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ÖZET 

 

ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

Bu çalışma, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğini incelemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Mersin ve Adana il merkezlerinde yer alan üniversite ve kamu 
hastanelerinin çocuk kliniklerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşireler ile 
yapılmıştır. 700 hemşirenin evreni oluşturduğu çalışmada, örneklem kota yöntemiyle 
belirlenmiştir. Ulaşılabilen hemşire sayısı 563, araştırmanın kapsama oranı % 80,5’tir. Etik 
kurul ve kurum izin yazıları alındıktan sonra, araştırmaya katılım için gönüllülük esas alınarak 
veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri, hemşirelerin tanıtıcı bilgilerini içeren “Anket 
Formu” ile hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğinin belirlendiği “İş Güvenliği Ölçeği” kullanılarak 
toplanmıştır. Veriler için uygun program kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 
analizinde Ki-Kare önemlilik testi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, varyans analizi, 
ortalama (X) ve standart sapma (SS), minimum ve maksimum değerler, frekans ve yüzdelik 
değerler korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 91,8’i kadın, yaş ortalaması 29,7±6,88’dir. 
Hemşirelerin iş güvenliği ölçeği 5’li likert tipte olup 7 alt faktörü bulunmaktadır. Çalışmamızda 
iş güvenliği puan ortalaması 106,854±23,842 olarak bulunmuştur. Alt boyutlarında madde 
puan ortalamaları alınmıştır. Alt boyutlardan, mesleki hastalıklar ve şikayetler (1,45±0,51), 
yönetsel destek ve yaklaşımlar (1,97±0,75), kazalar ve zehirlenmeler (2,32±0,97) düzeyinde ve 
ölçeğin toplam puan ortalamaları ortalamanın altında belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, araştırma yapılan hastanelerin çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda daha olumsuz görüş bildirdikleri saptanmıştır. Çocuk kliniğinde 
çalışan hemşirelerin, mesleki hastalıklar ve şikayetler düzeyinde risk altında çalıştığı, 
yöneticilerin hemşirelere yeterince destek sağlayamadığı saptanmıştır. Ayrıca hemşirelerin, 
kazalar ve zehirlenmeler düzeyinde de iş güvenliğinin sağlanamadığı belirlenmiştir. Saptanan 
sonuçlar doğrultusunda yöneticiler, çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarının 
ve çalışma koşullarının, sağlıklı ve güvenli bir şekilde düzenlenmesine daha fazla önem 
verilmelidir. Sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin iş yükünün azaltılması, bu amaçla hasta-
hemşire oranına standartlar getirilmesi önerilmektedir.  

  
 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hemşireliği, Çocuk Klinikleri, Hemşirelik, İş Güvenliği, Çalışan 
Sağlığı 

 
Danışman: Doç. Dr. Hacer ÇETİN, Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF NURSES WORKING IN CHILD CLINICS 
 

This study was conducted to examine the health and safety of nurses working in 
pediatric clinics. The study was conducted with the nurses working in the pediatric clinics of 
universities and public hospitals in Mersin and Adana province centers and accepting to 
participate in the research. In the study of 700 nurses, the sample was determined by quota 
method. The research sample consisted of 563 nurses. Universe coverage of the research 
sample is 80.5%. After the research, ethics committee and institution permission letters were 
received, the data were collected. The data of the study were collected by using the 
"Questionnaire Form" containing the nurse's introductory information and the "Job Security 
Scale" where the occupational health and safety of the nurses were determined. Appropriate 
statistical methods were used in the evaluation of the data. Chi-square significance test, 
significance test of difference between two means, variance analysis, mean, and standard 
deviation, minimum and maximum values, frequency and percentage values were used in the 
analysis of the data obtained in the research. Statistical significance level was taken as p <0,05. 
Of the nurses who participated in the survey, 91.8% were women, and the average age was 29.7. 
Nurses' work safety scale is of the likert type of 5 and has 7 sub factors. The mean score of our 
study was found to be 106,854 ± 23,842. In the subscales, occupational diseases and complaints 
(1,45 ± 0,51), managerial support and approaches (1,97 ± 0,75), accidents and poisonings (2,32 
± 0,97) were underestimated. 

As a result, nurses working in the pediatric clinics of the investigated hospitals were 
found to lack adequate occupational health and safety. Nurses working in child clinics, 
occupational illnesses and complaints at the level of working at risk, managers were not able to 
provide enough support to the nurses. It was also determined that nurses were not able to 
provide work safety at the level of accidents and poisoning. In the light of the results, managers 
should give more importance to the health and safety of the working environments and working 
conditions of the nurses working in the child clinic. The workload of nurses should be reduced 
in this direction, standards should be brought to the patient-nurse ratio. 
 
 Keywords: Care, Children's Clinics, Nursing, Occupational Safety, Occupational Health 
 
Advisor: Assoc. Prof. Hacer CETIN, Department of Nursing, University of Mersin, Mersin.   
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1. GİRİŞ 

 
Hemşireler, hasta birey ve ailesinin ilk başvurdukları kişi olmaları nedeni ile sağlık ekibi 

içerisinde anahtar rol oynamaktadır [1]. Hemşireler yakın gözlem yaparak, bakımını verdiği 

hastaların karmaşık ve yaşamı tehdit eden sorunların tanılamasını yapmaktadır. Bunların 

yanında hemşireler; hasta ve hasta yakınları ile terapötik ilişki kurarak, hasta gereksinimleri 

doğrultusunda kaliteli tedavi ve bakım uygulamalarını yerine getirip, koruyucu, iyileştirici ve 

rehabilite edici girişimleri uygulayarak rollerini yerine getirmeye çalışmaktadır [2].  

Hemşireler, normal çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmak durumunda kalan, 

yetersiz dinlenme araları ve kötü fiziksel iş koşulları (yer, sıcaklık ve ışıklandırma gibi) 

nedeniyle önemli sağlık sorunlarına maruz kalmaktadır [3]. Ayrıca düzensiz çalışma saatleri 

nedeniyle uyku gereksinimlerini yeterli ölçüde karşılayamamaktadırlar. Gece çalışan 

hemşirelerin fiziki güçlerini ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyen kötü fiziksel koşullar 

stres düzeylerini arttırmaktadır [4]. Hemşirelerin uyku ritim değişiklerinin incelendiği bir 

çalışmada, gece nöbeti tutan hemşirelerde, hormon düzeyinde meydana gelen değişikliklere 

bağlı olarak dikkat bozukluğu ortaya çıktığı belirlenmiştir [5]. Vardiyaların 8 saatten uzun 

olması dikkat düzeyinin düşmesine, hatalı ilaç uygulamaya ve iş kazalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca 12 saatten uzun süren çalışma saatlerinde, yaralanma riski ilk saatlere göre iki kat 

artmaktadır [1, 4]. Hemşire yetersizliği nedeni ile bakım verilen hasta sayısının fazla olması, 

bakım, tedavi gibi zor ve karmaşık görevlerin yanında malzeme temini, denetleme 

sorumluluklarının olması iş yüklerini arttırmakta, kaza riskini iki katına çıkarmaktadır. 

Organizasyon eksikliği, hemşire yetersizliği, bakım verilen hasta sayısının fazla olması, verilen 

ek görevler, uygun olmayan çalışma saatleri gibi ağır çalışma koşulları altında sorumluluklarını 

yerine getirmek için hemşireler, acele etmekte olup birçok tehlike ve riskle karşı karşıya 

kalmaktadır [6, 7].  

Hemşire yetersizliğinin önemli bir boyutu da, hizmet performansının düşmesine ek 

olarak, hasta bakım kalitesinin düşmesidir [8]. Tüm dünya ülkelerinde, yetersiz hemşire 

istihdamının hasta bakım kalitesinin düşmesine, neden olduğunu gösteren kanıtlar 

bulunmaktadır [9-11]. Avrupa’da 100.000 nüfusa düşen hemşire sayısı 842 iken, ülkemizde bu 

sayı 249’dur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkelerine göre son 

sırada yer almaktadır [12, 13]. Yetersiz hemşire istihdamı sonucunda, bakım ihtiyaçlarının 

karşılanmaması sonucunda hasta kayıpları, iş kazalarından doğan hemşire ölümleri 

görülebilmektedir.  Bu durumun, gelecekte çok daha kötüye gideceği ve 2020 yılında var olan 

yetersizliğin %20 oranında artabileceği öngörülmektedir [9, 10, 14, 15]. Yılmaz ve 

arkadaşlarının hemşirelerin gelecekteki beklentilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada, 
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hemşireler beklentilerinin olmadığını ve mesleklerini değiştirmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Bu durum çalışma koşullarının iyi olmaması, ücret düşüklüğü gibi nedenlere bağlanmıştır [16]. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Council of Nurses (ICN))’nin 2006 hemşireler günü 

raporunda hasta-hemşire istihdam oranlarının bir hemşirenin yoğun bakımlarda bir ya da iki, 

kliniklerde ise en fazla dört hastaya bakım vermeleri istenmektedir. Bu oranlar hemşire ve 

hasta sağlığı, güvenliği açısından önemle vurgulanmaktadır. Bu raporda, hemşirelerin sekiz 

hastanın bakımından sorumlu olmaları durumunda, hasta ölüm oranında yükselme olduğu 

bildirilmiştir [17]. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 10.184 hemşire ve 232.342 ameliyat 

hasta ile yapılan kapsamlı çalışmada, dört hastanın bakımını veren bir hemşirenin ilave bir 

hastanın daha bakımını üstlenmesi durumunda, hastaların ölüm riskinin %7 oranında arttığı 

belirlenmiştir [8].  Yetersiz hemşire sayısına bağlı olarak, hemşirelerde güncel bilgilere 

ulaşamama, motivasyonda düşme, stres, yorgunluk ve tükenmişlik görülmektedir [18]. Hemşire 

ve hasta güvenliğini ele alan ve sağlık çalışanlarının iş hayatlarının iyileştirilmesine yönelik 

önerileri incelenen çalışmada, ilk sırada “daha fazla personel”, “daha iyi çalışma koşulları” ve 

“daha iyi bir çalışma ortamı” yer almakta olup “daha fazla ücret” ise dördüncü sırada yer 

almaktadır [19]. Hemşire istihdamının yetersiz olması, hemşirelerin olumsuz çalışma 

koşullarında çalışmalarına ve kurumdan ayrılmalarına neden olmaktadır. Gök ve Kocaman’ın 

yaptığı çalışmada, hemşirelerin kurumdan ayrılma nedenleri arasında “ağır çalışma koşulları, iş 

yükünün ve çalışma saatlerinin fazla olması, uzun süreli nöbetler, yöneticilerin motivasyonunu 

düşüren yaklaşımları ve yetersiz destekleri” yer almaktadır [20].  ABD’de daha iyi bir çalışma 

ortamını sağlayarak, kalifiye hemşirelerden oluşan personeli kuruma çekebilen ve kurumda 

çalışmaya teşvik edebilen, nitelikli hasta bakım verebilen bir ortam oluşturma amacıyla 

mıknatıs hastaneler kurulmuştur. Barındırdığı ilkeler günümüzde yaygınlaşmakta ve 

uluslararası hale gelmektedir [21, 22].  

Hemşireler için hastanedeki tehlike ve risklerin ne olduğunun, nerede bulunduğunun, 

işin yürütülmesi sırasında hangi aşamada ortaya çıktığının, temasının, vücuda giriş yolunun, 

çalışanı etkileme şeklinin bilinmesi beklenmektedir. Bu durum göz ardı edildiğinde, çalışanın 

sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması ve işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün 

olamamaktadır. Çocuk klinikleri, hasta sayısının fazla olmasının yanında, hastaların bakım 

gereksinimlerinin karşılanması anlamında, hemşireye bağımlı olması nedeni ile hemşirelik 

bakımına en çok gereksinim duyan kliniklerdir [23]. Çocuklar fizyolojik farklılıkları nedeni ile 

oluşabilecek ilaç hataları açısından daha çok risk taşımakta olup, bu durum çocuk kliniklerinde 

çalışan hemşirelerin kaygı düzeylerini arttırmaktadır [24]. Çocuk hastalar genel özellikleri 

nedeni ile hassas popülasyonu oluşturmaktadır. Bu sebepler çocuk hastalara bakım veren 

hemşirelerin daha dikkatli çalışması, dört hastadan fazla hastanın bakımını üstlenmemesi, 

istenen sonuçlara ulaşabilmesi açısından değerlidir [17]. 



Özlem Güzel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

3 
 

Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, risk 

faktörlerin en aza indirilmesi için bu konuda daha fazla çalışma yapılmalıdır. Yapılan 

çalışmaların sonucu doğrultusunda klinikler düzenlenmeli ve hemşirelerin karşı karşıya 

kaldıkları risk faktörleri en aza indirilmelidir. Bu çalışmada, Mersin ve Adana il merkezinde 

yer alan çocuk klinikleri olan tüm üniversite ve kamu hastaneleri birliklerine bağlı 

hastanelerde, çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaştığı risk ve 

tehlikeler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların, 

hemşirelerin çalıştığı sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, 

risk ve tehlikelere karşı koruyucu önlemlerin alınması ve kurumun bu konuda yapacağı 

çalışmalarda temel bir veri olarak kullanılması düşünülmektedir. Bunların yanı sıra, 

hemşirelerin yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları oluşumunun engellenmesine ya da 

azaltılmasına da yardımcı olabilir. Araştırma sonuçlarının uygulamada kullanılması, 

hemşirelerin daha güvenli bir ortamda, huzurlu, doyum alarak çalışmasına ve daha riskli 

durumda olan çocuk hastaların da güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacağı 

beklenmektedir.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

İş, insan hayatının devamının sağlanması amacıyla ruhsal ve fiziksel tüm uğraşlar olarak 

tanımlanmaktadır [2]. ILO ve DSÖ, iş sağlığı kavramını “tüm işlerde çalışan insanların fiziksel, 

sosyal, ruhsal açıdan tam iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi, çalışma koşullarından 

kaynaklı çalışanların sağlıklarının kaybının önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz 

yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun 

bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle çalışanın işe, işinde çalışana uyumunun 

sağlanması” şeklinde tanımlamıştır [25, 26].  

Güvenlik sözcüğü genel olarak “emniyette olma hali” anlamında kullanılır [27]. İş 

güvenliği ise, işin yapılması ve yürütülmesi sırasında oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan korunmak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli 

çalışmalar olarak tanımlanmaktadır [26]. 

 

2.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı  

 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, 

çalışanları sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve 

verimini artırmaktır [2]. 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. 

maddesinde “Tüm insanların çalışma, işini seçebilme, adaletli koşullar altında çalışabilme, 

işsizlikten korunabilme gibi hakları vardır” şeklinde belirtilerek iş sağlığı ve güvenliğine 

evrensel bir boyut kazandırmıştır [28]. Çalışanların iş kazasına uğramamaları, meslek 

hastalıklarına yakalanmamaları için yapılan bilimsel çalışmalar işçi sağlığı ve güvenliği olarak 

tanımlanmaktadır [29]. İş kazası, İLO tarafından, “planlanmayan ve istenmeyen bir olay 

sonucunda sakatlanma ve zarara neden olan durum” şeklinde tanımlanmaktadır [30]. 

