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Özet: 

Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Bu çalışmada İskenderun 

Devlet Hastanesi personelinin çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin algılama düzeyinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 286 personel çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma 

verileri 2017 yılı Ekim ayı içerisinde toplanmıştır. Çalışmada Yorgun ve Atasoy tarafından 

geliştirilen “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır (Yorgun ve Atasoy, 

2013:17). Yorgun ve Atasoy ölçeğin Cronbach Alfa değerini ise 0,93 olarak tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,94 olarak bulunmuştur. Çalışmaya 

katılanların %56,6(n=162)’sı lisans, %22(n=63)’si ise önlisans düzeyinde eğitim almıştır. 

%56,6(n=162)’sı hemşire-sağlık memuru, %11,5(n=33)’i laboratuvar teknisyeni, 

%10,1(n=29)’ise hekimdir. Hastanede çalışma süreleri ortalaması 8,2±6,40 yıl, 

birimde/serviste çalışma süresi ortalaması ile 5,9±5,06 yıl olarak bulunmuştur. Araştırmada 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.    

 

Çalışanların eğitim düzeyleri ve meslekleri ile çalışan sağlığı ve güvenliği algılamaları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hastanede çalışma yılı ile çalışan sağlığı ve 

güvenliği algılamaları arasında ise anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada İskenderun Devlet 

Hastanesi çalışanlarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği aritmetik ortalaması 

3,70±0,64 olarak bulunmuş olup çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algısının olumlu olduğu 

ifade edilebilir  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık kurumu, çalışan güvenliği, güvenlik kültürü 

 

ISKENDERUN STATE HOSPİTAL  

EMPLOYEE SAFETY CULTURE RESEARCH 

 

Abstract:  

Employee Health and safety in health institutions is very important. In this study, it was aimed 

to determine the perception level of employees health and safety of İskenderun State Hospital. 

286 staff volunteered to work. The research data were collected in October 2017. We used 

The "Employee Health and Safety Culture Scale" . Skala developed by Yorgun and Atasoy 

(Yorgun and Atasoy, 2013: 17). Yorgun and Atasoy determined the Cronbach Alpha value as 

0.93. In this study, the Cronbach alpha value of the scale was found to be 0.94. The 

participants were 56.6%(n=162) undergraduates and 22%(n=63) were trained at associate 

degree level. The participants were 56,6% (n=162) nurse-health officer, 11,5%(n=33)  were 

laboratory technicians and 10,1% (n=29) were physicians. The mean duration of work at the 

hospital was found to be 8.2±6,40 years, with an average of 5.9±5,06 years in average per 

workday. Significance in the study was evaluated at p <0.05.  

 

There was no significant relationship between employees' education levels and occupations 

and employee health and safety perceptions. There was a significant relationship between 

working years at the hospital and employee health and safety perceptions. The arithmetic 

mean of the employee health and safety culture scale of the employees of Iskenderun State 
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Hospital was found to be 3.70±0,64  in the survey and it can be stated that the perception of 

employee health and safety culture is positive 

 

Key Words: health institution, employee safety, security culture 

 

1. GİRİŞ: 

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği: 

Hastaneler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere sağlık hizmeti veren, hastaların uzun 

veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Hastaneler birer 

hizmet organizasyonlarıdır, karmaşık yapılı sistemlerdir (safetyhealth.com.tr, 2017). Bir iş 

yeri olan ve birçok sağlık personelini, otelcilik, restaurant vb. hizmetleri veren diğer 

personelleri, hasta ve yakınlarını, ziyaretçileri, öğrencileri bünyesinde bulunduran 

hastanelerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak çok önemlidir (Öztürk, Babacan, 

Anahar, 2012, 254). Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel 

olarak, işyerlerinde üretken faktör olan çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım 

sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı doğmuştur. Çalışanların iş kazalarına uğramasını ve meslek 

hastalıklarına yakalanmasını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için 

alınması gereken önlemler dizisi “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak adlandırılmaktadır 

(Tepebaş, Yardan, 2016, 77). NIOSH (Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü - National 

Institute for Occupational Safety and Health), sağlıklı ve güvenli hastane ortamını “işin 

yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan ve sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik tehlike ve risklerin, bunlara bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmaması 

durumu” olarak tanımlamaktadır (Gül, Bol, Erbaycu, 2013, 3).  

