgi vermektedir. Sağlık kurumları yönetimi 
literatüründe talep öngörüsü alanının güçlenmesi ve gelişimi için, bu konulara ilgi duyan araştırmacı sayısının 
ve bu araştırmacılar arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi büyük önem taşımaktadır.

This study is a summary of some of the demand forecasting studies conducted on the basis of the health 
sector and the methods and techniques used in forecasting with an aim of examining the domestic literature. 
It is also aimed to review the reasons for and the results of the application of demand forecasts in Turkey 
in health care institutions. Systematic review method was used in the study and it was carried out in accor-
dance with the PRISMA directive. As a result of the literature review, it was observed that there are studies 
including demand forecasting methods in various sectors such as transport, energy, manufacturing and 
health. When examined in terms of the techniques used, it was seen that the predictions made with the help 
of time series analysis and regression analysis, especially moving averages and exponential smoothing are 
relatively more preferred. The systematic review  showed that demand forecasting practices are applied 
in different subjects for different reasons in the health sector. It can be said that studies mostly focus on 
predicting patient demand. The research shows the scarcity of researchers focusing on demand forecasting 
issues in the field of healthcare management. In order to strengthen and develop the field of demand fore-
casting in the health institutions management literature, it is of great importance to strengthen the number 
of researchers interested in these issues and the cooperation between these researchers.
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Sağlık işletmelerinin iyi hizmet sunabilmesi için mevcut kısıtlı kaynaklarını et-
kili biçimde kullanması gerekmektedir. Bu sebeple talep tahmini büyük önem 
arz etmektedir. Tahminler yönetici görüşlerine başvurularak veya geçmiş dönem 
verilerinden yararlanılarak geleceğe yönelik belirsizlikleri minimum seviyede tu-
tabilmek adına büyük bir öneme sahiptirler (Dedeoğlu, 2019). 

Sağlık hizmetlerine olan talebin sürekli bir artış içinde olması sebebiyle, talebi 
karşılayacak kaynakların maliyetlerinde de artış yaşanabilmektedir. Bu sebeple-

dir ki elde bulunan kısıtlı kaynakların en etkili biçimde kullanılması gerekmek-
tedir. Burada talep tahmini, faaliyetlerin planlanması ve kullanılacak kaynakların 
belirlenmesi için temel veridir. Talebin artması, mevsimsel dalgalanmalar gibi 
nedenler planlama ve kontrol sistemini zorlaştırmaktadır. Burada hastane yöneti-
cilerine ve alanında uzman yönetici bölümlere çok iş düşmektedir. İleriye dönük 
talep tahmininin uygun ve istatistiksel verilerle gerçekçi hesaplar yapılarak, kapa-
site belirlemelerinin yapılması gerekmektedir (Demez, 2016).

1 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
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Öngörü, geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş olayların sonuçlarını analiz ederek ge-
lecek dönemlerde meydana gelebilecek olayları öngörebilmektir. Talep öngörü 
işlevi; üretim, enerji, taşımacılık ve personel planlaması gibi pek çok konu hak-
kında yöneticilere yardımcı olduğu ve stratejik planlama için bir rehber sağladığı 
için işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık kurumlarında kesintisiz 
sağlık hizmeti sunumu için de talep öngörü işlevinden sıklıkla yararlanılmaktadır 
(Hyndman and Athanasopoulos, 2014).

Talep öngörüsü, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve hizmet talep edecek-
lerinin kestirilmesi işlevidir. Hangi hizmetin veya ürünün üretileceği, tüketicilerin 
bu hizmet veya üründen ne kadar talep edecekleri ve bu talebin çoğunlukla hangi 
tarihlerde gerçekleşme olasılığının bulunduğu talep tahminleri ile yorumlanmak-
tadır (İpek, 2019). Öngörü, bir işletmenin birçok alanında önemli bir rol oyna-
yabileceğinden, yönetimin karar alma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak 
görülmektedir (Hyndman and Athanasopoulos, 2014). 

Bir öngörü yöntemi, sadece olayların olduğu yeri değil, olayların nasıl hareket 
ettiğini de yakalamak için tasarlanmalıdır (Hyndman and Athanasopoulos, 2014). 
Bu doğrultuda tasarlanan talep öngörü yöntemleri tahmin işlevini şu aşamalar ile 
gerçekleştirmektedir (Bolt, 1994):

• Talebi etkileyen etkenlerin belirlenmesi 

• Verilerin toplanması

• Talep öngörü periyodunun tespiti

• Tahmin yönteminin seçimi 

• Tahmin sonuçlarının geçerliğinin araştırılması 

Talep denildiğinde, “belirli bir malın piyasasında, belirli bir zamanda, öteki fak-
törler değişmemek kaydıyla, çeşitli fiyatlardan tüketicilerin söz konusu maldan 
satın almak istedikleri miktar” kastedilmektedir. Sağlık hizmetlerinde talep; 
hastaların bizzat kendileri tarafından doğrudan veya ilgili hekimleri tarafından 
dolaylı bir şekilde istenecek olan hizmetlerin miktarından oluşmaktadır. (Dinler, 
1998:44, akt: Akyürek, 2007).

Tahmin gelecekteki olayların öngörme sanatı ve bilimdir. Hangi pazarlara girile-
ceği, hangi ürünlerin üretileceği, elde ne kadar stok bulundurulacağı ve ne kadar 
personel istihdam edileceği gibi kararlar bir tahmin yapılmasını gerektirir (Ersoy 
ve Ersoy, 2011). 

Sağlık hizmeti talebini basit bir şekilde bireylerin satın almak istedikleri sağlık 
hizmeti miktarı olarak tanımlamak mümkündür. İnsanların sağlık hizmetlerine 
olan ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi için, ilk önce bireylerin sağlık statülerine, var 
olan tanımlanmış standartlar çerçevesinde ne derece sağlıklı olduklarının belir-
lenmesine ve modern tıp tekniklerinin hastalıkları ne ölçüde iyileştirebileceğine 
dair bilgi sahibi olunması gerekmektedir (Peker, 2000).

1.2. Talep Tahminlerinin Sağlık Sektörü Açısından Önemi

1980’li yıllardan sonra sağlık sektörüne verilen önem artmıştır. Kamu sektörü-
nün iyileştirilmesiyle, sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde birçok yenilikler ya-
pılmıştır. Sağlık sektörü sağlığa dolaylı, doğrudan veya asıl etkileri olan mal ve 
hizmet nitelikli her türlü ürünü üretmek, talep etmek, tüketmek üzere çok farklı 
üretim alanlarında kurulmuş sistem ve alt sistemler ile, bunların içerdiği kişi, ku-
rum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin tümünü belirtmek için kullanılan, genel 
ve kapsayıcı bir kavramdır (Sargutan, 2006). 

Son yıllarda sağlık sektörü ekonomide büyük bir paya sahip ve özellikle Türki-
ye’de önemli bir hizmet sektörü haline gelmiştir. Geçmişten bugüne sağlık sektö-
ründe birçok yenilik ve son teknoloji ürünleriyle sağlık sektörü giderek iyi yönde 
ivmelenen bir yapı haline gelmiştir. Türkiye’de sağlık sektöründe faaliyet göste-
ren kurumların sayısının hızlı nüfus artışını karşılamadığı bilinen bir gerçektir. 
Sağlık kurumlarının sayısının yetersizliği, hastanelerde çalışan doktor ve hemşire 
sayılarının eksikliği, malzeme ve ekipmanlarının tüketicilerin ihtiyaçlarını karşı-

lamadaki yetersizliği sağlık sektöründe düzeltici önlemlerin alınmasını ve hizmet 
kalitesinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır (Tutar ve Kılınç, 2007). 

Sağlık Kurumları, bir ülkenin sağlığa verdiği önemi en iyi gösteren yerlerdir. 
Bu yüzden Türkiye’deki sağlık kurumlarının etkin ve verimli çalışabilmesi ve 
kaliteli sağlık hizmeti sunması önem taşımaktadır. Sağlık Kurumlarında kaliteli 
sağlık hizmeti sunulabilmesi için, çeşitli hizmetlerin hızlı bir şekilde tüketicilere 
sunulabilmesi için malzeme ve ekipmanların çok büyük önemi vardır. Örneğin; 
sağlık hizmetinden yararlanmak için gelen bir hastaya tahlil yapılabilmesi için 
laboratuvar kiti, enjektör, eldiven gibi medikal malzeme eksiklikleri hizmetin ka-
litesini doğrudan etkilemektedir (Özüdoğru, 2015).

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar, hizmet kalitesinin arttırılması 
ve sürdürülmesi yönünde sürekli yatırım yapmak zorundadır. Kurumların, sağlık 
hizmetleri, idari süreçler, çevresel sorumluluk ve yasal zorunluluklar nedeni ile 
ilgili yatırım kararları içerisinde “satınalma” başlığı büyük önem arz etmektedir 
(Erdal, 2014).

Sağlık kurumlarının gereksinim duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin çeşitliliği, 
hizmet alım grupları ile satınalma harcamalarının büyüklüğü değişkenlik göster-
mektedir. Sağlık kuruluşlarının temel alım grupları aşağıdaki gibi sınıflandırıla-
bilir (Erdal, 2014).

• Medikal ürünler, laboratuvar malzemeleri

• Diagnostik ekipmanlar

• Laboratuvar teknolojisi ve ekipmanları

• Ameliyat cihaz ve aletleri ve ameliyathane donanımları

• Acil bakım ve yoğun bakım ekipmanları

• Ortopedik cihaz ve protezler

• Filiz tedavi, rehabilitasyon alet ve gereçleri sistemleri

• Görüntüleme sistemleri ve monitörler

• Tek kullanımlık malzemeler

• Hastane donanımı ve ekipmanları

• Hastane ısıtma, soğutma ve temizlik sistemleri

• Hastane çamaşırhane, ütüleme ve mutfak ekipmanları, vd.

Sağlık sektöründe talep öngörüsü, hizmet kalitesi ve hizmetin sürekliliğinde ol-
dukça önemlidir. Örneğin hastaneye ameliyat olmak için gelen bir hasta için ge-
rekli olan bir medikal malzemenin yokluğu ameliyatın uzamasına, ertelenmesine 
buda hizmet süreçlerinin aksamasına sebep olmaktadır (Özüdoğru, 2015).