Ülkemizde 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde ise iş kazasının tanımı “Sigortalının işyerinde 

bulunduğu sırada; yürütülmesi devam eden iş sebebiyle, çalışma konusu sebebiyle işyeri 

dışında, iş sebebiyle görevli olarak başka bir yere gönderilmesi süresince; sigortalı emziren 

kadının, çocuğa süt vermek için verilen zamanda; işveren tarafından sağlanan araçla iş yerine 

geliş, gidişinde olan ve sigortalıyı olay anında ya da sonrasında bedeninde veya ruhunda hasara 

neden olan olaylardır” şeklinde, aynı kanunun 14. maddesinde ise meslek hastalığı, “Sigortalının 

çalışma şartlarından ya da işin niteliği nedeniyle tekrarlanan sebeple, işin yürütülme 
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şartlarından dolayı maruz kaldığı kalıcı ya da geçici hastalık, ruhen veya bedenen engellilik 

durumu olarak tanımlanmaktadır [31]. ILO’ya göre iş kazalarının nedenleri tamamına yakını 

tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır [30]. İş kazaları nedenleri aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir; 

 

Şekil 1.1. İş kazaları nedenleri [32] 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları çeşitli şekilde meydana gelebilir. Üretimin sağlandığı 

çalışma ortamları ve işyerleri insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak etki edebilir. 

Doğrudan etki, iş ortamında çalışmakta olan çalışanın, o iş yerinde yer alan çeşitli risklerden 

etkilenmesidir. Dolaylı etki ise, iş ortamında bulunan çeşitli ürünlerinin ve atıklarının çevreye 

ve oradan da insanlara ulaşması şeklindedir [25]. İş kazaları ve meslek hastalıklarının %100’ü 

istenirse önlenebilir. OSHA, “sıfır kaza yaklaşımı” ile tüm kazaların ve meslek hastalıklarının 

önlenebilir olduğunu yayınlamıştır. Burada vurgulanan güvenlik kültürünün, çalışma ve yaşam 

alanlarının planlanması ve oluşturulmasına temel oluşturmaktadır. İnsana özgü olan hatalar, 

yaralanmaların nedenleri olmamalıdır. İş yerlerinde olası tüm riskler belirlenip, dikkatli 

değerlendirildiğinde de yine de öngörülemeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumda 

yaşanan kazalar karşısında, gerekli tüm önlemler anında yeniden gözden geçirilmeli, tüm risk 

faktörleri ile kapsamlı değerlendirilmelidir. Böylelikle yaşanabilecek kazaların önüne 

geçilecektir. Bu durumu devam ettirmek için, düzenli güvenlik değerlendirilmeleri ve güvenliği 

sağlayıcı bir tutum önemlidir. Bu düşünce iş kazalarını önlemek için önemli bir stratejidir [33].  

Dünyada, her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte olup, her 15 saniyede bir işçi, iş 

kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Her gün yaklaşık 6.300 kişi iş kazası veya 
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meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 

milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır [34]. 

Türkiye İstatistikleri Kurumu (TÜİK)’nun 2015 yılında yayınladığı verilere göre, 

241.547 kişi iş kazası geçirmiş, 510 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır [35]. Bu doğrultuda 

2013 yılında geçirilen iş kazası sayısı 191.389 olduğundan, 2015 yılında 2013 yılına göre 

%70’lik bir iş kazası artışı görülmektedir. İş kazası sonucunda gerçekleşen ölümlerin sayısında 

da belirgin artışlar belirlenmiştir. İş kazasına bağlı ölümler, 2004’te 543, 2013 yılında 1.360, 

2014’te 1.886, 2015 yılında 1.252 ölüm vakası yaşanmıştır. Türkiye’de kayıt dışı çalışmanın 

yaygınlığı ve kayıtların yetersizliğinden dolayı, gerçek sayıların bu sayılardan daha yüksek 

olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye son yıllarda ölümlü iş kazalarında yapılan 

değerlendirmelere göre, 100.000 çalışana göre Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sırada 

yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’de her on iş kazasından biri ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 

kayıtlarına yansımaktadır [36]. İş kazalarına bağlı ölümlerin büyük bir bölümü kayıtlara 

geçmediği bilinmektedir.   

 

2.3. Güvenlik Kültürü  

 

Güvenlik kültürü; “iş yerlerinin güvenlik ve sağlık programlarında yeterliliğe ulaşması, 

uygulama tarzındaki ısrarını sürdüren ve karar verme yetkinliğine sahip kişi ve grupların, 

değer, davranış ve tutum örüntülerinin ürünü” şeklinde tanımlamaktadır [37]. Güvenlik kültürü 

kavramı ilk kez 1986 yılında Çernobil kazasından sonra kullanılmıştır. Bu kazanın nedeni olarak 

kurumun güvenlik kültür zayıflığı gösterilmiştir [38]. Güvenlik kültürünü sağlamak ve 

sürdürmek için, eğitimin sağlanması ve sürdürülmesi, iletişimin ve bilgi akışının sürekli hale 

getirilmesi, eksik kaynakların giderilmesi, bağlılık ve üretkenlik ile işin değerlendirilmesi 

gerekmektedir [25]. Güvenlik kültürü, en dar veya en geniş kurumda bulunan tüm çalışanların 

toplumun güvenliğinin sağlanmasına verilen önceliği ve değeri ifade etmektedir. Tüm bunlar 

çalışanların iş güvenliğinin sağlanması ve buna yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi 

konusunda yalnızca bir adımdır [39]. Güvenlik kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesinde 

önemli görev devlete düşmektedir. 

 

2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

 
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ilk kez 1996 yılında İngiliz Standartlar Enstitüsü 

tarafından “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” yayınlanmıştır. Bu 

tarihten sonra oluşturulacak tüm yönetim sistemleri ve standartlar için alt yapı oluşturmuştur. 
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Dünyada iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını standart haline getirmek için bu enstitü 

önderliğinde, uluslararası düzeyde bir sağlık ve güvenlik standardının hazırlanması için 

komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon 1999 yılında Occupational Health and Safety 

Assessment Series (OHSAS: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) 18001 standardını 

oluşturmuştur. 2001 yılında uygulanan bu standart dünyada birçok kuruluş ve kurum 

tarafından kullanılmaktadır [40]. 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, kurum içerisinde olan tüm süreçlerin iş güvenliği 

açısından değerlendirilip, sistemli ve kayıt altına alınabilen bir prosedür oluşturulmasını sağlar. 

OHSAS 18000 Standartları, kurumun tüm süreçlerinde potansiyel risklerin ve oluşabilecek 

tehlikelerin tanımlanması süreçlerinden meydana gelmektedir.  

İş sağlığı ve yönetim sistemi içerisinde risk değerlendirilmesinin basamakları; 

tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, kontrol tedbirlerin oluşturulması ve 

tamamlanması, sürecin izlenmesi ve tekrar kontrol edilmesi süreçlerini kapsamaktadır [41]. Bu 

sayede çalışanlar işyerlerinden kaynaklanan kazalardan korunup, kazalardan ve meslek 

hastalıklardan doğan maddi hasar ve kayıp günleri azaltılacak, çalışanın kuruma olan bağlılığı 

güçlendirilecek, çalışanların motivasyonu ve katılımı artacaktır. Bununla birlikte ulusal ve 

uluslararası prosedürler oluşturularak, kurumların ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

yönetim sistemine uyumları sağlanacaktır [42]. 

 

2.5. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

 
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik geçmişten günümüze kadar ulusal ve uluslararası 

sözleşmeler, yönetmelikler, kanunlar yayınlanmıştır. Bu sözleşmeler ve kanunların temel amacı 

iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, çalışanın yasal güvencesinin 

oluşturulmasıdır. Bu düzenlemeler hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

2.5.1. Uluslararası Düzenlemeler ve Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 

 
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla devletin sorumlulukları 

arasında ilgili mevzuatların oluşturulması ve denetiminin sağlanmasının yanında uluslararası 

anlaşmaların ve hukuk metinlerinin ülkeye kabulü, uygunluğu ve denetimini sağlamaktır. 

 

2.5.1.1. Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

   Birleşmiş Milletler tarafından insan ve çalışma haklarını iyileştirmek için çalışan bir 

kuruluştur. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları 1952 yılında kabul edilmiş, 102 sayılı 
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sözleşmesinde; asgari sosyal güvenlik yardımları, sağlık, hastalık, yaşlılık, işsizlik, meslek 

hastalığı ve iş kazası, aile, annelik, maluliyet ve ölüm yardımları olmak üzere dokuz temel konu 

toplanmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamış ve kabul etmiştir [43].  

 Yine 1977 yılında hemşirenin istihdam, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin tavsiye 

kararlarının alındığı “Hemşirelik Personeli Antlaşması” yayınlanmış, Türkiye bu anlaşmayı 

henüz imzalamamıştır.  

 Tavsiye kararında “hemşirelik ve hizmet politikası, mesleki eğitim, hemşirelik meslek 

uygulaması, meslek örgütleri ve üyelerinin sağlık politikaları kararlarına katılımı, hemşirelerin 

mesleki gelişimi, maaş, çalışma koşulları, iş sağlığının sağlanması, sürdürülmesi ve korunması, 

sosyal güvenliğinin sağlanması” konularını içeren düzenlemeleri kapsamaktadır. Bunlar; 

toplum sağlığının sağlanması ve geliştirilmesinde hemşireler hayati rol oynamakla birlikte, 

hemşirelerin çalışma koşullarına ilişkin politika belirlenmesi vurgulanmaktadır. Bu 

politikalarda, hemşirelerin çalışma şartları, uygulama izinleri, uygulamalarda karar verme 

yetkileri, teknik beceri konularında geliştirilmesi ve desteklemesi de yer almaktadır. Değinilen 

önemli bir diğer konu ise, hemşirelik eğitim programlarının hemşirelik bakımının uygulanması 

ve yönetilmesi, eğitimlerin ve uygulamaların geliştirilmesi için daha fazla sorumluluk verilmesi 

ve gelişim sağlanması konusunda desteklenmesi konusuna da değinilmektedir. Ayrıca 

hemşirelik uygulamalarının diğer sağlık dalları ile koordinasyon içinde çalışması, fakat 

hemşirelerin görev yetkilerini ve sorumluluklarını aşacak görevlendirmelere yer verilmemesi 

belirtilmiştir. Hemşirelerin mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimlere katılmaları konusunda 

kurumların teşvik edici olması, çalışma saatlerinin uygun şekilde düzenlenmesi, eğitim izni ve 

eğitim giderlerinin kurumlarca verilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Hemşirelerin aldıkları 

ücretlerin iyileştirilmesi, diğer insanları da mesleğe özendirecek ve meslekte tutundurabilecek 

miktarda olması gerekmektedir. Haftalık çalışma saatlerinin 40 saati, günlük çalışma saatlerinin 

8 saati, fazla mesai yapılması durumunda bile 12 saati aşmaması gerektiği, bununla birlikte 

haftalık dinlenme saatlerinin kesintisiz 36 saatin altında olmaması gerektiği vurgulanmıştır [6, 

44]. 

 İşletmelerde ve tüm ekonomik faaliyet kollarında çalışan işçilerin tamamını 

kapsayacak şekilde oluşturulan ILO’nun 155 sayılı sözleşmede “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konseyi”ne ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Bu sözleşmesinde, ülke koşul ve şartlarına uygun 

olmak koşuluyla işçi sağlığı ve güvenliği konularında bir politika oluşturarak, denetiminin 

sağlanması ve iş sağlığını geliştirmeye yönelik tavsiye kararları yayınlanmıştır. Bu politikanın 

amacı iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşma nedenleri en aza indirecek önlemler almaktır. 

161 sayılı sözleşmede ise iş sağlığı hizmetlerine ilişkin tavsiye kararları verilmiştir [45, 46]. 
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2.5.1.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1948 de ilan edilen bildirgeye göre her insanın yaşama, 

özgürlüğü ve kişi güvenliğinin sağlanması,  sosyal güvenlik gibi temel yaşama haklarına sahip 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kişinin kendisi ve ailesi için sağlığı, huzuru güvence altına 

alabilecek yaşam koşullarının sağlaması ve sürdürmesi haklarına sahip olduğu açıkça ifade 

edilmiştir [28]. Bu bildirgeye Türkiye’nin aralarında bulunduğu 139 ülke imzalamıştır. Şartların 

yerine getirilmediği ülkelerde, imzalayan tüm ülkeler tarafından siyasi olarak dışlanacaklardır. 

Bu bildirge iş sağlığı ve güvenliği açısından, özellikle “kişi güvenliğinin sağlanması, sosyal 

güvenlik”  açısından hemşirelerin çalışma hayatıyla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. 

 

2.5.1.3. Avrupa Sosyal Şartı 

 

Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 1965 yılında yürürlüğe girmiş, Türkiye tarafından 

1989 yılında kabul edilmiştir. Bu sözleşmede kişilerin ulaşılabilecek en yüksek sağlık 

düzeyinden yararlanması, tüm işçilerin sosyal güvenlik hakkına sahip olması,  yeterli kaynağa 

sahip olmayan herkesin, sağlık yardımına ve sosyal hakka sahip oldukları hükümler arasında 

yer almaktadır. Sözleşmenin maddelerinde, tüm insanların özgürce seçebildiği bir iş yaşamı 

hakkı, güvenli ve sağlıklı çalışma hakkı, kadınların, çocukların ve bedensel engellilere özel 

korunma hakkı, adil bir ücret hakkı, işçilerin örgütlenme hakkı, işçilerin sağlıklarının korunması 

ve sürdürülmesi hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

tutarlı ulusal politikalar oluşturulup, uygulanması ve düzenli aralıklarla yeniden gözden 

geçirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında, temel hedef iş sağlığı ve iş güvenliğini iyileştirip, 

iş koşullarından meydana gelen tehlikeleri en alt seviyeye indirip iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını önlemektir [47]. 

 

2.5.2. Ulusal Düzenlemeler 

 
Çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik ulusal düzenlemeler son dönemde önem 

kazanmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde, kanunlar ve ilgili yönetmeliklere yıllara göre sırasıyla 

yer verilecektir.  

 

2.5.2.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930) 

 Kanun içerisinde “İşçiler Hıfzıssıhhası” başlığı ile özel bir bölüm halinde iş sağlığı 

konularında temel düzenlemelere yer verilmiştir. Sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu 
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sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından 

yapılacağı, üç ayda bir muayene olma ve bulaşıcı hastalıklara yönelik kişilerin ve devletin alması 

gerekli olan önlemler belirtilmiştir. Ayrıca kanunda 50 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde 

bir hekimin çalıştırılması gerektiği hükmü de yer almaktadır [25, 48]. 

 

2.5.2.2. Sosyal Sigortalar Kanunu (506 sayılı Kanun-1964)  

Çalışanlara yönelik hastalık, sağlık, yaşlılık-ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları 

uygulanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi yalnızca işveren tarafından, 

diğer sigorta primleri çalışan ve işveren tarafından ortak olarak ödenmesi öngörülmüştür [49]. 

 

2.5.2.3. Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun-1965) 

 Kanunun 103. ve 105. maddelerine göre; radyoaktif ışınlarla çalışmak zorunda kalan 

personeller için, yıllık izinlerine ek olarak bir ay daha sağlık izninin verilmesi, görevi başında 

veya görevinden kaynaklı kaza geçiren, meslek hastalığına tutulmaları halinde, iyileşinceye 

kadar izinli sayılacak ve sosyal sigorta yardımı yapılacaktır. Memurlar analık hallerinde de 

gerekli yardım yapılır. Memurun haftalık çalışma saati 40 saat olarak sınırlandırılmıştır. 