 

İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağlık 

hizmetleri alanıdır. Sağlık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde çalışanların 

sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü vardır (Parlar, 2008, 547). 

Hastaneler, karmaşık sistemlerdir. Hastane çalışanlarında görülen iş kazaları genellikle; 

kesici-delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvı bulaşması, hastaları ve objeleri kaldırma, 

ağır kaldırma, düşme, çarpma, takılma, kayma, incinme gibi nedenlere bağlı kas-iskelet 

sistemi yaralanmaları, şiddet, alerjik reaksiyon, yanıklar, zehirlenme, yangın, patlama, 

elektrik çarpması gibi çalışma ortamında oluşan her tür kaza ve işe gidiş-geliş sırasında 

meydana gelen trafik kazasını içermektedir (Yardan, Köksal, 2013, 27). Çalışma ortamı 

zararları/tehlike ya da riskleri; biyolojik(virüsler, mantarlar vb.), fiziksel(iğne batması, gürültü 

vb.), ergonomik(bel, ekstremite ağrıları vb.), kimyasal(dezenfektan, antiseptikler vb.) ve 

psikososyal(stress vb.) olmak üzere gruplandırılmıştır. Bu tehlike ve risklerin sağlık 

çalışanlarının meslek hastalıklarını, iş kazalarını, işe bağlı sağlık sorunlarını, sakatlık ve iş 

görmezlik durumunu arttırdığı, yenilerini oluşturduğu ve çeşitliliğini çoğalttığı, hizmet verilen 

bireylerin doğrudan risk altında kalmasına, iş veriminin düşmesine, kurumun ekonomik 

kaybına neden olduğu belirtilmektedir (Öztürk, Babacan, 2011, 126). Tüm bunlara ilave 

olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilim Uzmanı Dr. Celal Emiroğlu da; Türkiye’de sağlık 

sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları riski (kayıtlara geçmese de) en 

azından yasal düzenlemelerde tanımlanan biçimiyle yaşanmaktadır (ttb.org.tr, 2017) şeklinde 

görüş belirterek sağlık sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının resmi 

kayıtlara aktarılmasında önemli eksiklikler olduğuna dikkat çekmektedir. T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni(2016)’ne göre ülke geneli toplam (Sağlık 

Bakanlığı+Üniversite+Özel) sağlık çalışanı sayısı 871.334’tür (saglikistatistikleri.gov.tr, 

2017). Sosyal Güvenlik Kurumu İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri(2015)’ne 

göre(86 nolu İnsan Sağlığı Hizmetleri) iş kazası sayısı 2.939 ve meslek hastalıkları sayısı ise 



  

2’dir (sgk.gov.tr, 2017). Yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi literatürde sağlık 

çalışanlarına yönelik çok sayıda tehlikeye dikkat çekilmekte iken kayıtlara yansıyan 

bildirimlerin görece olarak düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum ise İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Bilim Uzmanı Dr. Celal Emiroğlu’nun belirttiği gibi farklı çekincelerle resmi 

kayıtlara yansımayan/bildirim yapılmayan çok sayıda olay olduğunu düşündürmektedir. 

Mevzuat incelendiğinde ise; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerlerinin 

tehlike sınıflarına göre belirlendiği “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliği” (resmigazete.gov.tr, 2017)nde kamu ve özel yataklı hastane hizmetleri “çok tehlikeli” 

işyerleri kategorisinde değerlendirilerek hastane ortamındaki tehlikelerin göz önüne alındığı 

ifade edilebilir.  

1.2. Güvenlik Kültürü: 

Kültür kavramının çok farklı tanımları olmakla birlikte Türk Dil Kurumu tarafından; 

“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 

bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” şeklinde tanımlanmaktadır 

(tdk.gov.tr, 2017).   

 

Güvenlik ise “Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca 

yaşayabilmesi durumu, emniyet” şeklinde tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 2017). Maslow’un 

insan ihtiyaçlarını belirleyen piramidine göre güvenlik ihtiyacı, yaşama ihtiyacından hemen 

sonra gelir. Kişi yaşamak için temel ihtiyaçlarını yerine getirdikten sonra geleceğini, kendini 

güvence altına almak ister. İş kazalarından korunmak, yaşamını güvence altına almak arzusu 

duyar. Güvenlik kavramı genel olarak ‘emniyet içinde olma duygusu’ olarak tanımlanabilir. 