Sağlık sektöründe talep öngörüsü yapılırken öncelikle geçmiş yıllardaki taleple-
re bakılmalı ve uygun tahmin yöntemi seçilerek tahminler yapılmalıdır. Doğru 
tahminler ve planlamalarla sağlık kurumları daha kaliteli hizmet sunmaktadır 
(Özüdoğru, 2015).

Bütün kurumlar talep öngörüsü yaparlar fakat birbirleriyle tamamen aynı yönte-
mi kullanarak öngörüde bulunan iki kurum bulmak neredeyse imkansızdır. (De-
mand Forecasting, 2003:4,5). Araştırmanın bu bölümünde farklı pek çok öngörü 
tekniğinden bahsedilmistir. Bu noktada önemli olan bu teknikler içerisinden ama-
ca hizmet edebilecek, durumun gerekliliklerine uygun olanın seçilmesidir. Çünkü 
her durumda geçerli, evrensel bir öngörü tekniği yoktur (Schroeder, 1989).

Konuyla ilgili literatürde, öngörü yöntemleri pek çok farklı sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. Çalışmada, öngörü yöntemleri; kalitatif ve kantitatif teknikler sınıf-
landırması altında incelenecektir. Bu sınıflandırma kapsamında, kalitatif teknik-
ler; yargısal ve deneysel yöntemlerden oluşmakta, kantitatif yöntemler ise zaman 
serileri yöntemleri ile nedensel yöntemleri kapsamaktadır.

2.1. Nicel (Kantitatif) Tahmin Yöntemleri

1. TALEP ve TALEP TAHMİNİ

2. ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
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Nicel yöntemler geçmiş zaman verilerinden veya değişkenler arasındaki ilişki-
lerden yararlanılarak oluşturulmaktadır. Nicel öngörü yöntemleri, geçmiş veri-
lerden yararlanılarak gelecekteki verilerin talep tahminlerini istatistiksel olarak 
hesaplayabilmemizi sağlar. Gerçekleşen talebe etki eden faktörler ile talep mik-
tarı arasındaki ilişkinin gelecekteki dönemler için de aynı şekilde eğilim göste-
receği varsayımına dayanmaktadır. İstatistiksel metotlarla geçmiş dönem verileri 
incelenir ve bunlar esas alınarak gelecek dönemlere ait talep miktarları bulunur 
(Dedeoğlu, 2019).

Nicel yöntemin güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır:

• Nicel araştırmaların tekrar edilebilir nitelikte olması, bulguların başka 
araştırmacılar tarafından tekrarlanıp onaylanmasına olanak sağlar,

• Veriler standartlaştırılmış ölçüm araçları ile toplandığı için nesnelliği 
sağlamak nispeten mümkündür,

• Nitel araştırmalara oranla veri toplama ve veri analizi süreçleri daha 
kısa sürede tamamlanabilir.

• Nicel öngörü yöntemleri iki ana grupta incelenmektedir. Bunlar ne-
densel yöntemler ve zaman serisi analizidir. Nedensel yöntemler regresyon ve 
korelasyon analizi ile incelenirken, zaman serileri analizi yöntemleri içinde naif 
yaklaşım, hareketli ortalamalar, üstel düzeltme ve Holt- Winters Yöntemleri yer 
almaktadır (Heizer ve Render, 2017, akt: Dedeoğlu, 2019)

2.1.1 Nedensel Yöntemler

Nedensel yöntemler, geçmişe ait veri olduğunda ve tahmin edilecek faktörler 
arasındaki ilişki ile diğer dışsal ve içsel faktörlerin tanımlanabilir olduğunda kul-
lanılmaktadır. Bu ilişkiler matematiksel terimlerle ifade edilmekte ve karmaşık 
olabilmektedir. Talepte dönüm noktalarını öngörmek ve uzun vadeli tahminler 
yapmak için iyi bir yöntemdir (Krajewski, vd., 2012). Nedensel yöntemler iki ana 
grupta incelenmektedir. Bunlar; 

• Korelasyon analizi,

• Regresyon analizidir.

2.1.1.1 Korelasyon Analizi

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi belirlenir. 
İlişkinin derecesi incelenirken, ilişkinin kuvvetli ya da zayıf olduğu araştırılır. 
İlişkinin kuvvetli olması değişkenlerin birbirlerine bağlılık derecesinin fazla, za-
yıf olması ise bağlılık derecesinin az olduğunu ifade eder (Altaş, 2013). 

Korelasyon analizi, bağımsız ve bağımlı değişken veya değişkenlerin arasındaki 
ilişkiyi oran olarak gösteren korelasyon katsayısının hesaplanmasına dayanmak-
tadır (Orhunbilge, 2002). 

Korelasyon katsayısı r, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü 
ölçer ve r değeri -1.00 ile +1,00 arasında değer alır. Korelasyon katsayısının 1’e 
yaklaşması ilişkinin güçlü, 0’a yaklaşması ise ilişkinin zayıf olduğunu göster-
mektedir. Değişkenler birlikte artıp azalıyor ise korelasyon katsayısı pozitif işaret 
alır ve ilişkinin pozitif yönlü olduğunu gösterir.

Değişkenlerden birisi artıp diğeri azalıyor ise korelasyon katsayısı negatif işaret 
alır ve ilişkinin negatif yönlü olduğu anlaşılır (Orhunbilge, 2002). 

2.1.1.2 Regresyon Analizi

Değişkenler arasındaki İlişkinin fonksiyonel şekli incelenirken; değişkenler ara-
sındaki sebep-sonuç ilişkisi araştırılarak, ilişki matematiksel bir fonksiyon ile 
ifade edilmeye ve bu fonksiyonla tahmin yapmaya çalışılır. Değişkenler arasında 
fonksiyonel ilişkinin araştırılmasında regresyon analizinden yararlanılır (Altaş, 
2013). 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken, bir veya birden fazla bağımsız değişken-
le arasındaki ilişkinin matematik bir fonksiyon ile ifade edilmesidir. Regresyon 

denklemi yardımıyla açıklayıcı değişkenlerin çeşitli değerlerine karşılık bağımlı 
değişkenin ulaşacağı değer tahmin edilir (Orhunbilge, 2002).

2.1.2. Zaman Serileri Yöntemleri  

Zaman serileri yöntemleri gelecekteki performansı öngörmek için yalnızca geç-
miş verilerle birlikte kullanılmaktadır. Örneğin, geçen yıl 6 milyon satış yapıldıy-
sa, bir zaman serisi yöntemi, bu yıl 6 milyon satışın elde edilebileceğini ve buna 
ek olarak hafif bir artışın olabileceğini öngörebilmektedir. Örneğin bir web sitesi 
bir hafta önce 340 kez tıklanırsa, bir zaman serisi yöntemi gelecekteki bir hafta 
benzer tıklanma sayısı öngörebilmektedir (Idrisu, 1990).

Zaman serileri trend, döngüsel, mevsimsellik ve düzensiz değişimler olmak üzere 
dört ayrı bileşenden oluşmaktadır (Lawrence ve Rombe, 2018). Çoğu zaman se-
risi verisi genellikle bazı rastgele dalgalanmalar gösterebilmekle birlikte uzun bir 
süre boyunca nispeten daha yüksek veya daha düşük değere doğru kaymalar gös-
terebilmektedir. Zaman serisinin kademeli olarak kayması genellikle trend ola-
rak adlandırılmaktadır. Trend, zaman serilerindeki uzun süre boyunca büyümeyi 
veya düşüşü temsil eden uzun vadeli bir bileşendir. Örneğin, nüfus büyüklüğün-
deki değişiklikler, nüfusun demografik özelliklerinde değişiklikler, tüketicilerin 
zevklerindeki değişiklikler gibi bir veya daha fazla uzun vadeli faktör nedeniyle 
bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki oto-
mobil üreticileri, otomobil satışlarında bir aydan diğerine önemli farklılıklar ol-
duğunu görebilir. Ancak, son 15-20 yılda otomobil satışlarını gözden geçirirken, 
otomobil üreticileri yıllık satış hacminde kademeli bir artış veya azalış keşfede-
bilir. Döngüsel değişim, uzun süreli ve tekrarlayan dalgalanmalardır. Ekonomik 
serilerde 1’den fazla yılda sürede meydana gelen değişimleri kapsamaktadır (Id-
risu, 1990). Mevsimsellik, verilerde mevsimlere veya yılın farklı dönemlerine, 
aylara göre oluşan kısa vadeli dalgalanmalardır. Düzensiz değişimler olarak da 
adlandırılan arızi faktörler, tahmin edilmesi mümkün olmayan, tesadüfi olarak 
ortaya çıkan dalgalanmalardır (Diebold, 2017; Hanke ve Wichern, 2009). 

Bir zaman serisinde, ölçümler her saat, gün, hafta, ay, yıl veya herhangi bir nor-
mal (veya düzensiz) aralıkta alınabilmektedir. Bu ölçümlerle alınan zaman serisi 
verilerini, bir tahminin gerekli olduğu öğe ile sebep-sonuç ilişkisi olan iki veya 
daha fazla değişken üzerinde inceleyerek, tahminde mümkün olduğu kadar çok 
sayıda faktör dahil etmek için çaba gösterilmektedir. Yöneticiler, geleceği plan-
lamak için bu yöntemlerin kombinasyonunu kullanarak doğru tahminler bir ara-
ya getirmektedir. Bu yöntemlerde temel varsayım, geçmiş verilerin gelecekteki 
olaylara rehberlik edeceği şeklindedir. Zaman serileri yöntemleri mekanik tahmin 
yöntemi, trend analizi, hareketli ortalama, üstel düzeltme ve Box-Jenkins (ARI-
MA) gibi çeşitli yöntemlerden oluşmaktadır (Idrisu, 1990).

2.1.2.1 Mekanik tahmin yöntemi

Mekanik tahmin yöntemi, gelecek dönemdeki talebin, en son dönemdeki taleple 
tamamen aynı olacağını belirtmektedir. Örneğin, bir hastanede temmuz ayında 
75.000 tetkik yapıldıysa ağustos ayında da 75.000 tetkik yapılacağı öngörülmek-
tedir. Bu tahmin doğru olmayabilir, ancak en azından daha karmaşık modellerin 
karşılaştırılabileceği bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Çok basit, uygun mali-
yetli ve verimli bir objektif tahmin modelidir (Idrisu, 1990). 