Memurun kullanacağı izin türleri, görevden uzaklaştırma halleri, sosyal haklar ve yardımlar 

hükümlerle açıklanmıştır [50]. 2016 yılında yayınlanan “Kamu Personeli Genel Tebliği”nde 

kadın memurlara doğum ve evlat edinme sebebiyle ve süt izni kullanılması konusunda 

kurumların vereceği izinler hükümlere bağlanmıştır. Analık izinlerinde on altı haftaya kadar, 

süt izinlerinin iki yıla kadar sürdürülmesi yasada belirlenmiştir [51].  

 

2.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709 sayılı Kanun- 1982) 

 

Bu kanun maddelerinde ise, kişilerin manevi ve maddi olarak gelişmesine katlı sağlamak 

devletin amaç ve görevleri arasındadır. Devlet, kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek, iş 

hayatını korumak, desteklemek ve ilgili önlemlerin alınmasından sorumludur. Kişilerin yaşı, 

cinsiyeti ve çalışanın işe uygunluğu, çocukların ve kadınların bedenen ve ruhen yetersiz olan 

kişilerin çalışma şartlarının özel olarak korunması gereken koşullar yer almaktadır. Herkes 

sosyal güvenlik hakkı, sağlıklı bir çevre içinde yaşam hakkına sahip olması ve bunun sağlanması 

konusunda devlet yükümlü olduğunu hükümler ile belirlemiştir [52]. 
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2.5.2.5. İş Kanunu (4857 sayılı Kanun- 2003) 

İş kanunu 2003 yılında kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun beşinci bölümü 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” başlığını taşımaktadır. Mevzuatımızda da belirtilen “iş sağlığı ve 

güvenliği” kavramının kullanılmadan önce “işçi sağlığı ve güvenliği” kavramı kullanılmaktaydı. 

90’lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, işverenler tarafından “iş sağlığı 

ve güvenliği” kavramı kullanılmaya ve kabul görmeye başlanmıştır. Bu durum birçok işçi, 

sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmalara yol açmasına karşın, “iş sağlığı ve 

güvenliği” kavramı yaygın olarak literatürde ve yasa koruyucular tarafından kullanılmaktadır. 

Çalışmamızın içeriğinde çalışanların sağlığı ve güvenliği konuları işlendiğinden, içeriğin daha 

belirleyici olduğunu düşünmekteyiz.  

İş kanunu dahilinde işverenler, iş yerleri içinde iş güvenliğinin ve iş sağlığının 

sağlanması ve sürdürülmesi için tüm tedbirleri almak, malzemeleri tam bulunur halde tutmak, 

çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınabilecek tüm önlemleri almakla yükümlüdürler. İş 

yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurallara uyulup uyulmadığının 

denetlenmesi, mesleki riskler, alınacak önlemler, yasal haklar ve sorumluluklar hakkında 

bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlemek, iş kazaları ve meydana gelen meslek hastalıkların 

bölge müdürlüklerine iki iş gününü geçmeden bildirmek, işverenlerin sorumluluğunda 

tutulmuştur. 50 işçiden fazla çalıştıran işyerlerinde ve altı aydan fazla süren işlerin olduğu 

işyerlerinde, her iş yerinde iş sağlığı ve güvenlik kurulu kurulması, iş yeri hekimi ile sağlık 

birimleri oluşturmaları zorunlu tutulmuştur. Bu konuda çalışma ortamlarında iş kazası ve 

meslek hastalıkların azalmasında veya yok olmasında katkı sağlanması beklenmektedir. Bu 

kanunda ayrıca işçilerin, iş güvenliğinin sağlanamaması durumunda işten kaçınma hakkı 

tanımıştır [53]. 

 

2.5.2.6. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun- 2006) 

 

Kanunun 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı, 12. maddesinde iş 

kazası ve meslek hastalığı durumlarında sağlanacak yardımları, 13. maddesinde hangi 

durumların iş kazası, 14. maddesinde ise meslek hastalığının detaylı açıklaması yapılmıştır. 

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı tanımı, yukarıda iş sağlığı ve güvenliği alt başlığında ele 

alınmıştır. Meslek hastalığının oluşumu ve ortaya çıkması uzun süre alabilmektedir. Meslek 

hastalığının işten kaynaklanmasının raporlanmasının ardından “Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri 

Tüzüğü”nde meslek hastalıklarının ayrıntılı listesi verilmiştir. Meslek hastalığı sayılıp 
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sayılmaması durumunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Yüksek Sağlık Kurulu tarafından 

karara bağlanmaktadır [31]. 

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (2011): Bu 

yönetmelikle birlikte tüm sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için 

gereken faaliyetlerin düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik daha çok çalışan 

güvenliği ile sınırlanmıştır. Bunun doğrultusunda, işçi güvenliği programının hazırlanması, 

komitelerin kurulması,  sağlık taramalarının, engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin 

yapılması, çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması ve çalışanlara yönelik 

fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenlemeler ve beyaz kod uygulamasının 

hazırlanması, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması, 

çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi konusunda hastaneler 

bilgilendirilmiştir [54]. 

 

2.5.2.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı Kanun- 2012) 

 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 

iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bu kanunda her iş yerinde bir iş sağlığı ve güvenliği birimi 

kurulmasını zorunlu tutmuştur. Bu kanun kapsamında “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu 

yönetmelikte çok tehlikeli iş sınıfında bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler için yılda en az bir 

kez, 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi, eğitim konularının alt başlıklarının 

oluşturulması, eğitimlerin maliyetinin kurumlar tarafından karşılanması maddelerine yer 

verilmiştir [55]. Bu gelişmelerle birlikte ülkemizde kamu ve özel hastanelerde, iş sağlığı ve 

güvenliği birimleri kurulmasına karşın, henüz donanım, personel ve hizmet açısından eksikleri 

mevcut olup, uygulamalar, kurumdan kuruma değişmekte, kurumda mevcut olsa bile 

çalışanların kullanımı, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu konuda pek çok Avrupa 

ülkesinde olduğu gibi, sağlık çalışanlarına yönelik hizmetler devletin denetiminde, bireylerin 

istediğine bağlı olmaksızın zorunlu olarak verilmesi etkili olabilir [56]. Bu kanuna göre, az 

tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işyerlerinde 50’den az çalışanı olan işletmelerde sürekli iş 

güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmayı zorunlu tutan hüküm önce 2014, sonra 2017 

ve son olarak 2020 yılına ertelenmiştir [57]. Oysa Makine Mühendisleri Odası’nın 2012 yılında 

yayınladığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” raporuna göre 2010 yılındaki kazaların %56’sı, aktif 
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sigortalıların %62’si ve iş yerlerin de %68’si 50’den az çalışanın olduğu iş yerlerde 

gerçekleşmiştir [56]. Ertelenen bu hükümle birlikte iş kazalarının devam etmesi beklenecektir. 

 

2.6.  Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

İnsan yaşamını idame ettirebilmek için ortaya çıkan iş kolları arasında tartışmasız 

büyük öneme sahip olan bir hizmet üretim dalı olan sağlık, diğer iş kolları gibi kendine ait özel 

riskler içermektedir. Temel insan haklarından biri olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, 

çalışanın sağlığını korumak için önemlidir. Bu konuda yapılan son yayınlarda, gittikçe önem 

kazanan bu konuya olan ilginin giderek arttığı, ancak çalışma ortamlarının değerlendirilmesinin 

ve olumlu çalışma ortamlarının oluşturulmasında hala yetersizlikler olduğu belirtilmektedir 

[59-61]. Risk altında çalışan personelin vereceği hizmet, o hizmeti alan kişileri de 

ilgilendirmektedir [24, 62]. Çalışma ortamından kaynaklanan risklerin azaltılması sağlık 

çalışanlarının çalışma güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaktadır [63]. 

Sağlık çalışanlarının sağlığı konusu ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde 1958 yılında 

Amerikan Tıp Derneği (American Medical Association) ve Amerikan Hastaneler Derneği 

(American Hospital Association)’ın yayınladıkları ortak bildiri ile gündeme gelmiştir. Bu 

bildiride “hastanelerde, çalışan sağlığı programlarını desteklediklerini; hastanelerin sağlık 

eğitimi, koruyucu tıp ve iş güvenliği konularında topluma örnek hizmet 

oluşturmalarını“önermişlerdir. Daha sonra 1970 yılında ABD her çalışan kişiye güvenli ve 

sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak insan kaynaklarını korumak amacıyla kurallar ve 

kanunlardan sorumlu kurum olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birliği (Occupational Safety and 

Health Administration/OSHA) kurulmuş olup çalışma bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. 

Görevleri, işyerlerindeki riskleri azaltmak amacıyla standartlar oluşturmak, işyeri 

denetimlerinde bulunmak, standartları ihlal eden işverenlere ceza uygulamaktır. Denetimlerin 

cezai yatırımı olarak para cezası kesilmekte, ölüm gibi olaylarda ise hukuksal süreç 

başlatılmaktadır. Bu birliğin araştırma ve geliştirme branşı olarak,  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and Health/NIOSH) kurulmuştur. NIOSH 

sağlık alanında araştırma yaparak ve eğitim düzenleyerek veri toplayıp, kriterler oluşturarak 

OSHA’ya öneriler sunmak amacıyla federal bir enstitü olarak kurulmuştur. Hastanelerde de 

meslek sağlığı konusunun yürütülmesi için etkili ölçütler tanımlamıştır [64]. 

OSHA’ya göre sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelleri, birçok risk ve tehlike 

altında çalışmaktadırlar [65]. Amerika’da sağlık çalışanlarının hepatit-B, hepatit-C, HIV, 
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tüberküloz gibi mesleki hastalıklar nedeniyle, yılda milyonda 17-57 kişinin yaşamını yitirdiği 

düşünülmektedir [66].  Sağlık personellerinin maruz kaldığı meslek hastalığı ve iş kazası, ağır 

sanayi işçilerinin geçirdikleri meslek hastalığı ve iş kazasından daha fazladır. Amerika’da 

yapılan bir çalışmaya göre, her 100 sağlık personelinden 8,8’i iş kazası geçirmekte, meslek 

hastalığına yakalanıp işten uzaklaşmakta veya işi bırakmaktadır [67]. Sağlık personelleri, 

kişilerin sağlıklarına kavuşmaları için sundukları sağlık hizmetlerinde, güvenlik ve sağlıkları 

yönünden de risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedirler. 

 

2.7. Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

Hastaların tedavi ve bakım gereksinimleri karşılanmasında sorumlu olan ve sağlık 

hizmetlerinin sunulmasında iş yükü en fazla olan meslek grubu hemşireliktir [68]. Hemşireler, 

sağlık ekibi içerisinde hasta bireyin ve ailesinin her türlü problemlerinde 24 saat boyunca ilk 

başvurdukları ve bu görevi nedeniyle sağlık ekibi içerisinde iletişimi sağlayarak kilit rol 

oynayan sağlık personelidir. ICN’e göre sağlık hizmetlerinin yüzde seksen kadarı hemşireler 

tarafından sağlanmaktadır [21]. Ülke koşullarında hemşirelik, olumsuz çalışma koşullarından 

dolayı ağır çalışma yüküne sahip stresli bir meslek olmasının yanında, hastayla daha fazla 

zaman geçiren ve bakımlarını doğrudan yerine getiren kişi olmaları nedeniyle sağlık riskleri ile 

karşılaşma olasılıkları diğer sağlık personelinden daha yüksektir [63, 68]. ILO, hemşirelerin 

çalışma ortamına ait başlıca stresörleri; uzun çalışma saatleri, düşük profesyonel statü, 

yöneticilerle yaşanan çatışmalar, rol çatışması ve belirsizliği, aşırı iş yükü, hastalarla çalışma 

nedeniyle yaşanan duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan hastalarla 

çalışma olarak tanımlamaktadır [34]. Ayrıca bu olumsuz çalışma koşulları altında çalışan 

hemşirelerden en yüksek bakım standartlarını sağlamaları beklenmektedir [21]. Hemşirelik, 

çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip 

tehlike ve riskleri barındıran bir meslek olarak nitelenmektedir. 

 

2.7.1. Risk ve Tehlike Kavramları 

 

Tehlike, insan sağlığına karşı oluşan tehditler olarak tanımlanmaktadır. Tehlike hasar 

veya zarara neden olma potansiyelidir. Çevremizde bulunan çeşitli etmenler “tehlike” 

yaratabilir, ancak bu etmenlerle karşılaşma durumunda bu tehlikeli durumun belirli bir olasılık 

dahilinde meydana gelmesi söz konusudur; işte bu durumda riskten söz edilir. Risk; 
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olabilirlikle, olasılıkla ilişkili bir kavramdır ve tehlikeli bir durumda olumsuz bir olayın 

meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmaktadır [25]. 

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği”ne göre sağlık 

işletmeleri meslek hastalıkları ve iş kazaları yönünden çok tehlikeli sınıfta yer alması, çalışan 

sağlığı ve güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır [69]. Bu sebeple, çalışan sağlığı ve 

güvenliğine yönelik çalışmalara daha fazla önem verilmiştir. NIOSH, hastanelerde fiziksel, 

kimyasal,  biyolojik, ergonomik ve psiko-sosyal tehlike ve risk olduğunu vurgulamıştır [70]. Bu 

riskler detaylı olarak aşağıda verilmiştir. 

 

2.7.2. Biyolojik Riskler 

 

Hastaların kan veya kan yolu ile temas etmiş vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlardır. 

Kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu (açık yaradan, mukozalardan veya iğne batması ile 

ciltten) bulaşan etkenlerin sayısı otuz civarındadır. Özellikle HIV(Human İmmunodeficiency 

Virus/İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü), Hepatit B, Hepatit C gibi kan yolu ile bulaşabilen 

enfeksiyonların yayılmasında, mesleğe bağlı kesici-delici yaralanmalarının risk açısından özel 

önemi bulunmaktadır. Yapılan birçok çalışmada sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı meslek 

hayatları boyunca kesici-delici cisimlerle yaralandığı ve hemşirelerin kesici-delici yaralanma 

sıklığının diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir [59, 60, 71-73].  

Sağlık çalışanlarında ABD’de her yıl 600 bin iğne batması veya kesici alet yaralanması 

gerçekleşmektedir. Yine ABD’de yılda Hepatit B ile karşılaşan 12 bin sağlık çalışanının 700–

1200 arasında sağlık çalışanı kronik hepatit B’ye yakalanmakta ve 250 sağlık çalışanı maruz 

kalma sonucu, hepatit B’ye bağlı olarak yaşamını kaybetmektedir [74, 75]. Bunun yanında ABD 

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and 

Prevention/CDC))’nin 2010 yılında yayınladığı Amerika’da 1981-2010 yılında sağlık 

çalışanlarında tespit edilen 57 HIV enfeksiyonunun 48’si perkütan yaralanmalar, 5’i deri veya 

mukozal dokulardan kana geçişi ile 4’ü bilinmeyen bir yolla meydana geldiği bildirilmiştir. 

Ayrıca 148 sağlık personelinde şüpheli HIV enfeksiyonu rapor edilmiştir. Tüm vakaların 

içerisinde en yüksek sağlık personeli oranını hemşireler oluşturmaktadır [75].  