Başka bir tanıma göre ise Güvenlik, “ mevcut ortamda kabul edilebilir düzey ve bu düzeyi 

korumak için zamansız ölüm, yaralanma veya endişe verici koşulların var olma olasılığını 

azaltma” anlamındadır. Güvenlik, işletmelerde sadece tanım ile sınırlı kalmamalı bunu 

stratejik olarak uygulayabilmek için mutlaka bir kültür oluşturulmalıdır (Aytaç, 2011). 

 

Literatürde güvenlik kültürü kavramına ilişkin çok farklı tanımlar olmakla birlikte Demirbilek 

tarafından güvenlik kültürünün “çalışanların işletmedeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara 

maruz kalma olasılığını en aza indirgeme ile ilgili örgüte ait normlar, inançlar, roller, tutumlar 

ve uygulamaları biçiminde” ifade edildiği aktarılmıştır (Demirbilek, 2008). İşler ise güvenlik 

kültürünün sonuçlarına dikkat çekmiştir. “Bir işyerinde güvenlik bilincinin yayılmasının 

olumlu sonuçlarından bir diğeri, grup etkisinin güvensiz davranışları kontrol altında 

tutabilmesidir. “Sürüden ayrılmama” felsefesi, önemli bir dürtü olmaktadır. Daha genel 

anlamda, kişiler “ortamsal” etmenlerden sanıldığından fazla etkilenmektedir; temiz bir alana 

çöp atmaya çekinen bir kimse, zaten çöp dolu bir alana kaygısızca çöp atar. Aynı durum, 

güvenlik kültürüne sahip olan ve olmayan kuruluşlar için de geçerlidir. İş güvenliği açısından 

başarılı olmak için örgütün iş güvenliğine ilişkin kültürünün güçlü olması (pozitif güvenlik 

kültürü) ve bu kültürün işletmenin ortak bir değeri niteliğinde olması gerekir” (İşler, 2013).   

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM: 

Bu araştırma İskenderun Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi tarafından hastane 

çalışanlarının çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik algı düzeylerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yorgun ve Atasoy tarafından geliştirilen “Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır (Yorgun ve Atasoy, 2013:17) Ölçek 5’li 

Likert tipinde hazırlanmış 35 maddeden oluşmaktadır. Yorgun ve Atasoy ölçeğin Cronbach 

Alfa değerini ise 0,9385 olarak tespit etmişlerdir. Literatürde Cronbach Alfa değeri 0,60 ve 

üstü ise güvenilir olarak kabul edildiği için ölçeğin güvenilir olduğu ifade edilebilir. Ölçekten 



  

alınabilecek en düşük puan 35, en yüksek puan 175’tir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 

Ölçeğinden alınacak toplam puan, sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve kültürü puanını 

vermekte, alınan puan yükseldikçe çalışan sağlığı ve güvenliği kültür düzeyinin yükseldiği 

şeklinde değerlendirilmektedir (Yorgun ve Atasoy, 2013:25). Ölçekte yer alan 13. soru ters 

yönlü soru olduğu için veri giriş aşamasında ters yönlü olarak kodlanmıştır.      

Araştırma 2017 yılı Ekim ayı içerisinde İskenderun Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik 

olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için hastane başhekimliğinden izin alınmıştır. 

Araştırmaya toplam 286 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Ölçek uygulaması öncesinde 

demografik veri toplamaya yönelik 4 soru araştırmacılar tarafından ölçeğe eklenmiştir. Veriler 

SPSS 11.0 ve Microsoft Office Excell programları ile analiz edilmiştir. Cronbach Alfa değeri 

0,9497 olarak bulunmuştur. Tanımlayıcı istatistikler için frekans dağılımı, yüzdelik dağılımı, 

aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Tek yönlü varyans analizi(Anova) 

yapılmıştır.    