2.1.2.2 Hareketli ortalamalar yöntemi

Mevsimsel ve döngüsel dalgalanmaları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan 
hareketli ortalamalar yöntemi, genellikle ani düşüş ve yükseliş gösteren serilerde 
kullanılmaktadır. Bu yöntemin amacı yeterli sayıda dönemi göz önüne almak ve 
tesadüfi dalgalanmaların etkisini hafifletmek ve eskiyen verileri hesaplama dışı 
tutmaktadır (Wisniewski, 2006). Yöntem, bir sonraki periyodu tahmin etmek için 
en son veri periyodunun ortalamasını kullanmaktadır. Hesaplama yapılırken geç-
miş tarihi dönem verilerinin üçü, dördü veya beşi alınarak, en son gerçekleşen 
dönem bunlara ilave edilmektedir. Hesaplanan bu verilerin ortalaması, bir sonraki 
dönemin tahmini olarak kabul edilmektedir (Lawrence ve Rombe, 2018). Basit 
hareketli ortalama, çift hareketli ortalama ve ağırlıklandırılmış hareketli ortalama 
olmak üzere 3 yöntem vardır. 
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• Basit hareketli ortalama yöntemi: Bu yöntem, gelecek bir dönem için 
en güvenilir tahminin, önceki dönem verilerine dayandığını esas almaktadır. Sa-
dece son dönemin talebinden ziyade, geçmiş talep verilerinden yararlanılmak-
tadır. Bir n dönem hareketli ortalama, son n talep dönemlerini sonraki dönem 
talepleri için bir tahmin olarak kullanır. Bu tahmin yöntemi, talep seviyesinin za-
man içinde oldukça sabit olduğu durumlarda çok faydalıdır. Bu durumda yöntem, 
seviyenin sonsuza dek sabit olduğunu varsaymak yerine, bu ortalama seviyeye 
basit ayarlamalar yapmaktadır (Blocher vd., 2004).

• Ağırlıklandırılmış hareketli ortalama yöntemi: Basit hareketli or-
talama yönteminin eksik yönü, verilerin eşit ağırlıklandırılmasıdır. Örneğin, 5 
dönemlik hareketli ortalama, son 5 talep gözleminin her birini aynı ağırlığa ge-
tirmektedir. Bunların her biri, tahmin üzerinde %20 etkiye sahiptir. Bu, en yeni 
verilerin en ilgili olduğu yönündeki varsayımlara karşıdır. Bu nedenle, ağırlıklı 
hareketli ortalama, en yeni verilere daha fazla vurgu yapılmasına izin vermekte-
dir. Bu tahmin, daha yeni talep verilerinin daha eski verilerden daha fazla ağırlık-
landırılması gerektiği; bu nedenle, genellikle, ağırlıkların ilişkiyi takip etmesini 
beklemektedir (Blocher vd., 2004; Trubetskoy, 2016). 

• Çift hareketli ortalama yöntemi: Çift hareketli ortalama yöntemi, doğ-
rusal trendi olan seriler için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem bir seri için 
hareketli ortalamanın hesaplanmasının ardından birinci serinin hareketli ortala-
ması olarak ikinci bir serinin hesaplanması temeline dayanmaktadır (Hanke ve 
Reıtsch, 1992). 

2.1.2.3 Üstel Düzeltme Yöntemi

Üstel düzeltme, daha yakın zaman tahminini gözden geçirme prosedürüdür. Üs-
tel düzeltmede son gözlemler tahminlerde göreceli olarak daha fazladır. Üstel 
düzeltme yöntemi dönemin taleplerine daha önceki dönemin taleplerinden daha 
fazla ağırlık vererek zaman serisinin ortalamasını hesaplayan karmaşık bir ağır-
lıklı ilerleyen ortalama yöntemidir. Üstel düzeltme yöntemi, bir zaman serisinde-
ki düzensiz dalgalanmaları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılabilir ve katsayısı 
0 ile 1 arasında değerler alır (Heızer ve Render, 2017).

2.1.2.3.1 Basit Üstel Düzeltme Yöntemi

Basit üstel düzgünleştirme aynı zamanda basit üstel yumuşatma olarak da bilinir. 
Kısa hedefler için basit düzleştirme kullanılır. Tahmin, genellikle sadece bir ay 
geleceğe yöneliktir. Model, verilerin dalgalandığını varsayar (Kslekar, 2004).

Basit üstel düzeltme yönteminde gelecek döneme ait tahmin, bir önceki dönemin 
tahmin değeri ve bir önceki döneme ait gerçek değer ile tahmin edilen değer ara-
sındaki farkın (tahmin hatası) belirli bir yüzdesinin toplamı alınarak hesaplanır 
(Özcan, 2013).

2.1.2.3.2. Brown’ın ikili Üstel Düzeltme Yöntemi

Bu yöntemde iki kez basit üstel düzeltme yöntemi uygulanmaktadır. ilk yapılan 
basit üstel düzeltme, ham verilere yapılır. Ham veriler düzeltildikten sonra, düzel-
tilmiş verilere basit üstel düzeltme uygulanır. Bu yönteme ikili denmesinin sebebi 
iki kez basit üstel düzeltme yönteminin uygulanmasıdır. Trendi ve mevsimselliği 
olmayan seriler için uygundur (Altaş, 2013). 

2.1.2.3.3. Holt’un Doğrusal Trend Yöntemi

Holt’un doğrusal trend yöntemi, zaman serisinin ortalama ve büyüme oranı de-
ğiştiğinde kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Talepte azalma veya artma eği-
liminde bir trend söz konusu olabilir. Trendi belirlemek için ilk aşamada yeni bir 
temel bir düzey oluşturmak için üstel düzeltme yapılır (Benli ve Yıldız, 2014).

2.1.2.3.4. Holt- Winters Yöntemleri

Holt- Winters üstel düzeltme yöntemleri seride bulunabilecek trend ve mevsim-
selliği dikkate alır ve serinin her bir bileşeni ayrı bir denklem kullanılarak tahmin 
edilir. Mevsimsel zaman serileri için en yaygın kullanılan yöntemler; toplamsal 
mevsimsellik için olan toplamsal Holt Winters yöntemi, çarpımsal mevsimsellik 
için önerilen çarpımsal Holt- Winters yöntemidir. (Özüdoğru, 2015).  

2.1.2.3.4.1.Holt- Winters Çarpımsal Üstel Düzeltme Yöntemi

Holt- Winters‟ın üstel düzelme yöntemleri üç eşitliğe dayanmaktadır. Birincisi 
serinin t dönemindeki seviyesini belirlemek, ikincisi trendi belirlemek, üçüncüsü 
ise mevsimsel bileşeni belirlemek için kullanılır. Holt- Winters’ın çarpımsal üstel 
düzeltme yönteminde mevsimsel dalgalanmanın büyüklüğü serinin uzunluğuna 
göre değişirken toplumsal yöntemde sabittir (Özüdoğru, 2015). 

2.1.2.3.4.2. Holt- Winters Toplamsal Üstel Düzeltme Yöntemi

Holt- Winters‟ın çarpımsal üstel düzeltme yönteminde mevsimsel dalgalanma-
nın büyüklüğü serinin uzunluğuna göre değişirken toplumsal yöntemde sabittir.

2.1.2.3.5. Box-Jenkins (ARIMA) yöntemi 

Box-Jenkins yöntemi otoregressif entegre hareketli ortalama (ARIMA) yöntem-
leri sınıfındaki zaman serisi yöntemlerini tanımlamak ve tahmin etmek için kulla-
nılmaktadır. Yöntem, orta ila uzun büyüklükteki zaman serileri için uygundur (en 
az 50 gözlem). Eşit zaman aralıklarıyla elde edilen gözlem değerlerinden oluşan 
kesikli ve durağan bir seri olması bu metodun önemli bir varsayımıdır. Bu tür 
serilerde durağanlık kavramı da Box-Jenkins metodunun önemli varsayımların-
dandır. Ayrıca iç bağımlılık en etkili biçimde dikkate alınmaktadır. Bu özellikle-
rinden dolayı Box-Jenkins yöntemlerine doğrusal durağan stokastik modeller de 
denmektedir. (NCSS). 

2.2.Nitel (Kalitatif) Yöntemler

Nitel tahmin yöntemleri subjektif teknikler olarak da ifade edilmektedir. Tahmin 
ve genelleme yapmak için insan kapasitesinden faydalanılmaktadır. Verilere da-
yanarak yapılan bilimsel yöntemler yerine hissi, kişisel olarak yapılan tahmin-
lerdir. Tahmin etme yöntemi bilimsel verilere dayanmaması sebebi ile tahmin 
performansı düşüktür (Olgun, 2009).

Kalitatif tahmin yöntemleri elde objektif tahmin yapabilecek sayısal veriler ol-
madığı durumlarda genel olarak uzmanların görüşlerinden faydalanmayı amaç-
lamaktadır. Kişisel görüşlere dayalı olduğundan yargısal olduğu söylenebilir (Ja-
cobs ve Chase, 2018, akt: Dedeoğlu, 2019). 

Nitel yöntemin güçlü yönleri aşağıdaki gibidir:

• İnsan davranışının ve sosyal yaşamdaki değişim sürecinin kendi bağ-
lamı içinde ve bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak zengin ve detaylı veriler 
sunar,

• İnsanların araştırma konusunu oluşturan durumu nasıl deneyimledik-
lerini bütün karmaşıklığı ile metne dökebilir.

Nitel yöntemin eleştiriler yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Fazla öznel ve göreceli olması nedeniyle sonuçların araştırmayı yürü-
ten araştırmacıya bağlı olarak değişebilmesi,

• Veri toplama ve çözümleme süreçlerinin çok fazla emek ve zaman 
gerektirmesi,

• Elde edilen verilerin araştırma evrenine genellenememesi, sadece 
araştırmanın örneklemi için geçerli olması.

Nitel tahmin yöntemleri kendi içerisinde satış gücü grupları yöntemi, yönetici 
görüşleri yöntemi, satış elemanları ve ürün hattı yöneticileri görüşleri, delphi yön-
temi, nominal grup yöntemi, pazar araştırması yöntemi, tarihi analog yöntemi 
olarak ayrılmaktadır (Dedeoğlu, 2019).