Ülkemizde ise Hepatit B taşıyıcılığı %5 civarındadır ve cerrahi branşta çalışan ve hepatit 

B’ye karşı bağışık olmayan, bir sağlık çalışanının hepatit B enfeksiyonuna yakalanma riski yıllık 

ortalama %1’dir. Kırk yıllık meslek hayatının sonunda hepatit B’ye yakalanma olasılığı %40 

olup karaciğer sirozu gelişme olasılığı da %1’dir [74]. 1022 sağlık çalışanı ile Katar’da yapılmış 
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kapsamlı bir çalışmaya göre, kesici delici alet yaralanmalarının beşte birini enjektör 

iğnelerinden kaynaklı batmalar oluşturduğu belirlenmiştir. Bu durumunda kan yolu ile 

virüslerin bulaş yolu olması açsısından büyük risk taşımaktadır [76]. Wilburn ve Elkemans’ın 

çalışmasına göre, sağlık personellerinin biyolojik risklerden korumanın en önemli yolu, iğne 

batmalarının önlenmesi olduğunu belirtmişlerdir [77]. OSHA 1991 yılında, sağlık personellerini 

kan ve vücut sıvılarından bulaşan enfeksiyonlardan korunma amaçlı bir standart yayınlamıştır 

[78]. 

Çalışkan ve Akdur’un hemşirelerin karşılaştığı riskleri belirlemek amacı ile yaptığı 

çalışmada hemşirelerin tamamına yakını (%94,2) çalışma ortamında bir risk olduğunu ve bu 

riskler içinde ilk sırada (%72,2) enfeksiyon olduğunu belirtmişlerdir [79]. 

Altıok ve arkadaşlarının örneklemini 956 sağlık çalışanının oluşturduğu, sağlık 

çalışanlarının delici ve kesici aletle yaralanma deneyimlerinin incelendiği çalışmada çalışanların 

%60,9’unun kanla bulaşmış bir aletle yaralandığını ve bu yaralanmalarının en fazla 

hemşirelerde olduğu saptanmıştır [80]. Sağlık çalışanlarından 1125 hekim, 987 hemşire ile iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının incelendiği bir çalışmada, iğne batması türünde kaza oranı 

hekimlerin %6,7’si, hemşirelerin ise %22,1’inde görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca hekimlerin 

%0,4’üne, hemşirelerin %2 ‘sine Hepatit B ya da C tanısı konulmuştur [81]. Çalışan güvenliğinin 

incelendiği başka bir çalışmaya göre, kesici ve delici alet yaralanma %41,7 oranındayken, bu 

yaralanmalar en fazla iğneyi kapama (%37,4) ve ilaçların hazırlaması sırasında (%36,3) olduğu 

saptanmıştır. Kan veya vücut sıvıları ile bulaşma oranı %56,4 iken bu bulaşma, en çok kan 

(%68,3) olduğu belirlenmiştir [71]. Yapılan bir başka çalışmada da kan ve vücut sıvılarına 

maruz kalma durumları incelenmiş olup yaralanmaların yarıya yakınının (%48,5) hemşirelerde 

görüldüğü ve sıklıkla ele iğne batması (%40,9) ile gerçekleştiği belirlenmiştir [7]. 

Yoldaş ve arkadaşlarının çalışmasında, hemşirelerde kesici ve delici alet 

yaralanmalarının fazla görülmesi hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması, bakım, 

tedavi, kan alma ve malzemelerin temizliği gibi birden çok işlemlerden sorumlu olmaları, 

işlerini acele yapmaları ve yetersiz organizasyon nedeniyle hemşirelerin maruz kalma riskini 

artırmaktadır [7]. Ayrıca hemşirelerin uzun çalışma saatleri,  koruyucu donanım ve bilgi 

eksikliği nedeniyle kanla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini daha da yükseltmektedir. 

Vardiya usulü çalışan hemşirelerin yaralanma riski, vardiyanın ilk saatinde düşükken, ilerleyen 

saatlerde sonra belirgin olarak artmaktadır. Çalışma süresinin 12. saatindeki yaralanma riski ilk 

8 saate göre 2 kat fazla olduğu belirtilmektedir [1].  

Bozkurt ve arkadaşlarının çalışma sonucuna göre, hemşirelerin koruyucu önlemleri 

yeterli ve etkili kullanamadıklarını ortaya koymuştur [82]. Bir başka çalışmada ise araştırmaya 
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katılan hemşirelerin %46,6’sının hastane kaynaklı enfeksiyonlardan korunma yöntemlerini 

uyguladığı, %47,9’unun kan ile temas gereken işlerde düzenli eldiven kullandığı, %66’sının 

hepatit B aşısı yaptırdığı belirlenmiştir [63]. 

 

2.7.3. Kimyasal Riskler  

 

Hemşireler çalışma ortamında birçok kimyasal maddelere maruz kalabilmektedirler. 

Hastalara uygulanan bakım ve tedavisinde kullanılan kimyasal maddeler arasında 

dezenfektanlar, antiseptikler, anestezik ve kemoterapötik maddeler yer almaktadır [62]. Bu 

kimyasal maddelerin ortamda bulunması ve bunlarla temas edilmesi halinde iş kazası ve meslek 

hastalıkları yönünden risk oluşturabilmektedir [73]. Hemşirelerin mesleki risklerine yönelik 

yapılan bir çalışmada, hemşirelerin %63,8’si alerjik maddeleri risk faktörü olarak 

görmektedirler. Bu kimyasal maddelere bağlı olarak çıkan hastalıkların % 31,7’si dermatit 

olarak belirlenmiştir [60]. 

Bir hemşirenin antineoplastiklerin oluşturduğu tehlikeye maruz kalma sıklığının 

araştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre, hemşirelerin %44,1’inin orta, %41’inin yoğun 

düzeyde maruz kaldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin en fazla yakınmaları saç dökülme, baş ağrısı, 

halsizlik olarak saptanmıştır. İdrar tetkik sonuçlarında herhangi bir kontaminasyon 

belirlenmemiş fakat kan analiz sonuçlarında düşük hemoglobin (23,3), yüksek monosit (%51,7) 

değerleri belirlenmiştir. Antinoeplastik ilaç hazırlayan hemşirelerin %50’sinin Biyolojik 

Güvenlik Kabini kullandığı, %38,2’sinin gözlük, eldiven ve gözlük/cerrahi maske kullandığı ve 

sadece %50’sinin antineoplastiklerle ilgili bir eğitim aldığı belirlenmiştir [62]. Yine Olgun ve 

Şimşek’in çalışmasında da sonuçlar Saygun’un çalışmasını desteklemekte ve hemşirelerin 

%28,5’i ilaç hazırlarken, %70,8’i de ilacı uygularken üzerinde koruyucu giysi olmadan, hemşire 

formasıyla bu işlemleri yaptığı belirlenmiştir [83]. 

Kemoterapi uygulamalarına ilişkin koruyucu önlemler arasında hemşireler eldiven 

kullanımını en fazla olarak ifade ederken “Biyolojik Güvenlik Kabini” kullanımının yeterli 

düzeyde olmadığı, hemşirelerin ifadelerinden bireysel olarak kendileri uygulamalarında gerekli 

önlemleri yeterince almadıkları görülmektedir [63, 83]. Hastanelerde koruyucu donanımların 

yeterli ve ulaşılabilir olması büyük öneme sahiptir. Ayrıca bu koruyucu donanım uygun 

kullanımı ve kullanım talimatlarının ulaşılabilir olması da gereklidir. Riskli ilaçlara maruz kalan 

hemşirelerin sağlık taramalarının yapılması da oldukça önemlidir.  
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2.7.4.  Ergonomik Riskler 

 

Çalışma hayatı ve verimlilik bakımından ergonomik faktörler de önemli bir yere 

sahiptir. Sağlık çalışanlarında ergonomik faktör olarak karşımıza çıkan kas-iskelet sistemi 

sorunlarının nedenleri, çalışma ortamından veya yapılan işten kaynaklanabilmektedir [62]. 

Sağlık çalışanlarının hemen tümü kas-iskelet sistemi sorunları açısından risk taşımalarının en 

önemli nedeni hasta ile yakın temas gerektiren aktivitelerdir. Özellikle hemşirelik, bel ağrısı için 

mesleki risk faktörleri içinde ağır sanayi işçileri ve ağır vasıta şoförlerinden sonra üçüncü 

sırada gelmektedir [56]. Hemşirelerin çalışma koşulları göz önünde tutulduğunda vardiyalı 

çalışma, çok erken ya da çok geç iş başı yapma, çalışma alanı ve şekli gibi risk etmenlerine 

sahiptir [3].  

Gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasında ikinci sırada yer alan 

bel ağrıları, üretimin azalmasını etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. İş 

yerinde ağırlık kaldırma, öne eğilerek çalışma, bel ve vücudun yanlış pozisyonlarda kullanılması 

kas iskelet sistemi sorunlarının ortaya çıkmasında etken olmaktadır [84]. Başlıca kas-iskelet 

sistemi sorunları, bel ağrısı, boyun, omuz ve kol ağrılarıdır ve karpal tünel sendromudur [56].  

Dıraçoğlu’nun yaptığı çalışmada hemşirelerin en çok etkilenen vücut bölgesi bel bölgesi 

olarak bulunmuştur. Ayrıca diz ve ayak bileği ağrısının diğer sağlık çalışanı gruplarına göre 

anlamlı olarak daha fazla görülmüştür. Bunun nedeni olarak da hemşirelerin uzun süre ayakta 

çalışmaları olabileceği ifade edilmiştir [85]. Başka bir çalışmada hemşirelerin %75,8’i bel ağrısı 

şikayeti yaşadığını ve bel ağrısı şikayeti yaşayan hemşirelerin de %92,9’u bu şikayetlerinin 

mesleğe başladıktan sonra ortaya çıktığını belirtmiştir. Hemşirelerin %44,2’si bel ağrısı nedeni 

ile bir hekime başvurduğu, %65,5’i bel ağrısı nedeniyle ilaç kullandığı, %9,7’si bel ağrısı 

sebebiyle iş göremezlik raporu aldığı, %37,8’i bel ağrısından kaynaklı çalışma performansının 

ve iş veriminin etkilediği, %14,2’si bel ağrısı sebebiyle iş yükünün daha az olduğu bir birime 

geçtiği, %47,7’sininde bel ağrısı nedeniyle işinden memnuniyetinin olumsuz etkilendiği 

belirlenmiştir [86]. 

Kas iskelet ağrılarının değerlendirildiği bir çalışmada hemşirelerin %92,6’sının en az bir 

bölgesinde ağrısının olduğu ifade edilmiştir [86]. Hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam 

alışkanlıklarını değerlendirildiği bir çalışmada hemşirelerin sağlık sorunlarının, %39,9’unun bel 

ağrısı, %30,1’nin sırt ağrısı, %20,9’nun boyun ağrısı çektiği saptanmıştır [63]. Yapılan bir başka 

çalışmada da, hemşirelerde görülen sağlık sorunlarının %97,9’unun bel ağrısı, %80,9’unun 

eklem ve bacak ağrıları, %63,8’nin sırt ağrısı çektiklerini ifade etmişlerdir [60]. 
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Kas iskelet sistemi ağrıların ortaya çıkmasında işle ilgili risk faktörleri, yoğun ve ağır 

fiziksel çalışma, statik iş pozisyonları, tekrarlamalı hareketler neden olmaktadır [85]. Alınacak 

önlemlerin belirlenmesi hem temel bir hak olan sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkının 

kullanılabilmesi, hem de hizmetlerin sürdürülmesi açısından önemlidir [3]. 

 

2.7.5. Fiziksel Riskler 

 
Çalışmamızın bu bölümünde aydınlatma, gürültü ve sıcaklık gibi çevresel faktörlerin 

çalışan sağlığı üzerindeki etkilerine değinilecektir.  

 

2.7.5.1. Işıklandırma/ Aydınlatma 

 Çalışma ortamlarının yeterli bir düzeyde aydınlatılması, çalışanların rahat ve istekli 

çalışabilmelerini sağlamaktadır. Çalışma ortamlarının aydınlatılmasında, gün ışığından 

yeterince yararlanması esas alınmalıdır. İyi bir aydınlatma iş kazalarını azaltıp, görüş alanını 

arttırarak dikkatin dağılmasını engellemektedir. Çalışanın da performansını %50 oranında da 

artırabilmektedir [32]. Ayrıca uygun aydınlatma iyi görüş açısı oluşturarak, işlerin daha hızlı 

sonuca ulaşmasını sağlamaktadır [87]. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi’ne göre 

aydınlatmanın yetersiz olduğu ortamlarda iş kazası geçirme riski %20 oranında 

artabilmektedir. İnce ve hassas işlemlerin yapıldığı yerlerde yüksek düzeyde aydınlatma 

yapılması istenmekle birlikte, yüksek düzeyde aydınlatma göz kamaşması oluşturup, dikkat 

dağınıklığına neden olabilmektedir [25, 32].   

2.7.5.2. Gürültü 

 Gürültü istenmeyen ve rahatsızlık veren ses olarak tanımlanmaktadır. Günlük 

kullanımda ses basıncı desibel (dB) birimi ile ölçülmelidir [25]. DSÖ’ ye göre, hastanelerdeki 

gürültünün gündüz 40 dB, gece 35 dB civarında olması önerilmektedir [88]. Dünya genelinde 

hastane boyutlarına bakılmaksızın gürültü düzeyinin gün içinde 72 dB, gece de ise 60 dB’e 

kadar çıkabildiği görülmüştür [89]. Hastaneler içerisinde yoğun bakım ünitelerinde ise 90 dB’ye 

çıkabilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre yoğun bakım ünitelerinde en yüksek gürültü 

nedenlerini ve düzeyleri ise sırasıyla perfüzör alarmı (93,3 dB), personel konuşmaları (83,9 

dB), pulse oksimetre alarmı (80 dB) ve monitör alarmı (74,1 dB) olarak ölçülmüştür. Bu 

ölçümler gürültü düzeylerinde belirlenen sınırı aştığı gösterilmiştir [90]. Ayrıca yüksek gürültü 

düzeyi 50-60 dB düzeyini aştığında kişilerarası iletişimi etkileyip, hata yapma riskini 
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arttırmaktadır. Gürültülü ortamlarda alarmların gecikmeli olarak fark edilmesi ve uygun 

girişimlerinde, gecikmesine neden olarak hasta güvenliğini de tehlikeye sokabilmektedir [91].  

Yoğun bakımda hastalarla sürekli bir arada olan hemşireler yüksek gürültüye maruz kalmakta, 

bu gürültü, hem çalışma verimini hem de sağlığı olumsuz etkilemektedir [25]. Gürültünün 

hemşireler üzerindeki olumsuz etkisini araştıran bir çalışmaya göre hemşirelerde 

konsantrasyon bozukluğu, taşikardi ve stres saptanmıştır. Ayrıca bu sorunlar da tıbbi hatalara, 

iletişimin kısıtlanmasına ve işteki performansın düşmesine neden olabilmektedir [92].  

2.5.7.3. İklimlendirme/Sıcaklık 

Binalardaki havalandırma sistemleri uygun nem ve ısı içermesi gerekmektedir. Hastane 

içerisinde havalandırma sistemleri, çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması, hastane 

enfeksiyonlarının önlenmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Hava yolu ile bulaşan 

hastalıkları önlemek için, hava yolu izolasyonunu sağlayan negatif hava basınçlı ortam 

izolasyonu uygulayan, havalandırma sistemine gereksinim vardır. Havalandırma sistemleri 

düzenlenirken, mikroorganizmaların biyolojik özellikleri göz önüne alınarak, havalandırma 

sistemlerinin düzenlenmesi yapılmalıdır [87].  