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA: 

Tablo 1: Çalışmaya katılanların eğitim düzeyi dağılımı 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Lise  19 6,6 

Önlisans 63 22,0 

Lisans 162 56,6 

Yüksek Lisans 15 5,2 

Doktora 27 9,4 

Toplam 286 100,0 

 

Tablo 2: Çalışmaya katılanların meslek gruplarına göre dağılımı  

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Hekim 29 10,1 

Hemşire Sağ Memuru 162 56,6 

Sağlık Lisansiyeri 15 5,2 

Laboratuar Tek 33 11,5 

Röntgen Tek 24 8,4 

Anestezi Tek 19 6,6 

Diğer 4 1,4 

Toplam 286 100,0 

 

Tablo 3: Çalışmaya katılanların hastanede çalışma süresine göre dağılımı 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

1-2 yıl 35 12,23 

3-5 yıl 73 25,52 

6-10 yıl 111 38,81 

11-15 yıl 38 13,28 

16 ve üzeri yıl 29 10,13 

Toplam 286 100,0 

 

Tablo 4: Çalışmaya katılanların birimde çalışma süresine göre dağılımı 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

1 yıl 39 13,63 

2-5 yıl 131 45,80 

6-10 yıl 81 28,32 



  

11-15 yıl 23 8,04 

16 ve üzeri yıl 12 4,19 

Toplam 286 100,0 

 

Çalışmaya katılanların %56,6’sı lisans, %22’si ise önlisans düzeyinde eğitim almıştır. 

%56,6’sı hemşire-sağlık memuru, %11,5’i laboratuvar teknisyeni, %10,1’ise hekimdir. 

Hastanede çalışma süreleri incelendiğinde 6-10 yıl %38,81, 11-15 yıl %13,28 ve 15 yıl ve 

üzeri %10,13 olarak bulunmuştur. Hastane çalışanlarının yaklaşık 3/5’inin 6 yıldan daha uzun 

süredir hastanede çalıştıkları görülmektedir. Çalışanların görev yaptıkları birimlerdeki süreleri 

incelendiğinde %45,80’i 2-5 yıldır, %28,32’si ise 6-10 yıldır görev yapmaktadır. 1 yıldan 

daha az süre görev yapan oranı %13,63’tür. Ortalama çalışma süreleri incelendiğinde 

hastanede çalışma süreleri ortalaması 8,2 yıl, birimde/serviste çalışma süresi ortalaması ile 5,9 

yıl olarak bulunmuştur. Bu durum hem hastanede göreve başlayan-ayrılan personel 

hareketliliğinin hem de birimler/servisler arası personel hareketliliğinin fazla olmadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun ise hem hastanenin kurum kültürünü hem de çalışan 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarını benimseme açısından olumlu etki yaptığı düşünülebilir.        

 

Tablo 5: Çalışmaya katılanların çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeğine katılım yüzdeleri 

Soru 

No 
Soru 1 2 3 4 5 Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 
El hijyeni açısından gerekli 

malzemeler vardır. 
4,5 5,2 5,2 34,3 50,7 4,2133 ±1,0662 

2 
İzolasyon uygulamaları için 

gerekli önlemler alınır. 
4,2 11,9 10,1 39,2 34,6 3,8811 ±1,1363 

3 
Çalışılan birimlerin temizlik 

talimatları belirlenmiştir 
2,1 2,1 5,6 44,4 45,8 4,2972 ±,8372 

4 

İzolasyon uygulamaları 

hakkında yazılı düzenlemeler 

hazırlanmıştır. 

2,1 2,8 10,1 40,6 44,4 4,2238 ±,8938 

5 

Kurumda çalışan güvenliğine 

yönelik koruyucu ekipman 

bulunur. 

2,4 14,0 15,0 34,6 33,9 3,8357 ±1,1165 

6 
Kesici delici aletler için 

uygun malzemeler bulunur. 
1,7 2,4 10,5 44,1 41,3 4,2063 ±,8560 

7 

Yöneticilerimiz, çalışan 

güvenliği uygulamaları için 

çalışanların görüşlerini 

önemser. 

7,0 21,3 24,1 31,1 16,4 3,2867 ±1,1765 

8 

Yöneticilerimiz, çalışan 

güvenliği ile ilgili 

talimat/prosedürlerine göre 

yapılmış bir uygulama 

gördüğünde takdir ederler. 