3.1.Amaç

Çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık kurumlarında talep öngörüsü (tahmini) uy-
gulamasının uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve sonuçları-
nı sistematik olarak gözden geçirmektir. 

Bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğinde olup 2009 – 2019 yılları arasında 
ulusal literatürde sağlık kurumlarında talep öngörüsü konularında yayımlanan 
bilimsel araştırmaların içerik analizi ile araştırılmasını ve zaman içinde nasıl de-
ğişim gösterdiğinin sistematik olarak incelenmesini amaç edinmiştir.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
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Önceden belirlenen niteliklere sahip olan kişi, durum ya da olayların belirli kri-
terlere göre seçilmesi durumu söz konusu olduğu için bu araştırmada amaçlı ör-
nekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
amacına uygun olarak belirlenen kriterlerden en önemlisi 2009-2019 yılları ara-
sında talep öngörüsü alanında yürütülen çalışmaların sağlık kurumlarında yapıl-
mış olması gerekliliğidir. Bu çalışmaların da yakın bir tarih aralığında olması ve 
sağlık kurumlarında talep öngörüsü alanına 2000’li yıllardan sonra odaklanılması 
sebebiyle 1999 – 2019 tarih aralığı temel alınmıştır.

3.3. Yöntem

Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma PRISMA yö-
nergesine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Uluslararası literatürde, sistematik 
derleme ve meta-analiz araştırmalarının sunumunun (araştırma raporunun yazı-
mı) PRISMA Bildirimi kontrol listesine (PRISMA Statement: Checklist of items 
to include when reporting a systematic review or meta-analysis) göre yapılması 
önerilmektedir (www.prisma-statement.org). PRISMA Bildirimi’nin amacı sis-
tematik derleme ve meta-analiz araştırmalarının sunumunu geliştirmede yazar-
lara yardım etmektir. Ayrıca PRISMA Bildirimi yayınlanan sistematik derleme 
ve meta-analiz araştırmalarının eleştirel değerlendirilmesi için de kullanılabilir 
(Moher ve ark., 2009).Sistematik derleme, klinik bir soruya yanıt ya da probleme 
çözüm oluşturmak için, o alanda yayınlanmış tüm çalışmaların kapsamlı bir bi-
çimde taranarak, çeşitli dâhil etme ve dışlama kriterleri kullanarak hangi çalışma-
ların derlemeye alınacağının belirlenmesi, derlemeye dâhil edilen araştırmalarda 
yer alan bulguların sentez edilmesidir (Burns ve Grove, 2007).

3.4. Veri Toplama Yöntemi

Bu çalışmada Google Akademik, Ulakbilim, Dergipark, Tez.Yok, Google Aka-
demik veri tabanlarında, “Talep Tahmini”, “Talep Öngörüsü” “Sağlık hizmet-
lerinde talep ve öngörü yöntemleri” anahtar kelimeleri kullanılarak 1999-2019 
tarih aralığında yayımlanmış olan belgelere ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 
673 çalışmaya rastlanılmıştır. 

Tablo 3.1. Tarama Kriterleri ve Sonuçları

Şekil.1. PRISMA Yönergesine Göre Çalışma Akışı

İlk olarak tüm makaleler başlık yönünden incelenmiş ve çalışma amaçlarına uy-
mayan 650 çalışma uygulama dışında tutulmuştur. Ayrıca tam metin olmayan 1 
makale değerlendirme dışı bırakılmıştır. Birbirinin tekrarı olan 5 makale çalışma-
ya dahil edilmemiştir. Sadece literatür çalışmasından oluşan 2 makale de araştır-
ma dışında tutulmuştur. Elde kalan 15 makale ve lisansüstü tez araştırmanın ama-
cına ve inceleme kriterlerine uygun olduğu sebebiyle çalışmaya dahil edilmiştir.

Sistematik derleme yapılırken oluşturulan araştırma soruları ise şunlardır: 

1. Sağlık kurumlarında talep öngörüsü konusunda yapılmış olan çalışmaların tür-
leri (nitel ve nicel) nelerdir? 

2. Hangi konularda talep öngörüsü araştırmalarının yapıldığı?

3.  Sağlık kurumlarında talep öngörüsü konusunda yapılmış araştırma sonuçla-
rının nelerdir?

3.5. Çalışmanın Sınırlılıkları

• Çalışmanın sınırlılıkları arasında sadece İngilizce ve Türkçe çalışma-
ların ele alınması 

• Çalışmanın hastane veya sağlık kurumunda gerçekleşmiş olması,  

• Nitel, nicel ya da karma araştırma yöntemlerinden birinin kullanılmış 
olması

• Ayrıca sadece tam metnine ulaşılabilen kaynakların ele alınması,

• Bildiri, kitap, kitap bölümü çalışmalarının kapsam dışı tutulması, 

• Makalelerin hakemli bir dergide yayımlanmış olması,

• 1999 yılı öncesi çalışmaların alınmaması sınırlılıklar arasındadır.  

                                     

Çalışmanın bu bölümünde hastanelerde ve sağlık kurumlarında talep öngörüsü 
(tahmini) konusunda, çalışmaların türleri (nitel ve nicel), bu çalışmaların daha 
çok hangi konularda yapıldığı ve araştırma sonuçlarının ne olduğu incelenmiştir. 

3.1. Çalışmalara Ait Tanımlayıcı Bilgiler

Araştırmada sistematik derleme tarih aralığı olarak son 20 yıl baz alınmıştır. Tab-
lo 3.2.’de yer alan çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2015 (n:4) 

  3. BULGULAR

Veri Tabanları

Tez.Yok

Ulakbilim 

Dergipark 

Google Akademik

Anahtar Kelimeler

Sağlık Kurumları, 
Hastane

Talep Tahmini, Talep Öngörüsü, 
Sağlık hizmetlerinde talep ve öngörü 
yöntemleri

Sınırlılıklar

* Türkçe ve İngilizce olması

* 1999 – 2019 yılları arasında yayınlanmış olması (son 20 
yıl)

* Makalelerin Hakemli bir dergide yayımlanmış olması

* Nitel, nicel ya da karma araştırma yöntemlerinden birinin 

   kullanılmış olması 

* Araştırma makalesi ya da Tez olması

* Tam metnine ulaşılabilir olması

* Çalışmanın Hastane veya Sağlık Kurumunda yapılmış 
olması

Çıkan sonuç sayısı 673

Detaylı İnceleme So-
nucunda Değerlendirilen 
Çalışma Sayısı 15
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yılının en çok çalışma yapılan yıl olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu 
konuda yapılan çalışmaların daha fazla olması dikkat çekmektedir. Çalışmaların 
çoğu 2011 yılı ve sonrasında gerçekleşmiştir. 

Tablo 3.2. Çalışmalara Ait Tanımlayıcı Bilgiler

Tablo 3.3.’de Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemlerine yer verilmiştir. 
Buna göre araştırmaların araştırmalarda en çok Zaman Serileri yöntemi (n:5), 
kullanıldığı görülmektedir. İkinci sırada regresyon analizi yöntemi (n:4), Üçüncü 
sırada ise Ki Kare yöntemi (n:3), Holt- Winters Çarpımsal Üstel Düzeltme Yön-
temlerinin (n:3) kullanıldığı görülmektedir.

Tablo 3.3. Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Tablo 3.4. Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Yöntemlerine yer verilmiştir. 
Buna göre araştırmalarda en çok hastane verilerinden (n:11) yararlanılmıştır. 
İkinci sırada kullanılan veri toplama yöntemi ise Anket yöntemidir (n:3).

Tablo 3.4. Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri

Tablo 3.5.’de Temel Talep Öngörü Konularına yer verilmiştir. Buna göre araş-
tırmalarda en çok hasta talebi öngörüsü (n:9) konusunda çalışma yapılmıştır. En 
çok araştırma yapılan ikinci konu ise malzeme öngörüsü (n:3) alanındadır. Üçün-
cü sırada ise personel öngörüsü konusu (n:2) alanındadır ve son sırada ise çağrı 
sayısı (n:1) gelmektedir.

Tablo 3.5. Çalışmalara Ait Temel Talep Öngörü Konuları

Sağlık hizmetlerinde talep öngörüsü alanında 1999 – 2019 yılları arasında yapıl-
mış 9’u lisansüstü tez çalışması ve 6’sı  makale olmak üzere toplam 15 araştır-
ma üzerinden değerlendirmelerin yer aldığı bu çalışmadan elde edilen bulgulara 

göre, ulusal sağlık yönetimi literatüründe talep öngörüsü (tahmini)  konusunun 
sıklıkla çalışılan konular olmadığı söylenebilir. Türkiye’de yapılan çalışmalara 
bakıldığında yıllara göre araştırma sayılarında göreceli de olsa bir artış olmasına 
karşın son yirmi yılda sağlık kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü konu-
sunda yalnızca 15 çalışmanın yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Yapılan sistematik derleme talep öngörüsü uygulamalarının sağlık sektöründe 
farklı nedenler ile farklı konularda uygulandığını göstermiştir. Çalışmaların daha 
çok hasta talebini öngörme üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma sağlık 
kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü konularına odaklanmış araştırmacı 
sayısının azlığını göstermektedir. Sağlık kurumları yönetimi literatüründe talep 
öngörüsü alanının güçlenmesi ve gelişimi için, bu konulara ilgi duyan araştırmacı 
sayısının ve bu araştırmacılar arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Bu çalışmada incelenen çalışmaların araştırma türleri ve veri toplama metodları 
incelendiğinde, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı ve ağırlıklı olarak hastane 
verileri (n:12) ve anket (n:3)  yöntemleri ile verilerin toplandığı görülmektedir. 
Özellikle hastane istatistikleri ve finansal verileri gibi ikincil veri kaynakları talep 
öngörüsü çalışmaları için önemli veri kaynakları olarak değerlendirilebilir. Anket 
çalışması uygulanan araştırmaların katılımcıları değerlendirildiğinde ise, tama-
mının hastalar üzerinde yürütüldüğü belirlenmiştir. 