Hastanelerde klima tesisatı, odalarda konfor şartlarının sağlanmasının yanı sıra hastane 

içerisinde mikroorganizmaların, tozların, anestezi gazlarının ve kötü kokuların da en alt 

düzeylerde olması için kullanılmaktadır. Hastanelerdeki standart hasta odalarının dışında,  

steril bir ortam gerektiren, ameliyathane salonlarında enfeksiyon risklerini en alt düzeylere 

indirebilmek gereklidir. Bu amaçla mikroorganizma düzeyini standartlar ile belirtilen değerlere 

indirebilmek için, uygun düzenlenmiş havalandırma sistemlerine ihtiyaç vardır [93]. Klima 

sistemlerinin olduğu alanlarda pencereler kapalı olmalıdır. Hastane Hizmet Kalite Standartları 

kılavuzunda da iklimlendirme ve sıcaklık ile ilgili yaptırımlar içermektedir. Hastanelerde yoğun 

bakım ve ameliyathane ortamlarının havalandırma sistemi mikroorganizmaları süzebilen ve 

tutabilen hepafiltre bulunmalı ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır [94]. Havalandırma 

sistemlerinin yetersiz olduğu birimlerde ve yaz aylarında, ter ile sıvı-elektrolit kaybına bağlı 

aşırı yorgunluk, kas krampları, uyku hali görülmektedir. Bu durum da iş kazalarına yol 

açabilmektedir. Aşırı soğuk ve sıcak ortam değişiklikleri de dikkatin daha hızlı azalmasına yol 

açabilmektedir [87]. Bu koşullarda çalışan personel için uygun giysi, soğuk su, dinlenme 

aralarında kullanabileceği uygun ortamların düzenlenmesi gerekmektedir [25, 87].   
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2.7.6. Psiko-sosyal riskler 

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastane ortamlarında çalışan personelin tamamında 

psiko-sosyal risk faktörleri görülebilir. Fakat hemşireler iş yükü, katı hiyerarşi, ödüllendirmenin 

olmaması, personel yetersizliği, düzensiz çalışma, sık nöbet ve uzun çalışma saatleri gibi 

faktörler nedeniyle daha fazla psikososyal risk altında olduğu düşünülmektedir [21, 95]. 

 

2.7.6.1. İş Doyumu      

   İş doyumu hemşirelerin iş hayatlarına dair ne hissettikleridir [21]. İş doyumu, aynı 

zamanda yaşamdan alınan doyumun da bir parçasıdır ve davranışları, verimliliği, başarıyı, bedensel ve 

ruhsal sağlığı olumlu yönde etkilemektedir. Hemşirelerde iş doyumunun yükselmesi, hasta bakım 

kalitesi ve iş performansının yükselmesi, kuruma ve mesleğe bağlılığın artması, mesleki kararlara 

katılımı olumlu yönde etkilemektedir [95]. Hemşirelerde iş doyumu, devletin politikalarla sunduğu 

destek, fiziksel altyapı desteği ve yöneticiler tarafından hemşirelik bakım hizmetlerine verilen önem 

gibi faktörlere de bağlıdır [19]. 

Kanada, İngiltere, İskoçya, ABD ve Almanya’da hemşireler ile yapılan bir çalışmada, hastanede 

çalışan hemşirelerin %41’inin işlerinden hoşnut olmadığı ve %22’sinin bir yıldan kısa bir zaman 

içinde işten ayrılmayı planladığını göstermiştir. Bulgular işyerinde yaşanılan stres ile hemşirelerin 

moral, iş doyumu, kuruma olan bağlılıkları ve işi bırakma kararları arasında anlamlı ilişki olduğunu 

göstermiştir [21].  

Ülkemizde hemşirelerin profesyonel tutumlarının değerlendirildiği bir çalışmada, 

mesleğini yapmaktan memnun olan hemşirelerin, bu memnuniyetlerinin iş doyumunu arttırdığını 

ve daha motive şekilde çalıştığını ortaya koymuştur. Bunun aksine aynı çalışmada, eğitim düzeyi 

düşük, mesleki deneyimi fazla, hemşirelikle ilgili bir derneğe üye olmayan, bilimsel etkinliklere 

katılmayan ve sık nöbet tutan hemşirelerin iş doyumunun ve motivasyonun daha düşük olduğu 

saptanmıştır [96]. Çetinkaya Ulusoy ve Ecevit Alpar’ın hemşirelerde, meslek dayanışması ve iş 

doyumu arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif yönde birbirini etkilediğini saptamışlardır [97].  

Tilev ve Beydağı’nın bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumlarını ve 

etkileyen faktörleri incelediği bir çalışmasında, hemşirelerin haftalık çalışma saatleri arttıkça iş 

doyumlarının azaldığı belirlenmiştir [98]. Ayrıca Öztürk ve arkadaşlarının bir üniversite 

hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin incelendiği çalışmasına göre; hemşireler 

kendilerinden ve mesleklerinden değil, hastane tarafından sağlanması gereken uygun ücret, terfi 
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olanakları ve çalışma koşulları gibi daha çok dışşal doyumu sağlayan koşulların yeterince 

desteklenmemesinden kaynaklı doyumsuzluk hissettikleri belirlenmiştir [99].  

Örgütsel iletişim ve iş tatmini arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, hemşirelerin iş 

tatminini oluşturulacak faktörlerin; kendilerine ve mesleklerine değer verilmesi, hastaların 

sağlıklarına kavuşmaları ve hasta memnuniyeti olduğu belirlenmiştir. İş tatminsizliğine etki eden 

faktörlerde ise; çalışma şartlarındaki olumsuzluklar, mesleğin riskli ve stresli olması, yöneticilerin 

duyarsızlığı belirtilmiştir. Hemşireler tarafından işlerinin en önemli yönü olarak; insan hayatı, insan 

sağlığını korumak ve geliştirmek belirtilmiştir. Bu fonksiyonel meslek profesyonelleri, ayrıca 

çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve bölümlerdeki 

hemşire-hasta oranının personel sağlığı ve güvenliğine uygun olarak düzenlenmesini iş tatminini 

arttıracak değişikliklerin yapılmasını beklemektedirler [100]. Hemşirelerin çalışma yaşamı, sosyal 

yaşantısını önemli derecede etkileyeceği düşünülerek, çalışma yaşantısıyla beraber sosyal 

yaşantısından memnun olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması istenmektedir [1]. 

 

2.7.6.2. Tükenmişlik 

 Günümüzde tükenmişlik sendromu açısından en riskli grup sağlık çalışanlarıdır. Sağlık 

çalışanları üzerinde, yoğun ve ağır iş yükü, stres, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, duygusal 

yönden destekleme zorunluluğu, tutulan nöbet sayısının fazlalığı, buna bağlı oluşan uyku düzeninin 

bozulması gibi birçok faktör önemli stres kaynağı olarak görülmektedir. Bunlara ek olarak; mesleki 

ilişkilerdeki problemler, yetersiz hastane kaynakları, ekonomik kaygılar ve bu sorunlarla başa 

çıkmaya çalışırken kendisine ve özel yaşantısına yeterli zamanı ayıramama, stres ve gerginliği daha 

da arttırmaya neden olmaktadır [101]. Tükenmişliğin sonuçları incelendiğinde; işini önemsememe, 

işten ayrılma, verilen bakım ve hizmet performansında düşme, işe izinsiz gelmeme, yapılan izinlerin 

sonunda iş göremezlik raporları veya izni uzatma eğilimleri, iş yerinde ve iş yeri dışındaki ilişkilerde 

bozulma veya uyumsuzluk, aile, yakın çevresinden uzaklaşma, iş kazalarında artış gibi olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir [102]. 

Ülkemizde İstanbul ilinde acilde çalışan 322 hemşirenin tükenmişlik düzeylerinin 

belirlendiği bir çalışmada, hemşirelerin yarısının tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Devlet 

hastanesinde çalışan hemşirelerin, üniversite hastanesinde çalışan hemşirelere göre daha az 

tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, nöbet tutan hemşirelerin gündüz çalışan 

hemşirelere göre, kendi istediği ünitede çalışan hemşirelerin, istemediği bir ünitede çalışan 

hemşireye göre daha yüksek tükenmişlik yaşadığı bulunmuştur [103]. Samsun ilinde üniversite 

hastanesinde, dahili ve cerrahi servislerinde çalışan hemşireler ile yapılmış bir başka çalışmada 
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ise, hemşirelerin genelinde orta derecede bir tükenmişlik söz konusu olduğu belirlenmiştir. Ağır 

iş yükü, günlük uzun çalışma süresi, nöbetler, olumsuz çalışma koşulları da tükenmeyi 

etkilemektedir [101]. 

Sosyal ve psikolojik yönden iyi olma hali için; ICN tarafından belirlenen tavsiye kararlarında, 

çalışma alanlarında baskının olmaması, çalışma alanlarında iş ve iş yeri güvenliği sağlanması, 

yöneticiler ve meslektaşlar tarafından sağlanan sosyal destek, mesleki gelişim olanaklarının 

sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra, eğitim ve araştırma izinlerinin sağlanması, mesleki profesyonel 

kimliğin oluşturulması, mesleki otonomi, meslekte özerkliğin ve liderliğin sağlanması, mesleğin 

gelişimine katkı sağlayacak çabaların ödüllendirilmesi, kazanç sağlama yer almaktadır [21]. Tüm bu 

amaçlar için mıknatıs hastaneler kurulmuştur. Mıknatıs hastaneler kalifiye hemşirelerden oluşan 

personeli iş hayatına çekebilen ve tutabilen, sürekli olarak nitelikli bakım sağlayabilen bir ortamı 

oluşturmak için ortaya çıkarılmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya atılan bu kavram, 

sağlık bakım organizasyonlarında hemşirelik hizmetlerinin mükemmelliğini onaylayan, “Magnet 

Onaylama Programı” (Magnet Recognition Program) Amerikan Hemşireler Birliği tarafından verilen 

bir belgedir. Magnet hastaneler, en iyi donanıma ve eğitime sahip olan hemşireler, en iyi hasta 

bakım uygulamaları, en iyi çalışma ortamı ile hasta ve hemşireler için en iyi sonuçları sağlama 

konusunda rehberlik oluşturmaktadır. Bu programda sözü edilen mükemmellik; “hasta bakım 

kalitesi, mesleki profesyonellik, meslek felsefesi, hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması, 

hemşirelik karar süreçlerine doğrudan katılımı” anlamındadır [21, 22].  

 

2.8. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

Çocuklar için hastaneye yatmak, yaşam alanından farklı bir ortam olup, onları kendi 

çevresinden alıkoyan bir tehdit olarak görülebilmektedir [23]. Çocuğun hastaneye yatması 

durumunda, tüm ailenin yaşam tarzında önemli değişiklikler meydana gelebilmektedir.  Bu 

değişiklikler, tüm aile üyelerinin, stres ya da kriz yaşamasına neden olmakla birlikte, temel 

gereksinimler dahil, tedavi ve bakımı aksatacak düzeye ulaşabilmektedir. Çocukların hastaneye 

yatma deneyimleri daha güçlü bir stres faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük çocukların bu 

durumla baş etme güçleri daha sınırlıdır. Hemşireler bu aşamada hastalarına ve hasta ailelerine 

psikolojik destek sağlamakla yükümlüdürler. Hemşireler, kliniklerde hasta çocuk ve ebeveynleriyle 

sürekli iletişim halinde bulunan sağlık personelidir. Hemşirelerin aile ve çocuğun yaşadıkları stres 

ve krize müdahale edebilmeleri için terapötik ilişki ve güven duygusunu profesyonel kimliği ile 

birlikte geliştirmesi gerekmektedir [104].  
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Çocuk klinikleri hasta sayısının fazla olmasının yanında, hastaların bakım gereksinimlerinin 

karşılanması için hemşireye bağımlı olmaları nedeni ile hemşirelik bakımına en çok gereksinim 

duyulan kliniklerdir [23]. Kliniklere yatan hastaların bulunduğu yaş dönem özelliklerinin farklı 

olmasından kaynaklı vereceği tepkiler de farklılaşabilmektedir. Hemşirenin her döneme özgü 

girişimleri ve bakımı değişmekle birlikte, bu durumun üstesinden gelebilmek için, çocuk 

kliniklerinde hasta-hemşire oranının uygun şekilde düzenlenmesine gereksinim vardır. Hemşireler 

yatan hastaların özelliklerinin getirdiği davranışlar yönünden bilgi sahibi olmalı ve çocuk hastaların 

ailelerine gereksinim duydukları konularda eğitebilmelidirler. Kliniğe ve hastaya özel eğitim 

ihtiyaçlarının ve hedeflerinin saptanması, iletişimin sürdürülmesi oldukça önemlidir [105]. 

Dönemin özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan hemşireler, anksiyete düzeyi yüksek 

çocuklar ve aileleri ile iletişim kurarken ve hemşirelik sürecini uygularken daha zorlu süreçten 

geçmek durumunda kalacaklardır. Hemşirelerin zorluk yaşayacakları süreçler arasında rol 

belirsizliği, tedavi ve bakım uygulamalarının düzenlenmesi, hasta ve aile eğitimlerinin 

düzenlenmesi, araştırma süreçleri, enfeksiyon kontrol çalışmaları, personel adaptasyonu ve eğitimi, 

hasta ve personel güvenliğinin sağlanması gibi alanlar sayılabilir. Bu zorluk gerektiren karmaşık iş 

yaşamı beraberinde çalışma risklerinin yaşanmasına da neden olabilir. Tüm bunların üstesinden 

gelebilmek için hemşirelerin yapacakları arasında, bilgiye ulaşıp hastasına yarar sağlayabilmek, 

hemşirenin yaşayacağı stres ve kaygı düzeyini azaltabilmek iş doyumunu arttırabilmek için 

çalışmalara gereksinim vardır. Bunların yanı sıra hemşirelerin başarma, tanınma, sorumluluk ve 

ilerleme gibi etmenlerle güdülenmesi ve iş doyumunun sağlanması da istenen özellikler arasında 

yer almaktadır [106, 107].  

Hemşirelerin yoğun iş yükü, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, çocuk hastalarla oluşan 

duygusal bağlanma sonucunda hastalarını kaybetmesi durumunda, psikososyal yönden olumsuz 

etkilenmektedirler. Yapılan bir çalışmada hemşirelerin yoğun bakım ünitesinde çalışma süresi, 

kritik hasta bakımı, hasta ve ailesiyle iletişimlerinin stresi arttırdığını saptamışlardır [106]. Aşırı ve 

sürekli stresin psikolojik dengeyi bozduğu ve bununda tükenmişlik sendromuna yol açtığı 

saptanmıştır [101].  

Çocuklar, ilaç hataları açısından daha riskli bir gruptur [104]. Çünkü neonatal dönemde 

organların gelişimini henüz tamamlanmadığı için, yüksek dozda uygulanan ilaçlar organlarda daha 

büyük hasarlar yaratır. Çocukların gelişimsel özellikleri, birçok ilacın çocuk formunun olmaması ve 

sulandırılarak uygulanması hata riskini ve etkisini artırmaktadır. Çocukların fizyolojik farklılıkları 

nedeniyle daha dikkatli çalışma gerektirmektedir. Bunlara rağmen çocuk hastalarda ilaç 

uygulamalarında hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bu hataların azaltılması ve iş yükünün 

dengelenmesi için öncelikli olarak hemşire-hasta oranının uygun şekilde düzenlenmesi, personel 

eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına daha fazla önem verilmelidir [71]. 
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İstanbul’da üniversite hastanesinde, bu konuda yapılan bir çalışmada; hemşirelerin ilaç 

uygulama sürecinde en sık zaman ve doz hatası yapma nedenleri arasında; iş yükü, ilaçların geç 

gelmesi, ilaç hazırlama sırasında bölünmeler, uygun yöntemlerin izlenmemesi, uygun malzemelerin 

olmaması gibi sistemden, çalışma yaşamından, fiziksel mekandaki yetersizliklerden kaynaklanan 

sorunlar yer almaktadır [109].  