12,6 17,1 23,4 32,9 14,0 3,1853 ±1,2385 

9 

Çalışanlara yönelik bilgi 

sistemlerinin gizliliği ve 

güvenliği için gerekli 

önlemler alınmıştır. 

5,9 19,6 22,4 32,9 19,2 3,3986 ±1,1736 

10 

Çalışanlar, kurumda çalışan 

olarak kendilerini güvende 

hisseder. 

14,3 18,2 29,4 28,0 10,1 3,0140 ±1,2023 



  

Soru 

No 
Soru 1 2 3 4 5 Ortalama 

Standart 

Sapma 

11 

Çalışan sağlığı açısından 

birimlere yönelik risk 

değerlendirmesi yapılır. 

3,1 6,6 29,7 39,9 20,6 3,6818 ±,9770 

12 

Kurumda istenmeyen olayları 

bildirmek için raporlama 

sistemi oluşturulmuştur. 

3,1 4,2 15,0 46,5 31,1 3,9825 ±,9568 

13 

Yöneticilerimiz çalışan 

güvenliğinden ziyade 

öncelikli olarak işin bitmesini 

ister. 

28,3 21,0 24,8 19,9 5,9 2,5420 ±1,2552 

14 

Personel sağlık taramalarında 

çalışılan birim göz önüne 

alınır. 

2,8 6,3 19,2 44,4 27,3 3,8706 ±,9773 

15 
Personele çalışılan birimin 

riskine göre aşılama yapılır. 
3,1 6,3 14,0 51,0 25,5 3,8951 ±,9604 

16 
Her çalışanın personel sağlık 

tarama kaydı vardır. 
1,4 2,1 10,1 50,0 36,4 4,1783 ±,8033 

17 

Radyasyon ile uğraşan 

personelin sağlık kontrolleri 

yapılır. 

2,8 7,3 24,5 38,1 27,3 3,7972 ±1,0126 

18 
Lateks alerjisi olan personele 

yönelik düzenlemeler yapılır. 
11,5 14,7 25,2 31,5 17,1 3,2797 ±1,2392 

19 

Kurumda işe yeni 

başlayanlara tam bir fizik 

muayene yapılarak detaylı 

özgeçmiş ve meslek öyküsü 

kayda geçirilir. 

10,5 17,1 21,3 34,3 16,8 3,2972 ±1,2336 

20 

Kimyasallar ve 

dezenfektanlar kullanılacağı 

zaman uygun ortamlarda 

hazırlanır. 

9,4 9,4 26,6 35,7 18,9 3,4510 ±1,1770 

21 
Kimyasal maddeler 

etiketlenir. 
2,1 4,5 20,6 44,8 28,0 3,9196 ±,9237 

22 

Kimyasal maddeler ve 

solüsyonları hazırlamada 

uygun önlemler alınır. 

7,3 3,8 28,3 40,2 20,3 3,6224 ±1,0780 

23 

Kimyasallar ve 

dezenfektanlar talimatlara 

uygun kullanılır. 

1,4 4,2 24,5 46,9 23,1 3,8601 ±,8674 

24 
Yangın Güvenliği konusunda 

eğitim verilir. 
2,1 3,1 8,7 53,1 32,9 4,1154 ±,8485 

25 

Hastane atıkları konusunda 

çalışanlara periyodik 

eğitimler verilir. 

1,0 4,2 10,5 50,3 33,9 4,1189 ±,8334 

26 
Kurşun önlük kontrolleri 

yapılır. 
1,7 4,5 29,4 36,7 27,6 3,8392           ±,9414        

27 
Çalışan güvenliği konusunda 

eğitimler periyodik olarak 
1,4 4,2 15,0 50,0 29,4 4,0175           ±,8603        



  

Soru 

No 
Soru 1 2 3 4 5 Ortalama 

Standart 

Sapma 

yapılır. 

28 

Elektrik ve yangın güvenliği 

açısından cihazların 

periyodik bakımları yapılır. 

7,0 7,0 23,4 40,2 22,4 3,6399          ±1,1143        

29 

Şiddet, taciz vb. durumlarda 

avukatlık ve danışmanlık 

süreci vardır. 

5,6 7,3 31,5 32,9 22,7 3,5979          ±1,0870        

30 

Kurumumuzda şiddetin 

bildirildiği mekanizma 

vardır. 