Gelecekte talep öngörüsü konusunda sağlık kurumları yönetimi alanında daha 
çok çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Sağlık kurumlarının içinde bulunduk-
ları çevresel koşulların değişmesi ya da sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak kamu 
eliyle yürütülmesi talep öngörüsü konusunun önemini azaltmaz. Sağlık hizmet-
lerinin taşıdığı pek çok özellik, özellikle talep konusundaki belirsizlikler, yüksek 
uzmanlaşma seviyesi, yüksek maliyetli oluşu, belirsizliklere karşı toleransın dü-
şük olması pek çok konuya stratejik bir bakış açısı ile bakmayı gerektirmektedir. 
Talep öngörüsü alanın güçlenmesi için bu alanda çalışan araştırmacı sayısının 
artması, özellikle lisansüstü tezlerde araştırmacıların bu çalışmada da ortaya ko-
yulan literatürde çalışılmayan talep öngörüsü konularına yönlendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.
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Çalışma ortamının özellikleri çalışanların iş performansını, motivasyonunu ve tatmin düzeyini etkileyebil-
mektedir. Çalışma ortamının hava koşulları, ısı, nem, aydınlanma ve gürültü gibi fiziksel faktörlerinin çalı-
şanlar tarafından nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi akademik ve idari personelinin eski ve yeni yerleşkelerini karşılaştırarak değişen çalışma ortamla-
rını nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay 
ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 90 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonu-
cunda personelin genel olarak yeni yerleşkeyi (Keçiören) eski yerleşkeye (Dikimevi) kıyasla daha yüksek 
puanla değerlendirdiği, iş yerlerinin taşınmasının sosyal aktivitelerini, iş yerine ulaşım hızı ve maliyetlerini 
etkilediği belirlenmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik öneri-
ler getirilmiştir.

The characteristics of the working environment can affect the job performance, motivation and satisfaction 
level of the employees. It is important how the physical factors of the working environment such as weather 
conditions, temperature, humidity, lighting and noise are perceived by employees. In this study, it is aimed 
to determine how the academic and administrative staff of Ankara University Faculty of Health Sciences 
evaluate the changing work environments by comparing their old and new campuses. Questionnaire form 
was used as data collection tool in the present study. 113 academic and administrative staff working at the 
faculty constituted the universe of the study, the sample was not selected because the universe is easily 
accessible, and a total of 90 questionnaires were evaluated. As a result of the study, it was determined that 
the staff generally evaluated the new campus (Keçiören) with a higher score compared to the old campus 
(Dikimevi), and the moving of the workplaces affected their social activities, transportation speed and 
costs to the workplace. In line with the study findings, suggestions have been made to improve the working 
environment.
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Güvenli, nitelikli ve verimli hizmetin sunulabilmesi için; çalışanların kapasitele-
rini en üst düzeyde kullanabilecekleri ve üst düzey performans gösterebilecekleri 
bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır (Saygılı ve Çelik, 2011). İş yerindeki masa, 
oda veya çalışma ortamının uygun olması çalışanlar açısından rahatlık ve güven 
sağlayıcı unsurlardır (Aytaç vd., 2001).

Personelin motive edilmesi ve verimlilikte sürekliliğin sağlanması için, çalışma 
ortamının personel tarafından iyi algılanması gerekmektedir (Spreckelmeyer, 
1993). Çalışma ortamının fiziksel faktörlerini oluşturan hava koşulları, ısı, nem, 

aydınlanma ve gürültü gibi unsurların çalışan sağlığının psikolojik ve fizyolojik 
durumu üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir (Üçüncü vd., 2009). Çalışmalar, bu 
faktörlerin tek başına veya birbiri ile kombinasyonunun çalışanların işyerlerine 
yönelik algılamaları üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, 
sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına yönelik düzenlemeler öneren ergonomi 
uygulamaları öne çıkmaktadır.

Çalışanların motivasyon ve tatmin düzeylerinin yüksek tutulması için her iş yeri 
için geçerli standart kurallar olmasa da, iş yerlerinde dikkat edilmesi ve mini-
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mum düzeyde sağlanması gereken birtakım koşullar bulunmaktadır. Bu kuralla-
rın dışında her çalışma ortamının kendine has özelliklerinin incelenmesi, eksik-
liklerinin giderilmek üzere tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi personelinin, eski (Dikimevi) ve yeni 
(Keçiören) yerleşkelerini karşılaştırmaları yoluyla fakülte çalışma ortamını nasıl 
değerlendirdiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Çalışma ortamı, örgütte verimi artıran etkenlerden biri olup, bu koşulların iyi-
leştirilmesi çalışanı daha verimli çalışmaya yöneltmektedir. Daha uygun çalışma 
koşullarının yaratılması, sadece ekonomik bir zorunluluk değil çağdaş yönetim 
anlayışı için de gereklidir (Can vd., 2016). Çalışma ortamını etkileyen temel fak-
törler aşağıda sıralanmıştır:

• Fiziksel Faktörler (İşten kaynaklanan): İşyeri yerleşim planı, iş sı-
rasında gereken ekipmanların yerleşimi, uygunsuz duruş gerektiren işler, statik 
duruş gerektiren işler vb.

• Çevresel Faktörler (Çalışma ortamından kaynaklanan): Gürültü, sı-
caklık, nem ve hava akımı, aydınlatma, titreşim, kimyasallar vb.

• Psikolojik Faktörler (Çalışan kaynaklanan): Uyuşmazlıklar, üzün-
tüler, ailevi sorunlar, mesleki sorunlar, kariyer sınırlılıkları, ekonomik sorunlar, 
güvensizlik, işyerinde negatif sosyal iletişim, grup içerisinde çalışma baskısı vb.

Fiziki çalışma ortamı, çalışanın fiziki ve psikolojik sağlığı, iş tatmini, yaratıcılı-
ğı ve konsantrasyonu üzerinde etkilidir. Fiziki çalışma ortamı, bina ve ekipman 
tasarımından, havalandırma, ışıklandırma, gürültü, ısı veya mobilya seçimine 
kadar pek çok faktörü kapsamaktadır (Çelebi, 2018). Kötü hava kalitesi, yeter-
siz havalandırma, nem dengesizliği, uygun olmayan ortam sıcaklığı, gürültü ve 
aydınlatma düzeyi,  uygun olmayan yerleşim düzeyi ve renklendirme çalışan ve-
rimliliğini ve bireylerin sosyal iletişimini olumsuz etkileyebilmektedir (Demirci 
ve Armağan, 2002; Kolb vd., 2012; Özkanlı ve Öncer, 1998).

Ergonomi ile ilgili olarak birden farklı tanım bulunmakla beraber, kişilerin verim-
lilik, sağlık ve güvenliklerini ön planda tutacak uygulamalar bütünü olarak ifade 
edilmektedir. Ergonomi, insanların fizyolojik kapasitesini, anatomik özelliklerini 
ve toleranslarını göz önünde bulundurarak endüstriyel çalışma ortamındaki bü-
tün faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, psikososyal ve organik stresler karşısında, 
insan, çevre, makine uyumu ve sistem verimliliği temel yasalarının ortaya koyul-
duğu araştırma ve geliştirme alanıdır (Erkan, 1997). Ergonomi, insan ve çevre 
arasındaki ilişkinin bilimsel araştırmasıdır. Bu çevre insanın sadece içinde bulun-
duğu fiziksel ortamı değil, kullanılan mekanik ve elektronik donanımı, aletleri, 
çalışma yöntemini ve işin organizasyonunu da kapsamaktadır. Ergonomi insan-
ların; sağlık ve güvenlik içinde çalışması, işin insanın antropometrik ölçülerine, 
beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması, her türlü araç, 
makine ve donanımın insan yeteneklerine uygun biçimde tasarımlanması ve psi-
ko-sosyal açıdan olumlu bir iş ortamının yaratılması için ilgilenir (Özkul, 1996).

Ergonomi, kişilerin hayatlarının insana uygun hale getirilmesini amaçlar. Ergono-
minin temel amaçları; insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yakın çevrenin 
sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi birtakım risklerin ortadan kaldırılması, 
çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni ve 
kullanılan araç gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanmasıdır (Güler, 
1997). Groover (2014)’a göre ergonominin temel amaçları; çalışanların etkinliği-
ni artırmak, gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak, lüzumsuz aktiviteleri ön-
lemek, kullanıcı ile makine etkileşimini kolaylaştırmak, iş sürecini daha güvenli 
hale getirerek potansiyel iş kazalarının önüne geçmek, çalışanların konfor ve 
memnuniyetlerinin artırılarak bedensel ve zihinsel yorgunluklarını düşürmektir.

3.1. Araştırmanın Amacı ve Türü

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılında Dikimevi yerleş-
kesinden Keçiören yerleşkesine taşınmıştır. Araştırmanın amacı, Ankara Üni-

versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin Dikimevi ile 
Keçiören yerleşkesini karşılaştırması yoluyla fakülte çalışma koşullarını nasıl de-
ğerlendirdiğinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma tanımlayıcı araştırma türündedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik 
ve idari personelinden oluşmaktadır. Fakültede çalışan toplam personel sayısı, 
Personel İşleri şefinden elde edilmiş, evrenin 113 personelden oluştuğu belirlen-
miştir. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, evren kolay ulaşılabilir oldu-
ğundan örneklem seçilmemiş, tüm gönüllüler çalışmaya alınmıştır. Bu evrenden 
%95 güven düzeyinde ± %5 göz yumulabilir hata payı ile %70 oranında geri 
dönüş sağlanması gerekmektedir (Rea ve Parker, 2014). Bu doğrultuda toplam 
102 anket dağıtılmış, 90 anket analize uygun bulunmuş, geri dönüş oranı %88,24 
olarak hesaplanmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun oluş-
turulmasında; Saygı (2019)’nın ve Rau vd. (2019)’nin çalışmaları temel alınmış-
tır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır:

• Birinci Bölüm: Tanımlayıcı sorular (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, görevi/
pozisyonu, meslekte çalışma yılı, fakültede çalışma yılı, iş yeri kaynaklı sağlık 
problemleri)

• İkinci Bölüm: İki yerleşkeyi karşılaştırmaya yönelik sorular (Ulaşım, yemekha-
ne, derslik, öğle arası aktiviteleri, iş arkadaşlarla ilişkiler, iş akışı)

• Üçüncü Bölüm: İki yerleşkeyi derecelendirmeye yönelik ölçek (13 İfade: Ofis 
malzemeleri, aydınlatma düzeyi, ısı, havalandırma, gürültü, acil durum bildiren 
bilgiler, temizlik, iletişim, dinlenme ortamları vb.)