Yoğun bakımlar yönetmeliğinde (2017) birinci basamak bir yoğun bakım için bir hemşireye 

altı hasta, ikinci basamak yoğun bakım için bir hemşireye beş hasta, üçüncü basamak yoğun 

bakımlar için ise bir hemşireye dört hasta sınırlaması getirilmiştir [110]. Daha önce giriş kısmında 

da bahsedilen ICN tarafından yayınlanmış tavsiye kararında, bir hemşirenin: bir-iki hasta bakması 

gerektiği, bunun aşıldığı durumlarda ölüm oranın arttığı ifade edilmiştir [17]. Aynı yönetmelikte 

servisler için ise, hemşire-hasta oranı konusunda bir sınırlama getirilmemiş klinik deneyimler 

sonucu hemşire başına düşen hasta sayısı çoğu zaman yirminin üzerine çıkabilmektedir. Yapılan 

geniş çaplı araştırmaların sonucunda bir servisteki en uygun iş yükünün; bir hemşireye dört 

hastanın bakımından sorumlu olması olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu oran ünite yapısı, hasta 

özellikleri, yatak doluluk oranı, kullanılan teknolojinin niteliği, hemşire nitelikleri gibi iş yükünü 

etkileyen faktörlerin değişebileceğini dikkate almamaktadır. Bununla birlikte söz konusu oranlar, 

hastanın akutluğu ve gereken bakım hizmeti gibi çok sayıda etkene bağlı olarak düşünülmelidir 

[37]. 

Çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler, yapılan bakım ve uygulamalara çocuğun katılması ve 

uyum sağlaması için daha fazla vakit harcamaktadırlar. Açılacak bir intravenöz kateter, yaşam 

bulguların takibi, uygulanacak ilaçlar, aile eğitimi için saatler harcanabilmektedir. Ailelerin günün 

her saatinde başvurabildikleri kişi olan hemşireler, birçok olumsuzluk ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Deneyimler sonucu hemşire yetersizliğini en fazla hisseden birimler çocuk 

klinikleridir. Hemşireler, hemşirelik rolleri dışında birçok uygunsuz görevler yüklenme sonucunda 

daha ağır çalışma koşulları altında sosyal yaşantısından bir süre sonra uzaklaşmış,  ekonomik 

yetersizliği sonucu daha fazla çalışmak zorunda bırakılmış halde karşımızda çıkmaktadırlar. Çocuk 

kliniğinde çalışan hemşirelerin iş güvenliği konusunda daha fazla sorun yaşadıkları düşünülmüştür. 

Bu konuda daha fazla yayın, kanıt oluşturulmalı ve klinikler yapılan çalışmalar sonucunda yeniden 

düzenlenmelidir. Hastanelerin ve sağlık sisteminin vazgeçilmez personeli olan hemşirelerin 

çalışmalarıyla ilgili yapılacak düzenlemelerde, oluşturulan protokollerde, mevzuatta yapılacak 

düzenlemelerde hemşireler daha aktif rol olarak karar verici konumda olmalıdırlar. Böylece 

hemşirelerin için yapılacak iş yaşamı düzenlemeleri daha anlamlı hale gelecektir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1.  Araştırmanın Amacı ve Türü 

 

Bu çalışma kesitsel olarak, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve 

güvenliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 

Araştırma, Mersin ve Adana il merkezlerinde yer alan çocuk kliniği olan tüm Üniversite 

ve Kamu Hastaneleri evrene alınmıştır. Bu hastaneler; Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi çocuk kliniklerinde 

çalışan hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı kurumlar ve özellikleri aşağıda 

sunulmuştur. 

 

3.2.1. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Onkoloji-Hematoloji Kliniği, Çocuk Enfeksiyon 

Kliniği, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Cerrahisi Klinikleri 

yer almaktadır. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 yılında kurulmuş olup 

araştırmanın yapıldığı tarihlerde (Temmuz 2015-Ekim 2016) iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 

eğitimler yalnızca servis sorumlu hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların periyodik muayeneleri 

o tarihlerde yapılmamıştır. Beyaz kod uygulamasının bilgilendirme toplantısı tüm çalışanlara 

yapılmıştır. 2017 itibari ile hastanede iş sağlığı ve güvenliği kurulu etkin olarak çalışmaya 

başlamıştır. Çalışanların fiziksel periyodik muayeneleri yapılmış, yıllık 16 saat çalışan 

güvenliğine yönelik eğitimler verilmiş ve bir güvenlik kültürü oluşturulmaya çalışılmıştır. İş 

sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından çalışma ortamları çalışan güvenliği ve sağlığı açısından 

değerlendirilmiş, uygun hale getirilmesi için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Hastane 

merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta, aydınlatma ise beyaz led ışıkla sağlanmaktadır. Tüm 

çocuk kliniklerinin girişlerinde 24 saat güvenlik sağlanmaktadır. Hemşireler bu hastanede 8 

saat 16 saatlik vardiya ile çalışmaktadırlar. 
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Tablo 3. 1. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

Mersin Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Birimleri 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
nöbetinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire odası 
gün ışığından 
faydalanıyor 

Genel Pediatri Kliniği 28 yatak 12 3 2  Var Hayır  
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği 17 yatak 12 3 2 Var Hayır  
Çocuk Enfeksiyon Kliniği 14 yatak 11 3 2 Var Hayır  
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 12 yatak 14 6 5 Var Hayır  
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 26 yatak 42 9 8 Var Evet  
Çocuk Cerrahi Servisi 30 yatak 8 3-2 2 Var Hayır  
Çocuk Acil Servisi 18 yatak 12 4 3 Var  Evet  
Toplam   111 hemşire   

 

3.2.2. Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi 

 

Mersin İli Kamu Hastaneler Birliğine bağlı olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, büyük 

çocuk ve enfeksiyon kliniği, süt çocuğu-I, süt çocuğu-II, çocuk cerrahisi kliniği, çocuk yoğun bakım 

ünitesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Çalışmanın bittiği tarihten sonra (Mart 

2017’de) Mersin Şehir Hastanesi’ne taşınmıştır. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 

yılında kurulmuş olup, araştırmanın yapıldığı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler 

yalnızca servis sorumlu hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların periyodik muayeneleri araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde yapılmamıştır. Beyaz kod uygulamasının bilgilendirme toplantısı tüm 

çalışanlara yapılmıştır. Hastane merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta, aydınlatma ise beyaz florasan 

ışıkla sağlanmaktadır. Güvenlik yalnızca yataklı servisler binasının girişinde bulunmaktadır. 

Hemşireler bu hastanede 8 saat 16 saat ya da 24 saatlik vardiya ile çalışmaktadırlar. 

 

Tablo 3. 2. Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

 
 
Mersin Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire 
odası gün 
ışığından 
faydalanıyor 

Büyük Çocuk ve Enfeksiyon 
Kliniği 

40 yatak 12 7 3  Var Evet  

Süt Çocuğu 1 -Hematoloji Kliniği 37 yatak 14 7 3 Var Evet  
Süt Çocuğu 2 Kliniği 43 yatak 15 7 3 Var Evet  
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 15 yatak 26 7 6 Var Evet   
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 34 yatak 26 7 4 Var Evet  
Çocuk Cerrahi Kliniği 20 yatak 18  7 3 Var Evet  
Çocuk Acil Servisi  20 yatak 19 5 3 Var  Evet  
Toplam  130 hemşire   

 

3.2.3. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

Hastanenin,  büyük çocuk-I, büyük çocuk-II, çocuk enfeksiyon, çocuk hematoloji, çocuk 

onkoloji, süt çocuğu, yenidoğan-I, yenidoğan-II, çocuk yoğun bakım ve çocuk cerrahisi kliniği 
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yataklı çocuk klinikleridir. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 yılında kurulmuş olup 

araştırmanın yapıldığı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler yalnızca servis 

sorumlu hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların periyodik muayeneleri o tarihlerde 

yapılmamıştır. Beyaz kod uygulamasının bilgilendirme toplantısı tüm çalışanlara yapılmıştır. 

Hastane merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta, aydınlatma ise beyaz florasan ışıkla 

sağlanmaktadır. Güvenlik yalnızca yataklı servisler binasının girişinde bulunmaktadır. 

Hemşireler bu hastanede 8 saat 16 saatlik vardiya ile çalışmaktadırlar. 

 

Tablo 3. 3. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

 
 
Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Hastanesi 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
nöbetinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire 
odası gün 
ışığından 
faydalanıyor 

Büyük Çocuk-I Kliniği 18 yatak 12 3 2 Var Evet  
Büyük Çocuk-2 Kliniği 18 yatak 12 3 2 Var Evet  
Çocuk Enfeksiyon Kliniği 20 yatak 12  3 2 Var Evet  
Çocuk Hematoloji Kliniği 20 yatak 14  3 2 Var Evet  
Çocuk Onkoloji Kliniği 20 yatak 12 3 2 Var Evet  
Süt Çocuğu Kliniği 16 yatak 12 3 2 Var Evet  
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 13 yatak 24 5 4 Var Evet   
Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi-1 

23 yatak 35 7 6 Var Evet  

Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi-2 

18 yatak 21 4 3 Var Evet  

Çocuk Acil Servisi 15 yatak 18 5 3 Var  Hayır  
Çocuk Cerrahi Kliniği* 22 yatak 8 3 1-2 Var Evet  
Toplam   180 hemşire   

*Hemşire sayısının yetersiz olması nedeniyle 12 hasta sayısı ile kısıtlanmıştır. 

 

3.2.4. Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

 

Adana Kamu Hastaneler Birliğine bağlı olan Marsa Doğumevi ve Yenidoğan Hastanesi ile 

Meydan Çocuk Hastalıkları Hastanesi olmak üzere 2 ayrı binada hizmet verilmektedir. Marsa 

Doğumevi ve Yenidoğan Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi-I, yenidoğan yoğun 

bakım ünitesi-II ve çocuk cerrahisi kliniği, Meydan Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ise Süt 

çocuğu I, süt çocuğu- II, süt çocuğu- III, büyük çocuk, çocuk enfeksiyon, çocuk yoğun bakım 

üniteleri ve çocuk acil servisi bulunmaktadır. Bu kiniklerde toplam 150 hemşire görev 

yapmaktadır. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 yılında kurulmuş olup, araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler yalnızca servis sorumlu 

hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların periyodik muayeneleri o tarihlerde yapılmamıştır. Beyaz 

kod uygulamasının bilgilendirme toplantısı tüm çalışanlara yapılmıştır. Hemşireler bu 

hastanede 8 saat 16 saat ya da 24 saatlik vardiya ile çalışmaktadırlar. 
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Marsa Doğumevi ve Yenidoğan Hastanesi:   

 
Tablo 3. 4. Marsa Doğumevi ve Yenidoğan Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

 
 
Marsa Doğumevi ve Yenidoğan 
Hastanesi 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
nöbetinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire 
odası gün 
ışığından 
faydalanıyor 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi-1 23 yatak 18  5 4 Var Hayır 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi-2 34 yatak 35  8 7 Var Hayır 
Çocuk Cerrahi Kliniği 14 yatak 7  3 1-2 Var Evet  
Toplam  60 hemşire   

 

Meydan Çocuk Hastalıkları Hastanesi: 

 
Tablo 3. 5. Meydan Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

 
Meydan Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
nöbetinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire 
odası gün 
ışığından 
faydalanıyor 

Süt Çocuğu 1 Kliniği 49 yatak 15 5 2-3 Var Evet  
Süt Çocuğu 2 Kliniği 55 yatak 13 5 2-3 Var Evet  
Süt Çocuğu 3 Kliniği 33 yatak 12 4 2-3 Var Evet  
Büyük Çocuk Kliniği 24 yatak 10 3 2 Var Evet  
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 20 yatak 22 6 5 Var Hayır 
Çocuk Acil Servisi 24 yatak 18 5 3 Var Hayır  
Çocuk Enfeksiyon Kliniği* - - - - - - 
Toplam   90 hemşire   

*Çalışmanın yapıldığı tarihlerde tadilat olduğu için klinik hasta kabul etmemektedir.  

 

3.2.5. Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 

 

Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde yalnızca çocuk cerrahi birimi bulunmaktadır. 33 

yataklı yetişkin cerrahi dalları ile birlikte çocuk cerrahi hastalarına da hizmet verilmektedir. 

Servis içerisinde 11 yatak çocuk cerrahi hastalarına ayrılmıştır. Klinikte 14 hemşire görev 

yapmaktadır. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 yılında kurulmuş olup araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler yalnızca servis sorumlu 

hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların periyodik muayeneleri o tarihlerde yapılmamıştır. Beyaz 

kod uygulamasının bilgilendirme toplantısı tüm çalışanlara yapılmıştır. Hemşireler bu 

hastanede 8 saat 16 saat ya da 24 saatlik vardiya ile çalışmaktadırlar. 

 

3.2.5. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği, çocuk yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım 

ünitesi, çocuk cerrahisi klinikleri yer almaktadır. Hastanenin iş sağlığı ve güvenliği birimi 2015 



Özlem Güzel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

30 
 

yılında kurulmuş olup araştırmanın yapıldığı tarihlerde (Temmuz 2015-Ekim 2016) iş sağlığı ve 

güvenliği kapsamında eğitimler yalnızca servis sorumlu hemşirelerine verilmiştir. Çalışanların 

periyodik muayeneleri o tarihlerde yapılmamıştır. Beyaz kod uygulamasının bilgilendirme 

toplantısı tüm çalışanlara yapılmıştır. Hastane merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta, aydınlatma 

ise beyaz led ışıkla sağlanmaktadır. Tüm çocuk kliniklerinin girişlerinde 24 saat güvenlik 

sağlanmaktadır. Hasta sayılarına göre gündüz ve gece çalışan hemşire sayısı farklılık 

göstermektedir. Hemşireler bu hastanede 8 saat 16 saat ya da 24 saatlik vardiya ile 

çalışmaktadırlar. 

 

Tablo 3. 6. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ait Genel Özellikler 

 
 
Adana Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

Yatak 
kapasitesi 

Toplam 
hemşire 
sayısı 

Gündüz 
mesaisinde 
hemşire 
sayısı 

Gece 
nöbetinde 
hemşire 
sayısı 

Hemşire 
odası 

Hemşire 
odası gün 
ışığından 
faydalanıyor 

Pediatri Servisi 47 yatak 14 3 1-2 Var Evet  
Çocuk Cerrahi Servisi 20 yatak 16 3 1-2 Var Evet 
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 12 yatak 24 5 3-4 Var Evet 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 24 yatak 24 6 3-5 Var Hayır 
Çocuk Acil Servisi 25 yatak 63 8-10 6-8 Var  Hayır  
Toplam   141 hemşire   

 

3.3. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 

 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri; demografik özelliklerden yaş, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, pozisyon, mesleki ve çocuk kliniğindeki çalışma çalışma süreidir. 