4,2 3,1 15,4 44,1 33,2 3,9895           ±,9964        

31 
Her türlü şiddete yönelik 

güvenlik önlemleri bulunur. 
11,9 10,8 27,3 34,3 15,7 3,3112          ±1,2101        

32 
Suların periyodik kontrolü 

yapılır. 
7,7 7,7 29,4 32,9 22,4 3,5455          ±1,1469        

33 
Yemek hazırlanması ve 

saklanması sağlığa uygundur. 
17,1 7,3 26,6 34,3 14,7 3,2203          ±1,2830        

34 
Çalışanlarda düşme olayları 

değerlendirilmesi yapılır. 
3,1 5,2 32,2 36,7 22,7 3,7063           ±,9793        

35 
Kurumda düşmelere karşı 

önlem alınır. 
7,7 7,7 30,4 34,3 19,9 3,5105          1,1262        

1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle katılıyorum 

 

Çalışanların çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeğine verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalamaları incelendiğinde en düşük puanın “Yöneticilerimiz çalışan güvenliğinden ziyade 

öncelikli olarak işin bitmesini ister” (2,54 katılmıyorum-kararsızım arası seviye) sorusu 

olduğu görülmektedir. Bu yanıt ilk bakışta çalışanların gözüyle yönetimin çalışan güvenliğine 

yeterince önem vermediğini düşündürmekle birlikte diğer yanıtlar göz önüne alındığında 

ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Bire bir yönetim tarafından yapılması/yaptırılması 

gereken çalışan sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin sorularda ise en yüksek puanlar 

ortaya çıkmaktadır. Çalışılan birimlerin temizlik talimatlarının belirlenmesi 4,29 puan, 

izolasyon uygulamaları hakkında yazılı düzenlemelerin hazırlanması 4,22 puan, el hijyeni 

açısından gerekli malzemelerin varlığı 4,21 puan, kesici-delici aletler için uygun malzeme 

bulunması 4,20 puan, personelin sağlık tarama kayıtlarının varlığı 4,17 puan, atıklar 

konusunda periyodik eğitimler verilmesi 4,11 puan, yangın güvenliği konusunda eğitim 

verilmesi 4,11 puan, çalışan güvenliği konusunda periyodik eğitimler yapılması 4,01 puan 

almıştır. Bu ortalamalar katılıyorum seviyesinin bir miktar üzerine denk gelmektedir. Yine 

yönetim tarafından yapılması/yaptırılması gereken istenmeyen olayları bildirmek için 

raporlama sistemi oluşturulması 3,98 puan, şiddetin bildirildiği mekanizma bulunması 3,98 

puan, çalışılan birimin riskine göre aşılama yapılması 3,89 puan, sağlık taramalarına çalışılan 

birimin göz önüne alınması 3,87 puan almıştır.  Bu puanlarda kararsızım-katılıyorum arasında 

katılıyorum seviyesine çok yakın bir düzeye denk gelmektedir. Hastane çalışanları ölçekte yer 

alan çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin kriterlere olumlu yanıt verme eğilimindeyken 

yönetimin çalışan güvenliği yaklaşımına ise olumsuz-kararsız bakma eğilimindedirler. Bu 

durumun farklı anketlerle araştırılması gerektiği ifade edilebilir.  

Ölçeğe verilen yanıtlarda düşük puan olarak 2. sırada “çalışanlar kurumda çalışan olarak 

kendilerini güvende hissederler” ifadesi yer almaktadır (3,01 puan). Öztürk ve arkadaşları 

sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk sıralamasında ilk sırada sözlü saldırı/tehdit ve fiziksel 

şiddetin yer aldığını ayrıca incelenen bazı çalışmalarda hemşirelere hasta ve yakınları 



  

tarafından sözlü ya da fiziksel şiddet uygulandığının saptandığını belirtmişlerdir (Öztürk ve 

Babacan, 2012:262). Hastanede zaman zaman yaşanan sözlü tartışmaların ve ayrıca medyaya 

yansıyan sağlıkta şiddet haberlerinin de kurumda kendini güvende hissetme algısını olumsuz 

etkilediği ifade edilebilir.   