Anketin ikinci bölümündeki soruların oluşturulmasında literatürden (Rau vd., 
2019) yararlanılmış, sonrasında fakülte çalışanlarından görüş alınarak ankete 
eklemelerde bulunulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde, personelden iki yer-
leşkeyi 13 ifadeye göre 5’li Likert düzeyinde (1:Hiç Katılmıyorum-5:Tamamen 
Katılıyorum) karşılaştırması istenmiştir. 

Saygı (2019), çalışmasında anketin güvenilirliğini Cronbach’s Alpha katsayısını 
kullanarak 0,81 olarak hesaplamıştır. Bu çalışmada ise personelin her iki yerleşke 
için verdiği yanıtların güvenilirliği değerlendirilmiş, Dikimevi Yerleşkesi ifadele-
ri için 0,863, Keçiören Yerleşkesi ifadeleri için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,803 
olarak bulunmuştur. Bu da sonuçların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir 
(Tavşancıl, 2006).

Veri toplama öncesi Ankara Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığından 
12.11.2019 tarih ve 46732005-044-E-4893 sayılı idari izin alınmıştır. Araştırma-
ya katılan akademik ve idari personele araştırmanın amacı ve veri toplama aracı 
hakkında bilgi verilmiştir.

4.1. Tanımlayıcı Bulgular

Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin be-
lirlenmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan çalışanların %56,7’si kadın, %72,2’si 
akademik personel olup, %73,3’ü yüksek lisans veya doktora ve %14,4’ü lise 
mezunudur (Tablo 1). Demografik sorular arasında, çalışanlara iş yeri kaynaklı 
sağlık sorunu olup olmadığı sorulmuş, çalışanların %94,4’ünün bu soruya “Yok” 
cevabı verdiği belirlenmiştir. İş yeri kaynaklı sağlık sorunu yaşayan personel ya-
şadığı sağlık sorunlarını; strese bağlı kalp rahatsızlığı, psikolojik sorunlar, stres, 
boyun düzleşmesi şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca, çalışanların %87,8’inin çalışma 
alanlarını dekore etme ve değişiklik yapma olanakları olduğunu ifade ettiği be-
lirlenmiştir.

1. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ

2. ERGONOMİ

3. YÖNTEM

4. BULGULAR
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular

Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 36 (𝑋̅=36,38±8,623) olarak bulun-
muş, yaşların 25 ile 59 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2). Personelin 
ortalama yaklaşık 13 yıl meslekte (𝑋̅=12,75±9,603) ve ortalama yaklaşık 9 yıl 
fakültede (𝑋 ̅=8,60±6,495) çalışma deneyimine sahip olduğu belirlenmiştir. Bir-
den fazla kişinin çalıştığı odalarda en fazla 6 çalışanın bir odada çalıştığı belir-
lenmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Yaş ve Tecrübelerine Ait Bulgular

4.2. İki Yerleşkenin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular

Anket formunun ikinci bölümünde iki yerleşkenin; ulaşım, yemekhane, derslik, 
öğle arası aktiviteleri, iş arkadaşlarla ilişkiler, iş akışı gibi konular çerçevesinde 
karşılaştırılması istenmiştir. Çalışanların %44,4’ü Keçiören yerleşkesine ula-
şımlarının Dikimevi yerleşkesine kıyasla daha yüksek maliyetli ve daha hızlı 
olduğunu, %41,1’i de daha konforlu olduğunu ifade etmiştir (Tablo 3). Yalnızca 
şahsi aracı olan veya bir başkasının aracı ile iş yerine gelen çalışanlar tarafın-
dan yanıtlanan araç park yeri olanaklarının değerlendirildiği soruda çalışanların 
%53,70’i Keçiören yerleşkesini daha iyi olarak değerlendirmiştir. Araç yaya giriş 
çıkışı olanakları ise Keçiören yerleşkesi için %35,6 oranla daha iyi olarak değer-
lendirilmiştir. 

Çalışanların %45,6’sı Keçiören yerleşkesinin yemekhanesinin Dikimevi yerleş-
kesinin yemekhanesinden daha iyi olduğunu ifade ettiği belirlenmiştir (Tablo 3). 
Yalnızca öğretim elemanları tarafından cevaplanan dersliklerin ergonomik açıdan 
değerlendirildiği soruda Keçiören yerleşkesinin derslikleri (%89,23) ergonomik 
açıdan daha iyi olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların %47,8’si Keçiören yerleş-
kesinin taşınmanın öğle arası aktivitelerini olumlu etkilediğini, %44,4’ü etkile-
mediğini, %61,1’i iş arkadaşları arasındaki ilişkiyi etkilemediğini ifade etmiştir. 
İş akışının değerlendirildiği soruda çalışanların %52,2’si iş akışımı etkilemedi 
cevabını vermiştir.

Tablo 3. İki Yerleşkeyi Karşılaştırmaya Yönelik Bulgular

1 Bu soruyu yalnızca şahsi aracı veya bir başkasının aracı ile iş yerine gelen çalışanlar yanıtlamıştır.

2 Bu soruyu yalnızca derslere giren öğretim elemanları yanıtlamıştır.

Yemek, banka, spor vb. ihtiyaç ve sosyal aktiviteleri içeren öğle arası aktivitelerin 
yerleşkelere göre karşılaştırıldığı bir soruda, kadın personelin %49’u ve akade-
mik personelin %49,2’si öğle arası aktivitelerini etkilemediğini, erkek personelin 
%59’u ve idari personelin %68’i ise olumlu etkilediğini ifade etmiştir (Tablo 4). 
Çalışmada kadın personelin %64,7’si, erkek personelin %56,4’ü ve idari persone-
lin %56’sı ile akademik personelin %63,1’i yerleşke değişikliğinin iş arkadaşları 
arasındaki ilişkilerini etkilemediğini ifade etmiştir. İdari personelin %48’i yerleş-
ke değişikliğinin iş akışını olumlu etkilediğini, kadın personelin %56,9’u, idari 
personelin %44’ü ve akademik personelin %55,4’ü etkilemediğini ifade etmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4. Yerleşke Değişimine Yönelik Görüşlerin Cinsiyet ve Göreve Göre Da-
ğılımı

Çalışanlardan Dikimevi ve Keçiören yerleşkelerini genel olarak değer-
lendirmeleri, 1 (kötü) ile 10 (iyi) arasında puanlamaları istenmiştir. Çalışanların 
Keçiören yerleşkesini (𝑋̅=7,97±1,539) Dikimevi yerleşkesine (𝑋̅=5,34±2,040) 
göre daha yüksek puanla değerlendirdiği saptanmıştır (Tablo 5).

Tanımlayıcı Bilgiler N %

Cinsiyet
Kadın 51 56,7
Erkek 39 43,3

Öğrenim düzeyi

Lise 13 14,4
Ön lisans 5 5,6
Lisans 6 6,7
Lisansüstü 66 73,3

Görev
İdari personel 25 27,8
Akademik personel 65 72,2

İş yeri kaynaklı sağlık sorunu
Var 5 5,6
Yok 85 94,4

Çalışma alanını dekore etme ve değişiklik yapma 
olanağı

Var 79 87,8
Yok 11 12,2

Yaş ve Tecrübe Bilgisi N Mini-
mum

Maksi-
mum �̅� SS

Yaş 90 25 59 36,38 8,623
Meslekte çalışma yılı 90 2 35 12,75 9,603
Fakültede çalışma yılı 90 2 30 8,60 6,495
Ofisi paylaşan kişi sayısı (çalışanın kendisi 
hariç) 90 0 5 3,31 1,612

Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha düşük maliyetli 19 21,2
Daha yüksek maliyetli 40 44,4
Farklı değil 31 34,4
Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha hızlı 40 44,4
Daha yavaş 37 41,2
Farklı değil 13 14,4
Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha konforlu 37 41,1
Daha konforsuz 25 27,8
Farklı değil 28 31,1
Keçiören yerleşkesinin araç park yeri Dikimevi yerleşkesi park yerin-
den:1 N %

Daha iyi (Daha organize ve yeterli) 29 53,70
Daha kötü (Daha yetersiz) 8 14,82
Farklı değil 17 31,48
Keçiören yerleşkesi araç ve yaya giriş çıkışı Dikimevi yerleşkesinden: N %

Daha iyi 32 35,6
Daha kötü 27 30,0
Farklı değil 31 34,4
Keçiören yerleşkesinin yemekhanesi Dikimevi yerleşkesinden: N %
Daha iyi 41 45,6
Daha kötü 14 15,6
Farklı değil 33 36,6
Fikrim yok 2 2,2
Keçiören yerleşkesinin derslikleri ergonomik açıdan Dikimevi 
yerleşkesinden:2 N %

Daha iyi 58 89,23
Daha kötü 1 1,54
Farklı değil 6 9,23
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması öğle arası aktivitelerimi 
(yemek, banka, spor vb. ihtiyaç ve sosyal aktiviteler): N %

Olumlu etkiledi 43 47,8
Olumsuz etkiledi 7 7,8
Etkilemedi 40 44,4
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması iş arkadaşlarım arasındaki 
ilişkilerimi: N %

Olumlu etkiledi 26 28,9
Olumsuz etkiledi 9 10,0
Etkilemedi 55 61,1
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması iş akışımı: N %
Olumlu etkiledi 31 34,4
Olumsuz etkiledi 12 13,4
Etkilemedi 47 52,2

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınmasının Öğle 
Arası Aktivitelerine 
Etkisi:

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%)

Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Olumlu 39,2 59,0 68,0 40,0 47,8

Olum-
suz 11,8 2,5 0,0 10,8 7,8

Etkilemedi 49,0 38,5 32,0 49,2 44,4

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınmasının İş 
Arkadaşlarım 
Arasındaki İlişkimi:

Olumlu 23,5 35,9 40,0 24,6 28,9

Olum-
suz 11,8 7,7 4,0 12,3 10,0

Etkilemedi 64,7 56,4 56,0 63,1 61,1

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınması İş 
Akışımı:

Olumlu 25,5 46,2 48,0 29,2 34,4

Olum-
suz 17,6 7,6 8,0 15,4 13,4

Etkilemedi 56,9 46,2 44,0 55,4 52,2
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Tablo 5. Yerleşkelere Yönelik Genel Değerlendirme 

Bu genel değerlendirme puanlarının ortalamaları ile katılımcıların bazı tanım-
layıcı özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı 
araştırılmıştır. Gerekli varsayımların sağlanması ile veri tür ve yapılarına göre 
ilgili testler yapılmıştır (Tablo 6).