Bununla birlikte, çalışılan hastane ve servis, günlük çalışma saati, haftalık/aylık çalışma saati, 

bakım verilen hasta sayısı, hizmet içi eğitim programı, kurum ve birim memnuniyet durumu, iş 

sağlığı ve güvenliği kurulunun varlığı, iş güvenliği ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlere 

katılma durumu da yer almaktadır. Ayrıca, periyodik muayene ve aşıların yapılma durumu, 

sağlık problemi, kurumun sağlık ve güvenlik yönünden değerlendirilmesi ve öneriler bağımsız 

değişkenlerdir. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise; hemşirelerin “İş Güvenliği Ölçeği” ile aldıkları 

puanlar araştırmanın bağımlı değişkenleridir. 

 

3.4. Araştırmanın Evreni 

 

Araştırmanın evrenini, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Adana 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Adana 
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Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk kliniklerinde çalışan 700 hemşire 

oluşturmuştur. 

3.5. Araştırmanın Örneklemi 

 

Örneklem kota yöntemi ile evreni temsil eden 700 hemşirenin %20’sinin çalışmayı 

kabul etmeyeceği, izinde olabileceği göz önüne alınarak örneklem sayısı evrenin %80’ini temsil 

edecek şekilde 560 hemşire olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde 

(Temmuz 2015-Ekim 2016) çalışmaya katılmayı kabul eden ve izinli olmayan 563 hemşire 

örneklemi oluşturmuştur.  

 

Tablo 3. 7. Evreni Temsil Eden Hastanelerdeki Hemşire Sayıları 

 
 
Evreni Temsil Eden Hastaneler 

 
Evren 

 
Örneklem 

Evreni 
Temsil 
Yüzdesi  

Araştırmayı 
reddeden 
hemşire sayısı 

Ulaşılamayan 
hemşire 
sayısı 

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

111 hemşire 111 hemşire %100 - - 

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 130 hemşire 100 hemşire %77 10 20 
Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Hastanesi 

180 hemşire 171 hemşire %95 - 9 

Adana Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi 

150 hemşire 116 hemşire %77 25 9 

Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet 
Hastanesi 

14 hemşire 14 hemşire %100 - - 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

116 hemşire 51 hemşire %44 30 35 

Toplam Hemşire Sayısı 700 563 %80,4 65 73 

 

3.6. Verilerin Toplanması 

 

Araştırma verilerinin toplanması öncesinde; Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulundan 26.03.2015 tarihli ve 2015/95 sayılı yazılı Etik Kurul Onayı (Ek-3) alınmıştır. 

Araştırma için kurum izinleri (Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği, Adana İli Kamu Hastaneler 

Birliği, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 

Uygulama Merkezi - Ek-4) hastanelerinden alınmıştır. Verilerin toplanması için adı geçen 

hastanelerin hemşirelik koordinatörleri ile görüşüldükten sonra, birimlerin sorumlu 

hemşireleri ile ayrıca görüşülmüştür. Veri toplama formları, sorumlu ve klinik hemşireleri ile 

araştırma hakkında ön bilgilendirme yapıldıktan sonra hemşirelerin uygun olduklarını 

belirttikleri saatlerde, uygun gördüğü yerlerde (hemşire odası, hemşire bankosu vb.) 

görüşülerek toplanmıştır (Veriler toplanırken hemşirelerin çalışma saatleri içinde, gündüz ve 

akşam 16-24 arasındaki saatlerde, randevu alınarak, belirtilen saatlerde istedikleri zaman 

aralığında veriler toplanmıştır). Hemşirelerin araştırmaya katılmaları konusunda yazılı ve sözlü 
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onam alındıktan sonra veri toplama formlarını bireysel olarak doldurmaları sağlanmıştır. Bu 

veri toplama sırasında kurum ve etik kurum izinleri konusunda bilgi verilmiştir. Veri toplama 

süresince araştırmaya katılmayı kabul etmeyen 65 hemşire, doğum izni, yıllık izin, hastalık izni 

gibi nedenlerle ulaşılamayan 73 hemşire araştırma kapsamına dahil edilememiştir. 

 

3.7.  Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 

 

Araştırmanın verileri, hemşirelerin tanıtıcı bilgilerini içeren “Anket Formu” (Ek-1), 

Hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğini belirlemek amacıyla Öztürk ve Babacan tarafından 2010 

yılında geliştirilen “İş Güvenliği Ölçeği” (Ek-2) kullanılarak toplanmıştır [111]. 

 

3.8. Veri Toplama Formları 

 
Veri toplama formları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çocuk kliniklerinde 

çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin anket formu vardır. İkinci bölümde “İş 

Güvenliği Ölçeği” yer almaktadır.  

Birinci bölümdeki anket formunda, 25 soru yer almaktadır. Bu soruların içeriğinde; yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, hemşirenin işteki pozisyonu yer almaktadır.  Kişisel 

bilgilerin yanında, mesleki ve çocuk kliniğindeki çalışma çalışma süresi, çalışılan hastane ve 

servis, günlük çalışma saati, haftalık/aylık çalışma saati, bakım verdikleri hasta sayısı, hizmet içi 

eğitim programına devam etme durumuna yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, kurum ve 

birimden memnuniyet durumu, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun varlığı, iş güvenliği ve çalışan 

güvenliği ile ilgili eğitimlere katılma durumu, periyodik muayene ve aşıların yapılma durumu, 

sağlık problemi, kurumun sağlık ve güvenlik yönünden değerlendirilmesi ve bu konudaki 

öneriler yer almaktadır (Ek-I). 

 

3.9.  İş Güvenliği Ölçeği 

 

Öztürk ve Babacan tarafından 2010 yılında 75 maddelik “Taslak İş Güvenliği Ölçeği” 

oluşturulmuştur. Ölçek geçerliliği; %92, toplam madde puan korelasyon değerleri: 0.47-0.74, 

Cronbach Alpha(α): 0.96 (hemşireler için α: 0.95)’dır. Toplam ölçek faktör analiz sonuçlarına 

göre, KaiserMeyer-Olkin (KMO)= 0.95 ve Bartlett test χ²= 30368.18; p= 0.001, Total Varyans 

değeri= %63, anti-imaj r değerleri= 0.90-0.97 arasında saptanmıştır. Bu ölçek 45 olumlu 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ayrıca, (Faktör 1: Mesleki Hastalıklar ve Şikâyetler, Faktör 2: 

Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemleri, Faktör 3: Kazalar ve Zehirlenmeler, Faktör 4: Yönetsel 
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Destek ve Yaklaşımlar, Faktör 5: Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi, Faktör 6: Koruyucu 

Önlemler ve Kurallar, Faktör 7: Fiziksel Ortam Uygunluğu başlığında) 7 alt faktörü vardır. Ölçek 

5’li likert tiptedir. Maddeler “1” kesinlikle katılmıyorum ile “5” tamamen katılıyorum arasında 

puanlanmaktadır. Toplam ölçek puan aralığı 45-270 puandır. Toplam ölçek puanının 270’e 

yakın olması, hastanelerde iş güvenliğinin sağlandığını, 45’e yakın olması ise o kurumda iş 

güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Ölçekten alınan toplam puan, ölçek madde 

sayısına bölündüğünde puan aralığı 1 ile 5 arasında değer almaktadır. 5'e yakın puan olması iş 

güvenliğinin sağlandığını, 1'e yakın puan alınması durumunda, iş güvenliğinin sağlanamadığını 

göstermektedir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 2012 yılında yapılarak 45 olumlu maddelik 

“İş Güvenliği Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek, son olarak yedi alt faktör ile son halini almıştır. Ölçek 

son geçerlik ve güvenirlik çalışmasında 45 maddenin  α: 0.50- 0.86 arasında değiştiği 

saptanmıştır. Alt faktörlerin α katsayısı: 0.82 -0.93 arasında değişmektedir. Toplam ölçek α 

katsayısı: 0.96’dır.  Yedi alt faktör, ölçeğin toplam varyansının % 63’ünü açıklamaktadır. İş 

güvenliği ölçeği, 1450 sağlık personelinden gönüllü şekilde araştırmaya katılan 522’sini 

hemşirelerin oluşturduğu toplam 1025 sağlık personeline uygulanmıştır. Bu sağlık personelinin 

232’si hekim, 271’i eczacı, vb. oluşan diğer sağlık personelleridir [111]. Ölçeğin uygulanma 

süresi 5-7 dakikadır.  

 

3.10. Araştırmanın Etik Yönü 

 

Araştırma verileri toplanmaya başlamadan önce, Mersin Üniversitesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulundan 26.03.2015 tarihli ve 2015/95 sayılı yazılı etik onay (Ek-3) 

alınmıştır. Buna ek olarak Adana ve Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği, Çukurova Üniversitesi 

Balcalı Hastanesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden kurum 

izinleri (Ek-4) alınmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerden sözlü ve yazılı onam alınmıştır. 

 

3.11. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 
Araştırmanın yapıldığı hastanelerde;  

 Temmuz 2015 - Ekim 2016 tarihleri arasında araştırmayı gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 

 Çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler, 

 İş güvenliği ölçeğinde yer alan tüm maddelere eksiksiz yanıt veren hemşireler, 

 Araştırma sonuçları, sadece araştırmanın yürütüldüğü hastanelerin çocuk kliniklerinde çalışan 

hemşirelerle sınırlıdır. 



Özlem Güzel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

34 
 

3.12. Veri Toplama Araçlarının Ön Uygulaması 

 

Veri toplama formlarının işlerliğini değerlendirmek amacıyla (Anket Formu, İş Güvenliği 

Ölçeği) araştırma tarihinden önce, çocuk kliniklerinde deneyimi olan fakat mevcut durumda 

çocuk kliniklerinde çalışmayan 10 hemşireye ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulamaya alınan 

hemşireler evreni temsil etmediği için, örneklem grubuna dahil edilmemiştir. Ön uygulama 

sonucunda veri toplama formunda herhangi bir düzenleme ve değişikliğe gereksinim 

duyulmamıştır. 

 

3.13.  Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

 
Araştırmanın verileri 1 Temmuz 2015-31 Ekim 2016 tarihleri arasında araştırmacı 

tarafından kliniklerde hemşire odalarında toplanmıştır. Hemşirelere anket ile ilgili ön 

bilgilendirme verilmiştir. Hemşirelerin uygun oldukları zaman diliminde, bireysel olarak 

doldurmuşlardır. Hemşireler tarafından veri toplama formlarının yanıtlanması yaklaşık olarak 

15 dakika sürmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar çalışmanın yapıldığı hastanelerle 

paylaşılacaktır.  

 

3.14.  Veri Toplama Araçlarının Değerlendirilmesi 

 

Verilerin analizi için uygun istatistik program kullanılmıştır. Sürekli değişkenler için, 

tanımlayıcı istatistik olarak, standart sapma, ortalama, minimum ve maksimum değerler 

verilmiştir. Anlamlılık durumu için post hoc testi uygulanmıştır. Sürekli değişkenler için 

pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çoklu değişkenler için doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistik olarak frekans ve yüzdelik 

değerler verilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişki için Ki-Kare testi kullanılmıştır. 

Merkezi Limit Teoremi uygunluk nedeniyle normallik testi yapılmadan parametrik testler 

kullanılmıştır [112]. Geçerlilik ve güvenirliği olan ölçeğe ait iki bağımsız grup karşılaştırması 

için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırması için 

varyans analizi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık seviyesi (p) 0.05 düzeyinde tutulmuştur. 

 

3.15. Araştırma Bütçesi 

 Araştırma bütçesi için kişi ve kuruluşlardan yardım alınmamıştır. Bütçedeki giderler; 

yolculuk, kırtasiye, araştırma sonuçlarının yazılı basılmasıdır.  Toplam giderler yaklaşık 600-

800 TL arasında hesaplanmış ve araştırmacı tarafından karşılanmıştır. 
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4. BULGULAR  

 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmektedir. Bu araştırmaya evrenin 

%80,4’ünü temsil eden 563 hemşire gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sürecinde hemşireler, 

bireysel ve çalışma özelliklerini içeren sorulara gönüllü katıldıkları halde, yanıt vermek 

istememişlerdir. Bu nedenle araştırmanın örneklemi, bazı özelliklerde farklı sayıda 

gözlenecektir. 

 
Tablo 4.1. Hemşirelerin Bireysel Özelliklerinin Dağılımı 

 

Bireysel Özellikleri 
 
Sayı* (n) 

 
Min- Max 

 
Ort** ±SS*** 

Yaş  515 18-57 29,7± 6,88 

    

 Gruplar Sayı* (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 512 91,8 

Erkek 46 8,2 
Toplam 558 100,0 

Medeni Durum 
 

Evli 321 58,0 

Bekar 232 42,0 

Toplam 553 100,0 

Eğitim Durumu 
 

Lise 82 14,6 

Önlisans 97 17,3 
Lisans 356 63,6 
Lisansüstü 25 4,5 
Toplam 560 100,0 

* Hemşireler bireysel özellikleri ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığından “n” her alanda değişmiştir.  

**Ort/ x : Ortalama 
*** SS: Standart Sapma 

 

Hemşirelerin bireysel özellikleri Tablo 4.1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin yaş ortalamalarının 29,7±6,88 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşları 18-57 

yaş aralığındadır. Hemşirelerin cinsiyetleri incelendiğinde %91,8‘i kadın, %8,2’si erkektir. 

Hemşirelerin %58’i evli, %42’si bekardır. Hemşirelerin çoğunluğu (%63,6) lisans mezunudur.  
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Tablo 4.2. Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 

 
Çalışma Ortamına 
İlişkin Özellikler 

Gruplar    Sayı*(n) Yüzde (%) 

Çalışılan Hastane 

Üniversite Hastanesi 282 50,0 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (KDÇH) 230 40,9 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 51    9,1 

Toplam 563         100,0 

Çalışılan Klinik 

Çocuk dahili ve cerrahi klinikler 203 36,0 
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) 144 25,6 
Çocuk yoğun bakım ünitesi (ÇYBÜ) 108 19,2 
Acil servisler 89 15,8 
Poliklinik 10    1,8 
Kan alma birimi 9    1,6 
Toplam 563       100,0 

Hastanedeki Görevi 

Klinik hemşiresi 523 93,9 
Sorumlu hemşire 24    4,3 
Diğer (poliklinik ve kan alma birimi) 10    1,8 
Toplam 557      100,0 

Günlük Çalışma Saati 

8 saat 285 54,6 
8 veya 16 saat 89 17,0 
16 saat 26    5,0 
8-16 veya 24 saat 122 23,4 
Toplam 522      100,0 

Haftalık Çalışma Saati 

40 saat altında 16   3,1 
40-48 saat 476 93,5 
48 saatin üzerinde 17 3,3 
Toplam 509     100,0 

 

 Sayı  Min-Max Ort ±SS 

Mesleki Çalışma Süresi 531 1-39 8,1±7,0 

Çocuk Kliniklerinde 
Çalışma Süresi 515 1-37 4,7±4,7 

* Hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin özellikleri ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığından “n” her alanda değişmiştir.  

 

Hemşirelerin çalışma ortamına ait özellikleri Tablo 4.2’de gösterilmiştir. Araştırma 

kapsamına alınan hemşirelerin %50’si üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin 

%36,0’ının çocuk kliniklerinde, %44,8’si yoğun bakım ünitelerinde çalıştığı belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki çalışma sürelerinin yıl ortalamaları 8,1±7,0 

olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri 1-39 yıl aralığındadır. Araştırmaya 

katılan hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma sürelerinin yıl ortalamaları 4,7±4,7 olduğu 

belirlenmiştir. Hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma süreleri 1-37 yıl aralığındadır. 