 

Ölçeğe verilen yanıtlarda düşük puan olarak 3. sırada “yöneticilerimiz çalışan güvenliği 

prosedürlerine göre uygulama gördüğünde takdir ederler” ifadesi gelmektedir (3,18 puan). Bu 

durum hastanede kalite yönetim birimi tarafından periyodik olarak yapılan çalışan 

memnuniyeti anketlerinde ortaya çıkan çalışanların yönetim tarafından ödüllendirme-takdir 

etme beklentisi ile de uyumludur.    

 

Tablo 5: Çalışanların hastanede çalışma sürelerine göre çalışan sağlığı ve güvenliği 

algılamaları 

Kurumdaki 

çalışma yılı 
Sayı(n) 

Ortalama 

puan 

Standart 

sapma 
P* 

1-2 yıl 35 3,41 0,46 

0,002 

3-5 yıl 73 3,62 0,66 

6-10 yıl 111 3,70 0,67 

11-15 yıl 38 3,88 0,59 

16 yıl ve 

üzeri 
29 3,98 0,52 

                  *Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) 

 

Çalışanların hastanede çalışma yılı ile çalışan sağlığı ve güvenliği algılamaları arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (P<0,05). Tablo 5’de hastanedeki çalışma yılı arttıkça çalışan 

sağlığı ve güvenliği puanının arttığı görülmektedir. Tüzüner ve Özaslan’ın İstanbul’da 4 

hastanede yaptıkları araştırmada ise güvenlik iklimi algısı ile kurumdaki iş deneyimi arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tüzüner ve Özaslan, 2011:149). Hastanedeki çalışma yılı 

arttıkça çalışan sağlığı ve güvenliği puanının artmasının hastanedeki iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin genel uygulamaları daha fazla deneyimleme fırsatı yaratması ve detay süreçleri 

gözleme şansına sahip olunması ile ilişkili olduğu ifade edilebilir.    

 

Çalışanları mesleklerine göre ölçeğe verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları hekim 

grubunda 3,76±0,9027, hemşire-sağlık memuru grubunda 3,67±0,6041, sağlık lisansiyeri 

grubunda 3,42±0,5502, laboratuvar teknisyeni grubunda 3,60±0,6053, röntgen teknisyeni 

grubunda 3,92±0,5240, anestezi teknisyeni grubunda 4,02±0,6598 ve diğer meslek grubunda 

3,45±0,3294 olarak bulunmuştur. Çalışanların eğitim düzeyleri ve meslekleri ile çalışan 

sağlığı ve güvenliği algılamaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışanların eğitim düzeyleri 

ve meslekleri ile çalışan sağlığı ve güvenliği algılamaları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (P>0,05).  

 

İncesu ve Atasoy tarafından çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak Seydişehir 

Devlet Hastanesi hemşirelerine yapılan çalışmada ölçek puan ortalaması 3,30 olarak 

bulunmuştur (İncesu ve Atasoy, 2014:98). Yine Tüzüner ve Özaslan tarafından kaynaklara 

dayanarak kendi geliştirdikleri ölçeği uygulayarak İstanbul’da 4 hastanede yaptıkları 

çalışmada ortalama puan 3,37 olarak bulunmuştur (Tüzüner ve Özaslan, 2011:148). Öztürk ve 

Babacan tasarladıkları “Hastane İş Güvenliği Ölçeği” (6’lı Likert tipi) ile Trabzon’da devlet 

hastanelerinde yaptıkları araştırmada 4,05 puan ortalama ile iş güvenliğinin sağlandığını 

belirtmişlerdir (Öztürk ve Babacan, 2012:257). Araştırmada İskenderun Devlet Hastanesi 

çalışanlarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği aritmetik ortalaması 3,70 (standart 



  

sapma:0,6410) olarak bulunmuştur. Bu düzey katılıyorum seviyesinde olup çalışanların 

çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algısının olumlu olduğu ifade edilebilir. 

  

4. SONUÇ: 

İskenderun devlet hastanesi çalışanlarının hastanedeki çalışan sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarına yönelik algısı olumlu olarak bulunmuştur. Yapılacak eğitim çalışmaları ve iş 

güvenliği uygulamalarının periyodik denetimleri ile bu olumlu seviyenin daha yukarı 

çıkarılması önerilebilir.  