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile cinsiyet arasındaki ilişki ba-
ğımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmamıştır (t0,05; 88=0,564; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel değerlendirme 
puanı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır 
(t0,05;88=2,921; p<0,05). Erkeklerin (8,48±1,295) Keçiören yerleşkesini kadın-
lara göre (7,56±1,603) daha yüksek puanladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile görev/pozisyon arasındaki 
ilişki bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmamıştır (t0,05; 88=1,110; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel 
değerlendirme puanı ile görev/pozisyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmıştır (t0,05; 88=2,660; p<0,05). İdari personelin (8,64±1,350) 
Keçiören yerleşkesini akademik personele göre (7,70±1,538) daha yüksek pu-
anladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile meslekte çalışma yılı arasında-
ki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna göre; en 
az iki farklı meslekte çalışma yılı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu saptanmıştır (F=8,800; p<0,05). Farklılığın hangi kategori-
lerden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla Bonferroni çoklu karşılaştırma 
yöntemi kullanılmış, 0-11 yıl ile 12-23 yıl, 12-23 yıl ile 24-35 yıl mesleki dene-
yimi olan çalışanlar arasında farklılık belirlenmiştir. 12-23 yıl mesleki deneyimi 
olan çalışanların (7,42±1,311) 0-11 mesleki deneyimi olanlara (5,14±1,942) ve 
12-23 yıl mesleki deneyimi olan çalışanların (7,42±1,311) 24-35 mesleki dene-
yimi olanlara (4,70±1,976) göre değerlendirme puanlarının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Keçiören yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile meslekte çalışma 
yılı arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonu-
cuna göre; en az iki farklı meslekte çalışma yılı kategorileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (F=1,542; p>0,05).

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile fakültede çalışma yılı arasın-
daki ilişki bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmamıştır (t0,05; 88=0,608; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel 
değerlendirme puanı ile fakültede çalışma yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmıştır (t0,05; 88=3,746; p<0,05). Fakültede çalışma yılı 18-35 
olan çalışanların (9,18±1,046) Keçiören yerleşkesini 0-17 olanlara (7,70±1,505) 
göre daha yüksek puanladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile ofisi paylaşan kişi sayısı ara-
sındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna 
göre; ofisi paylaşan kişi sayısı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı saptanmıştır (F=0,726; p>0,487). Keçiören yerleşkesi ge-
nel değerlendirme puanı ile ofisi paylaşan kişi sayısı arasındaki ilişki Tek Yönlü 
ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna göre; ofisi paylaşan kişi sa-
yısı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır 
(F=4,698; p<0,05). Farklılığın hangi kategorilerden kaynaklandığının belirlen-
mesi amacıyla Bonferroni çoklu karşılaştırma yöntemi kullanılmış, ofisini 2-3 
kişi ile 4-5 kişi arasında paylaşan çalışanlar arasında farklılık belirlenmiştir. Ofisi-
ni 2-3 kişi ile paylaşan çalışanların (5,53±1,852), 4-5 kişi ile paylaşan çalışanlara 
(5,11±2,159) göre değerlendirme puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Tablo 6. Bazı Tanımlayıcı Özelliklere Göre Genel Değerlendirme Puanları

4.3. Ölçeğe İlişkin Bulgular

Anketin üçüncü bölümünde, çalışanlardan farklı yerleşkelerin çalışma ortamının 
ergonomikliğini değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları istenmiştir. Tablo 7 ve 
Tablo 8’de çalışanların bu ifadeler için verdiği yanıtlar detaylı olarak incelenmiş-
tir. Dikimevi ve Keçiören yerleşkesi arasındaki ortalama farklılıklarının istatistik-
sel olarak anlamlı olup olmadığının test edilmesi amacı ile gerekli varsayımların 
yerine getirilmesiyle Bağımlı Örneklem t Testi kullanılmıştır (Tablo 9). Beşinci 
ifade hariç olmak üzere incelenen her bir ifadede ortaya çıkan farklılığın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

“Kullanılan masa, sandalye çalışanların vücut ölçüleriyle doğru orantılıdır” ifa-
desine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların %35,6’sının katılmadığı, %36,6’sının 
katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %83,3’ünün katıldığı belirlenmiş-
tir. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönün-
deki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=7,931; p<0,001).

“Ofiste kullanılan araç-gereç rahatça ulaşılabilir konumdadır” ifadesine Diki-
mevi yerleşkesi için çalışanların %32,2’sinin katılmadığı, %36,6’sının katıldığı; 
Keçiören yerleşkesi için çalışanların %3,3’ünün katılmadığı, %81,1’inin katıldığı 
saptanmıştır. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılma-
ları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=8,422; p<0,001).

“Ofiste kullanılan aydınlatma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi 
için çalışanların %31,1’i katılmadığını, %45,6’sı katıldığını; Keçiören yerleşkesi 
için çalışanların %6,7’si katılmadığını; %83,3’ü katıldığını ifade etmiştir. Çalı-
şanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t=6,609; p<0,001).

“Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların 
%16,7’sinin katılmadığı, %55,6’sının katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışan-
ların %12,2’sinin katılmadığı, %61,2’sinin katıldığı belirlenmiştir. Çalışanların 
bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı değildir (t=0,704; p=0,483).

“Ofiste havalandırma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalı-
şanların %35,5’inin katılmadığı, %36,8inin kararsız kaldığı ve %27,7’sinin ka-
tıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %6,6’sının katılmadığı, %69’unun 
katıldığı tespit edilmiştir. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha 
fazla katılmaları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=6,860; p<0,001).

“Çalışma ortamı yeterince temizdir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışan-
ların %45,6’sının katılmadığı; %26,6’sının katıldığı; Keçiören yerleşkesi için 
çalışanların %47,8’inin katıldığı, %37,8’inin katılmadığı belirlenmiştir. Çalışan-
ların bu ifadede Dikimevi yerleşkesi için katılmamaları ile Keçiören Yerleşkesi 
için kararsız kalmaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=2,953; 
p<0,001).

Değerlendirme N Minimum Maksi-
mum �̅� SS

Dikimevi Yerleşkesi Genel Değerlendirme 
Puanı 90 1 9 5,34 2,040

Keçiören Yerleşkesi Genel Değerlendirme 
Puanı 90 3 10 7,97 1,539

Değişkenler

�̅�±SS

Dikimevi Yerleşkesi Genel Değerlen-
dirme Puanı

Keçiören Yerleşkesi Genel Değer-
lendirme Puanı

p �̅�±SS P

Cinsiyet
Kadın 5,45±2,071

0,574
7,56±1,603

0,004*
Erkek 5,20±2,015 8,48±1,295

Görev/Po-
zisyon

İdari Personel 4,96±2,009

0,270

8,64±1,350

0,009*

Aka-
de-
mik 
Per-
so-
nel

5,49±2,047 7,70±1,538

Mes-
lekte 
Ça-
lışma 
Yılı

0-11 5,14±1,942

0,000* 
F=8,800

7,65±1,433 0,333

F= 1,542

12-23 7,42±1,311 8,58±1,928

24-35 4,70±1,976 8,50±1,395

Fakül-
tede 
Çalışma 
Yılı

0-17 5,40±1,964

0,545

7,70±1,505

0,000*
18-35 5,06±2,407 9,18±1,046

Ofisi 
Paylaşan 
Kişi 
Sayısı

0-1 5,77±2,048 0,487

F=0,726

5,77±2,048

0,012* 
F=4,698

2-3 5,53±1,852 5,53±1,852

4-5 5,11±2,159 5,11±2,159
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“Çalışma ortamı dışındaki ortak kullanım alanları (tuvalet, yemekhane, toplantı 
salonu vb.) yeterince temizdir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların 
%52,2’sinin katılmadığı, %20’sinin katıldığı saptanmıştır. Keçiören yerleşkesi 
için çalışanların %41,1’inin katıldığı, %30’unun katılmadığı belirlenmiştir. Ça-
lışanların bu ifadeye Dikimevi yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki 
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=4,178; p<0,001).

“Kişisel eşyalarımı koyabileceğim kendime özel dolabım/alanım yeterlidir” ifa-
desine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların %51,1’inin katılmadığı, %25,6’sının 
katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %71,1’inin katıldığı, %10’unun 
katılmadığı belirlenmiştir. Çalışanların bu ifadeye her iki yerleşke için kararsız 
kalmakla birlikte Keçiören yerleşkesi için Dikimevi yerleşkesine kıyasla daha 
fazla katılmaları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=8,944; 
p<0,001).

Tablo 7. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (Dikimevi Yerleşkesi)

Tablo 8. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (Keçiören Yerleşkesi)

Tablo 9. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (İki Yerleşkenin Karşılaştırması)

Personelin çalışma koşullarının değerlendirildiği benzer çalışmalar taranmış, az 
sayıda benzer çalışma bulunduğundan bu bölümde çalışma bulguları, literatür 
bilgileri ve bazı araştırma bulguları kapsamında değerlendirilmiştir.

Çalışma ortamının sıcaklığı, havalandırması ve nem düzeyi çalışanların verimli-
liğini ve memnuniyetini etkileyebilmektedir (Yılan, 2013). Bu çalışmada çalışan-
ların yeni yerleşkenin aydınlatma ve havalandırma gibi birtakım fiziksel çalışma 
koşullarını daha iyi olarak değerlendirmiş, sonuç olarak genel değerlendirmede 
de yeni yerleşkeye daha yüksek puan vermiştir.

Çalışanların işlerine kolayca odaklanabilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabil-
meleri için çalışma ortamındaki gürültü düzeyi önem arz etmektedir (Cordero 
vd., 2019). Bu çalışmada çalışanların yeni yerleşkenin gürültü düzeyini daha 
olumlu olarak değerlendirdiği, sonuç olarak genel değerlendirmede de yeni yer-
leşkeye daha yüksek puan verdiği belirlenmiştir.