Ülke genelinde bu tip saha araştırmalarının yapılması kurumların kendilerini 

kıyaslayabilmelerine ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine katkı sağlayabilir. Ayrıca 

güvenlik kültürü kavramına daha fazla dikkat çekilmesini sağlayabilir.  

Devlet politikası olarak çalışan sağlığı ve güvenliği ihlallerinin(ramak kala olaylar dahil) 

çekinmeden bildirilmesi-bildirimlerin teşvik edilmesine yönelik bir ulusal sistem kurulması 

önerilebilir. Bu sistem sadece sağlık sektörü için değil tüm çalışma alanları için iş kazaları ve 

meslek hastalıkları kavramına dikkat çekerek ülke geneli çalışan sağlığı ve güvenliği 

kavramının yerleşmesine olumlu katkı yapabilir.        

 

KAYNAKLAR: 

http://safetyhealth.com.tr/saglik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/ (27.10.2017) 

Öztürk, Havva ve Babacan, Elif (2012) “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği”. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1(4) 252-268 

Tepebaş, Şehriban ve Yardan, Türker (2016) “Acil Servis Çalışanlarının iş Güvenliğine 

İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi”. 6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 

Kongresi Bildirileri, 1-4 Mart, Antalya 

Gül, Gülnur ve Bol, Pınar (2013), “Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi: Bir Eğitim 

Araştırma Hastanesi’nde Yapılan Risk Analizi ve İyileştirme”, Sağlıkta Performans Ve 

Kalite Dergisi, 5. Sayı, Sayfa: 1-16 

Parlar, Serap (2008), “Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma 

Ortamı”, TAF Preventive Medicine Bulletin, Cilt: 7(6), Sayfa: 547-554  

Yardan, Elif ve Köksal, Fatih, (2013), “Hemşirelerin Hastane İş Güvenliğine İlişkin Algı 

Düzeylerinin Araştırılması”. 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Bildirileri, 1-3 Mayıs, Ankara 

Öztürk, Havva ve Babacan, Elif, (2011), “Trabzon Aile Ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde 

Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği”. 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 

Kongresi Bildirileri, 24-26 Kasım, Ankara 

http://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/viewFile/82/68, (23.10.2017) 

http://www.saglikistatistikleri.gov.tr/dosyalar/SIY_2016_Haber_Bulteni.pdf (21.10.2017) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari 

(22.10.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2014/04/20140418-17.htm (22.10.2017) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KÜLTÜR  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59f0976d905

850.32855174  

Aytaç, Serpil (2011), “İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi”, 

http://www.busiad.org.tr/admin/Files/My%20Documents/File/S.AYTAÇ.pdf  

Demirbilek, Tunç (2008), “İşletmelerde İş Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi” 

http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma_ortami96.pdf  

İşler, Cemil Mesut (2013), “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İle Güvenlik Kültürünün İş 

Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi” 

http://safetyhealth.com.tr/saglik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
http://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/viewFile/82/68
http://www.saglikistatistikleri.gov.tr/dosyalar/SIY_2016_Haber_Bulteni.pdf
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2014/04/20140418-17.htm
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KÜLTÜR
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59f0976d905850.32855174
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59f0976d905850.32855174
http://www.busiad.org.tr/admin/Files/My%20Documents/File/S.AYTAÇ.pdf
http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma_ortami96.pdf


  

http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/yayinla

r/yayinlar2013/edud_19  

Yorgun, Songül ve Atasoy, Ahmet (2013) “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği 

Geliştirme Çalışması ve Uygulamaları” 3. Ulusal Sağlıkta Kalite Ve Güvenlik Ödülleri 

Kitabı 2013, Ankara 

Öztürk, Havva ve Babacan, Elif (2012) “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği”. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1(4) 252-268 

Tüzüner, Vala Lale ve Özaslan, Burcu Özge, (2011), “Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dergisi, Cilt 40, No.2, Sayfa 138-154. 

İncesu, Emrullah ve Atasoy, Ahmet (2014), “Hemşirelerin Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği 

Kültürü Algılarının Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Ölçeği Kullanılarak İncelenmesi”. 

V. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildirileri, 20-22 Kasım, 

Antalya 

 

http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/yayinlar/yayinlar2013/edud_19
http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/yayinlar/yayinlar2013/edud_19