Çalışan, kendi çalışma ortamını düzenleme olanağına sahip olduğunda, çiçek ye-
tiştirebildiğinde ve kişisel eşyaları ile dekore edebildiğinde kendisini daha huzur-
lu hissetmekte ve bu durum iş arkadaşları ve müşterileriyle iletişimine yansımak-
tadır (Koçer vd., 2016). Bu çalışmada, çalışanların yeni yerleşkeye daha yüksek 
puan verme nedenlerinde çalışma alanlarını dekore edebiliyor olmalarının etkili 
olduğu söylenebilir.

Çalışanların, çalışma koşullarına yönelik algılamaları cinsiyet, deneyim ve un-
vana/pozisyon gibi birtakım özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir 
(Spreckelmeyer, 1993). Bu çalışmada iki yerleşkeyi karşılaştırmaya yönelik bazı 
ifadelerde idari personelin bazı ifadelerde akademik personelin daha olumlu de-
ğerlendirmelerde bulunduğu belirlenmiştir. Örneğin çalışmada, idari personel 
iş yerinin taşınmasının öğle arası aktivitelerini olumlu yönde etkilediğini ifade 
ederken, akademik personel iş yerinin taşınmasının bir etkisinin olmadığını ifade 
etmiştir.

İş yerinin taşınması ulaşım maliyetlerinin ve hızını olumlu veya olumsuz etkile-
yebilmektedir (Rau vd., 2019). Bu çalışmada da çalışanların iş yerinin taşınması 
sonucunda ulaşımın hızı ve maliyeti yönünden olumlu ve olumsuz etkilendiği 
belirlenmiştir.

İş yerinin taşınması çalışanların sosyal aktiviteleri üzerinde de etkili olabilmek-
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N % N % N % N % N %
1. Kullanılan masa, sandalye 
çalışanların vücut ölçüleriyle doğru 
orantılıdır.

14 15,6 18 20,0 25 27,8 20 22,2 13 14,4

2. Ofiste kullanılan araç-gereç 
rahatça ulaşılabilir konumdadır. 4 4,4 25 27,8 28 31,1 20 22,2 13 14,4

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 10 11,1 25 27,8 24 26,7 21 23,3 10 11,1

4. Ofiste kullanılan aydınlatma 
düzeyi yeterlidir. 9 10,0 19 21,1 21 23,3 24 26,7 17 18,9

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 6 6,7 9 10,0 25 27,8 27 30,0 23 25,6
6. Ofiste havalandırma düzeyi 
yeterlidir. 13 14,4 19 21,1 33 36,8 13 14,4 12 13,3

7. Ofiste iş akışını engelleyen 
gürültülü bir ortam yoktur. 20 22,2 18 20,0 25 27,8 16 17,8 11 12,2

8. İkaz ve alarm gibi acil tehlike 
bildiren bilgiler göz önünde 
bulunmaktadır.

4 4,4 18 20,0 29 32,3 30 33,3 9 10,0

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 6 6,7 17 18,9 30 33,3 24 26,7 13 14,4

10. Çalışma ortamı yeterince 
temizdir. 16 17,8 25 27,8 25 27,8 17 18,9 7 7,7

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemek-
hane, toplantı salonu vb.) yeterince 
temizdir.

18 20,0 29 32,2 25 27,8 15 16,7 3 3,3

12. Kişisel eşyalarımı koyabilece-
ğim kendime özel dolabım/alanım 
yeterlidir.

27 30,0 19 21,1 21 23,3 16 17,8 7 7,8

13. Kurumumuzda dinlenme 
ortamları yeterlidir. 21 23,3 26 28,9 27 30,0 10 11,1 6 6,7
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N % N % N % N % N %
1. Kullanılan masa, sandalye ça-
lışanların vücut ölçüleriyle doğru 
orantılıdır.

0 0,0 4 4,4 11 12,2 47 52,2 28 31,1

2. Ofiste kullanılan araç-gereç 
rahatça ulaşılabilir konumdadır. 0 0,0 3 3,3 14 15,6 42 46,7 31 34,4

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 8 8,9 6 6,7 11 12,2 29 32,2 36 40,0

4. Ofiste kullanılan aydınlatma 
düzeyi yeterlidir. 1 1,1 5 5,6 9 10,0 35 38,9 40 44,4

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 4 4,4 7 7,8 24 26,7 32 35,6 23 25,6
6. Ofiste havalandırma düzeyi 
yeterlidir. 4 4,4 2 2,2 22 24,4 30 33,4 32 35,6

7. Ofiste iş akışını engelleyen 
gürültülü bir ortam yoktur. 3 3,3 5 5,6 12 13,3 41 45,6 29 32,2

8. İkaz ve alarm gibi acil tehlike 
bildiren bilgiler göz önünde 
bulunmaktadır.

2 2,2 9 10,0 27 30,0 33 36,7 19 21,1

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 3 3,3 5 5,6 12 13,3 38 42,2 32 35,6

10. Çalışma ortamı yeterince 
temizdir. 13 14,4 21 23,4 13 14,4 25 27,8 18 20,0

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemek-
hane, toplantı salonu vb.) yeterince 
temizdir.

11 12,2 16 17,8 26 28,9 25 27,8 12 13,3

12. Kişisel eşyalarımı koyabilece-
ğim kendime özel dolabım/alanım 
yeterlidir.

5 5,6 4 4,4 17 18,9 37 41,1 27 30,0

13. Kurumumuzda dinlenme 
ortamları yeterlidir. 17 18,9 15 16,7 21 23,3 20 22,2 17 18,9

İfade
𝑋 ̅

Fark
Dikimevi 

Yerleşkesi
Keçiören 

Yerleşkesi

1. Kullanılan masa, sandalye 
çalışanların vücut ölçüleriyle 
doğru orantılıdır.

3,00 4,10 -1,10*

2. Ofiste kullanılan araç-gereç rahatça 
ulaşılabilir konumdadır. 3,14 4,12 -0,98*

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 2,96 3,88 -0,92*

4. Ofiste kullanılan aydınlatma düzeyi 
yeterlidir. 3,23 4,20 -0,97*

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 3,58 3,70 -0,12

6. Ofiste havalandırma düzeyi yeterlidir. 2,91 3,93 -1,02*

7. Ofiste iş akışını engelleyen gürültülü 
bir ortam yoktur. 2,78 3,98 -1,20*

8. İkaz ve alarm gibi acil 
tehlike bildiren bilgiler 
göz önünde bulunmak-
tadır.

3,25 3,64 -0,39*

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 3,24 4,01 -0,77*

10. Çalışma ortamı yeterince temizdir. 2,70 3,16 -0,46*

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemekhane, 
toplantı salonu vb.) yeterince temizdir.

2,51 3,12 -0,61*

12. Kişisel eşyalarımı koyabileceğim 
kendime özel dolabım/alanım yeterlidir. 2,52 3,86 -1,34*

13. Kurumumuzda dinlenme ortamları 
yeterlidir. 2,49 3,06 -0,57*
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tedir (Rau vd., 2019). Bu çalışmada çalışanların çoğu iş yerinin taşınmasının iş 
arkadaşları ile arasındaki ilişkiyi etkilemediğini ancak öğle arası aktivitelerinin 
etkilendiğini ifade etmiştir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi idari ve akademik personeli 
üzerinde yapılan çalışmada; ulaşımın konforu ve hızı, araç ve yaya giriş çıkı-
şı, yemekhane, akademik personel için dersliklerin ergonomik koşulları, sosyal 
aktiviteler ve iş akışı açısından, yapılan yerleşke değişikliğinin olumlu olduğu 
belirlenmiştir. Ulaşımın maliyeti açısından ise yapılan yerleşke değişikliğinin 
olumsuz olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Anket formu kapsamında ileti-
len sorulara alınan yanıtlar ve genel değerlendirme puanları değerlendirildiğinde 
çalışanların yeni yerleşkeyi daha olumlu değerlendirdiği belirlenmiştir. 

Çalışmada akademik personelin “Kullanılan masa, sandalye çalışanların vücut 
ölçüleriyle doğru orantılıdır”, “Ofiste iş akışını engelleyen gürültülü bir ortam 
yoktur” ve “Kişisel eşyalarımı koyabileceğim kendime özel dolabım/alanım ye-
terlidir.” ifadelerine katılımlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu aka-
demik personelin, yeni yerleşkenin çalışma koşullarını daha ergonomik olarak 
değerlendirdiklerini göstermektedir.

Dikimevi yerleşkesinin çalışma ortamlarının ve ortak alanların temizliği konu-
sunda ortalamalarının Keçiören yerleşkesi ortalamasından düşük olduğu ve Ke-
çiören ortalamasına göre çalışanların bu ifadeler için kararsız kaldığı belirlen-
miştir. Taşınma süreçleri nedeni ile temizlik faaliyetlerinin bir süre aksamasının, 
çalışanların bu ifadeye katılım oranlarını düşürdüğü düşünülmektedir. Katılımcı-
ların anketi doldururken vurguladığı ifadeler bu çıkarımların yapılmasında etkili 
olmuştur. Fakülte personelinin yeni yerleşkeye yönelik görüşlerinin iyileştiril-
mesi adına çalışma ortamlarının ve ortak alanların temizliğine daha fazla dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

Çalışmada, fakültede çalışma yılı 18-35 yıl olan personelin tamamının Keçiö-
ren yerleşkesinin dersliklerini ergonomik açıdan daha iyi olarak değerlendirdiği 
belirlenmiştir. Diğer çalışanlara göre eski yerleşkede daha uzun çalışma deneyi-
mine sahip personelin görüşleri çalışma ortamının iyileştirilmesi adına oldukça 
önemlidir. 

Yerleşkelerin genel değerlendirme puanları incelendiğinde yeni yerleşkede ki-
şinin kendine özel alanının yeterli olduğu, iş akışını engelleyen bir gürültünün 
olmadığı ve kullanılan ofis mobilyalarının vücut ölçüleri ile doğru orantılı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, puanlamalar sonucunda dinlenme alanları-
nın yeterliliği, çalışma ortamı ve çalışma ortamı dışındaki ortak alanların temizli-
ğine ilişkin iyileştirmeler gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışanların kendilerini yabancı bir ortamda hissetmemeleri için onlara kendi 
çalışma alanlarını organize etme, kişiselleştirme olanağı sunulmalıdır. Çalışanla-
rın özelliklerinin ve beklentilerinin belirlenip gereken iyileştirmelerin yapılması 
önerilmektedir. 
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