Hemşirelerin işyerindeki görevlerine göre dağılımları incelendiğinde, %93,9’unun klinik 

hemşiresi, %4,3’ünün ise sorumlu hemşire olarak görev yaptığı belirlenmiştir. 

Hemşirelerin günlük çalışma saatleri incelendiğinde %54,6'sının günde yalnızca 8 saat 

(08:00-16:00 saatlerinde), %17'sinin 8 veya 16 saat (16:00-08.00 saatlerinde), %5'inin yalnızca 16 

saat, %23,4'ünün ise 8 saat, 16 saat veya 24 saat (08:00-08:00 saat aralığında) çalıştıkları 

belirlenmiştir. Hemşirelerin haftalık çalışma saatleri incelendiğinde ise; analık-süt izni 

kullandığından dolayı, %3,1'i 40 saatin altında çalışmaktadır. Hemşirelerin %93,5'i haftalık 40-48 
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saat aralığında, %3'ünün ise 48 saatin üzerinde çalıştıkları belirlenmiştir. Hemşirelerden haftalık 

48 saat üzerinde çalışanların, %3 gibi az oranda belirlenmiş olmasına rağmen bu oran hemşire 

yetersizliğine bağlı olarak aşırı çalışmak zorunda kalan hemşire oranını verdiğinden dikkate 

alınmalıdır. 

 

Tablo 4.3. Hemşirelerin Çalışma Ortamları ve Bakım Verilen Hasta Sayılarına İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 

 
Çalışma Ortamına İlişkin Özellikler 

ve Bakım Verilen Hasta Sayıları 
Gruplar Sayı*(n) Yüzde (%) 

Bakım Verilen 
Hasta Sayısı 

Yoğun Bakım 
Üniteleri 

1-2 hasta 11          4,4 
3-4 hasta 116 46,2 
5-6 hasta 58 23,1 
7-9 hasta 66 26,3 
Toplam 251 100,0 

Dahili- Cerrahi 
Servisler 

10-14 hasta 65 38,5 
15-20 hasta 70 41,4 
21-30 hasta 15 8,9 
31-50 hasta 19 11,2 
Toplam 169     100,0 

Acil Servisler 

51-100 hasta 25 35,2 
101-150 hasta ve üzeri 8 11,3 
150 hasta ve üzeri 38 53,5 
Toplam 71      100,0 

Hizmet İçi Eğitim Düzenleme 
Evet 463 85,1 
Hayır 81 14,9 
Toplam 544      100,0 

Kurumda İSGK varlığını bilme 
durumları 

Var olduğunu bilen 332 60,9 
Var olduğunu bilmeyen 21 3,9 
Hiç bilgisi olmayan 192 35,2 
Toplam 545      100,0 

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik 
Bilimsel Programa Katılma 
Durumu 

Katıldı  443 82,6 

Katılmadı  93 17,4 
Toplam 536  100,0 

Çalışan Güvenliği Eğitimlerine 
Katılma Durumu 

Evet 416 78,3 
Hayır 115 21,7 
Toplam 531 100,0 

Fiziksel Muayene 
Yapıldı  267     49 
Yapılmadı  278     51 
Toplam 545   100 

Aşılama 
Yapıldı  407 75,9 
Yapılmadı  129 24,1 
Toplam 536 100 

* Hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin özellikleri ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığından “n” her alanda değişmiştir.  

 

Hemşirelerin bir çalışma saatinde bir hemşirenin bakım verdiği hasta sayıları incelendiğinde, 

yoğun bakımlarda hemşirelerden %46,2’si 3-4 hastaya bakım verdiklerini belirtmişlerdir. Çocuk 

kliniklerinin dahili-cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin %41,4’ü 15-20 hastaya bakım 

verdiklerini ifade etmişlerdir. Yoğun bakımlarda bir hemşire başına düşen hasta sayısı 1-9 arasında 

değişmektedir. Çocuk kliniklerinde bir hemşire 50 hastaya, acil servislerde ise 51-150 arasında 

değişen, hasta sayılarına bakım verdikleri belirlenmiştir (Tablo 4.3). Hemşirelerin çalıştıkları 

kurumda hizmet içi eğitim programı düzenlenme durumu incelendiğinde, hemşirelerin %85,1'inin 

kurumun hizmet içi eğitim programı düzenlendiğini belirtmişlerdir (Tablo 4.3). 
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Araştırma kapsamına alınan her hastanenin iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmaktadır. 

Hemşirelerin %60,9'u, çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun var olduğunu 

bilmektedirler. Hemşirelerin %78,3'ü çalışan güvenliği ile ilgili seminer, kurslara katıldıklarını 

belirtmişlerdir (Tablo 4.3). Hemşirelerin %51'inin çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

tarafından fiziksel muayene yapılmadığını ifade etmişlerdir (Tablo 4.3). İş yerlerinde personelin 

aşılanması konusu araştırıldığında hemşirelerin %75,9'unun mesleki risklerle ilgili aşılamasının 

(hepatit-B, grip, tetanoz vb) yapıldığı belirtilmiştir (Tablo 4.3). 

 

Tablo 4.4. Hemşirelerin Çalıştıkları Kurum ve Birimden Memnuniyet Durumlarının Dağılımı 

 
Hemşirelerin Çalıştıkları 
Kurum Hakkındaki Görüşleri 

 
Gruplar  

 
Sayı*(n) 

 
Yüzde (%) 

Kurum Memnuniyeti 
Memnun Değil 243 44,6 
Memnun 302  55,4 
Toplam 545   100,0 

 
Birim Memnuniyeti 

Memnun Değil 139 26,3 
Memnun 390 73,7 
Toplam  429 100,0 

* Hemşirelerin kurum ve birim memnuniyeti konusunda görüş bildirmediklerinden (n) her alanda değişmiştir. 

 
Hemşirelerin çalıştıkları kurumlardan memnuniyetleri incelendiğinde; hemşirelerin %55,4'ü 

çalıştıkları kurumdan memnun, %44,6’sı ise çalıştıkları kurumdan memnun olmadığı belirlenmiştir 

(Tablo 4.4). Çalıştıkları kurumdan memnun olan hemşirelerin yalnızca %6,6’sı (16 hemşire) neden 

belirtmiştir. İfade edilen bu nedenler; iş doyumunun çalışılan kurumlarda sağlandığını (bu 

hemşireler mesleğini, ekip arkadaşlarını veya çocuk hastaları sevdiklerini ifade etmişlerdir) 

belirtmektedir. Çalıştıkları kurumdan memnun olmayan hemşirelerin yalnızca %14,2’si (43 

hemşire) çalıştıkları kurumdan memnun olmadıklarına dair neden belirtmişlerdir. Çalıştıkları 

kurumdan memnun olmayan 43 hemşirenin belirttiği nedenler arasında, ilk sırada %46,5’i 

psikosoyal nedenler (meslekte değer görülmemesi, ödüllendirmenin ve olumlu geri bildirimin 

olmaması, vb.), gelmektedir. Daha sonrada sırasıyla, hemşirelerin %34,9’u ekonomik sebepler 

(maaşın düşük olması, performansın adil dağıtılmaması vb.), %11,6’sı psikososyal nedenler ve iş 

yükünün fazla olması (bakım verilen hasta sayısının fazla ve personel sayısının yetersiz olması, 

malzemelerin yetersiz olması vb.), %7,0’ı ise güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin çalıştıkları birimden memnuniyetleri incelendiğinde 

%73,7'sinin memnun olduğu, %26,3’ü çalıştıkları birimden memnun olmadıkları belirlenmiştir. 

Çalıştıkları birimden memnun olan hemşirelerin yalnızca %10,5’i (41 hemşire) çalıştıkları birimden 

memnun olduklarına dair neden belirtmişlerdir. Hemşirelerin çalıştıkları birimden memnun olan 41 

hemşirenin tamamı neden olarak, iş doyumu sağladığını, çalıştıkları hasta grubunu (çocuk hasta) 

sevdiklerini, ekip arkadaşlarını ve çalışma ortamlarını sevdiklerini ifade etmişlerdir. Çalıştıkları 

birimden memnun olmayan hemşirelerin %35,9’u (50 hemşire) çalıştıkları birimden memnun 
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olmadıklarına dair neden belirtmişlerdir. Hemşirelerin çalıştıkları biriminden memnun olmama 

nedenleri incelendiğinde ise; hemşirelerin %50,0’ı (25 hemşire) iş yükünün fazla olduğu, %40,0'ı (20 

hemşire) olumsuz psikososyal etkenler (meslekte değer görülmemesi, ödüllendirmenin ve olumlu 

geri bildirimin olmaması vb.), hemşirelerin %10,0’ı (5 hemşire) ekonomik sebepler ve iş yükünün 

fazla olması gibi nedenler belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.5. Hemşirelerin Sağlık Sorunlarının Dağılımı 

Hemşirelerin Sağlık 
Sorunları 

 
Gruplar  

 
Sayı*(n) 

 
Yüzde (%) 

Sağlık Sorunu 
Var  270 49,8 
Yok 272 50,2 
Toplam 542 100,0 

Sağlık sorunu Varis 45 25,7 
Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 34 19,4 
Varis + Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 30 17,1 
Ruhsal sorunlar  19 10,9 
Varis + Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları + Ruhsal sorunlar 14 8,0 
Endokrin sorunlar 6 3,4 
Varis+ diğer (dermatit, ülser,  migren) 27 14,5 
Toplam 175 100,0 

* Hemşirelerin sağlık sorunları konusunda görüş bildirmediklerinden (n) her alanda değişmiştir. 

 

Hemşirelerin çalışma yaşamları boyunca oluşan sağlık sorunları incelendiğinde; %49,8'inin 

bir sağlık sorunu olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.5). Sağlık sorunu olan hemşirelerin, %25,7'sinin 

varis, %19,4'ünün kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, boyun, sırt ağrıları), %17,1'inin varis ve 

kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, %10,9’unun ruhsal sorunlar (depresyon, tükenmişlik, uykusuzluk) 

yaşadıkları saptanmıştır (Tablo 4.5). 

 

Tablo 4.6. Hemşirelerin Çalıştıkları Kurum Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 
 

Hemşirelerin Çalıştıkları 
Kurum Hakkındaki Görüş 
ve Önerileri 

 
Gruplar  

 
Sayı *(n) 

 
Yüzde (%) 

Kurumun Güvenliğinin 
Değerlendirmesi 

Güvenlik yetersiz 229 66,2 
Güvenlik orta düzey 69 19,9 
Güvenlik yeterli 48 13,9 
Toplam 346 100,0 

Sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamın sağlanması için 
sunulan öneriler 

Çalışma koşulları düzeltilmeli 83 32,5 
Güvenlik önlemleri arttırılmalı 54 21,2 
Fiziksel ve ruhsal periyodik muayene yapılmalı 39 15,3 
Eğitim verilmeli 37 14,5 
Sağlık kontrolü + çalışma koşulları düzeltilmeli 16 6,3 
Ekonomik, çalışma koşulları düzeltilmeli ve diğer 
(güvenlik önlemleri, eğitim..) 

18 11,2 

Toplam 255 100,0 

* Hemşirelerin öneriler konusunda görüş bildirmediklerinden (n) her alanda değişmiştir. 
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Hemşirelerin çalıştıkları kurumları çalışan güvenliği açısından değerlendirmeleri 

incelendiğinde, %66,2'sinin güvenliği yetersiz, %19,9'unun güvenliği orta düzeyde, %13,9'unun 

güvenliği yeterli buldukları belirlenmiştir (Tablo 4.6). 

Hemşirelerin daha güvenli ve sağlık bir çalışma ortamında çalışabilmeleri için önerilerde 

bulunmaları istenildiğinde hemşirelerin yaklaşık yarısı buna cevap vermiştir. Hemşirelerin %32,5’i 

çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiği, %21,2’si çalışma ortamlarında güvenlik önlemlerinin 

arttırılması gerektiği,  %15,3’ünün ise fiziksel ve ruhsal periyodik muayene yapılmalı cevabını 

vermişlerdir. Hemşirelerin %11,2’si, ekonomik çalışma koşullarının düzeltilmesi (maaşın yükseltilmesi, 

hak edilen performansın verilmesi), güvenlik önlemlerinin arttırılması ve eksik oldukları konularda 

hizmet içi eğitimin verilmesinin daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturacağı görüşünü 

belirtmişlerdir (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.7. Hemşirelerin İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları ve Cronbach Alpha Değerlerinin 
Dağılımı 

 

İGÖ ve Alt Grupları N Ort/ x  SS Min- 
Max 

Cronbach  
Alpha (α) 

Mesleki hastalıklar ve şikayetler (MHŞ) 563 1,457 0,519 1-4,31 0,91 

Sağlık taraması ve kayıt sistemleri(STKS) 563 3,159 1,079 1-5 0,93 

Kazalar ve zehirlenmeler (KZ) 563 2,322 0,967 1-5 0,92 

Yönetsel destek ve yaklaşımlar (YDY) 563 1,972 0,753 1-5 0,87 

Malzeme, araç ve gereç denetimi (MAGD) 563 2,763 0,973 1-5 0,87 

Koruyucu önlemler (KÖ) 563 3,458 1,035 1-5 0,94 

Fiziksel ortam uygunluğu (FOU) 563 3,112 1,069 1-5 0,89 

İGÖ-Toplam 563 106,854 23,842 45-216 0,93 

 
Tablo 4.7’de hemşirelerin İGÖ puan ortalamalarının ve yedi alt boyutlarının (mesleki 

hastalıklar ve şikayetler, sağlık taraması ve kayıt sistemleri, kazalar ve zehirlenmeler, yönetsel 

destek ve yaklaşımlar, malzeme, araç ve gereç denetimi, koruyucu önlemler, fiziksel ortam 

uygunluğu) puan ortalamaları verilmiştir. Hemşirelerin İGÖ puan ortalamaları 106,854 olarak 

bulunmuş olup, alınabilecek en yüksek puan 216, en düşük puan 45 olarak hesaplanmıştır.   

Hemşirelerin İGÖ puan ortalamalarının alt boyutlarının puan ortalamaları alınmıştır. MHŞ alt 

boyutunun puan ortalamaları 1,457, en düşük ve en yüksek puanlar ise 1-4,3'tür. STKS alt 

boyutunun puan ortalamaları 3,159, en düşük ve en yüksek puanlar ise 1-5'tir. KZ alt boyutunun 

puan ortalamaları 2,322, en düşük ve en yüksek puanlar ise 1-5'tir. YDY alt boyutu ikinci en düşük 

puan ortalamaları 1,972 olarak belirlenmiştir. MAGD alt boyut puan ortalamaları 2,763'tür. KÖ alt 

boyutunun puan ortalamaları 3,458 olarak ortaya çıkmıştır. FOU alt boyutunun puan ortalamaları 

3,112’dir. Tablo 4.7’de görüldüğü gibi yapılan Cronbach Alpha analizine göre (α) İGÖ ve alt 

boyutlarına göre testin güvenilirliği yüksek düzeyde olduğu (α:0,87- 0,94) belirlenmiştir.  
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Tablo 4.8. Hemşirelerin Yaşlarının İş Güvenliği Ölçeği ve Alt Boyutlarına Göre Korelasyon Katsayıları 

 
İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Korelasyon Katsayıları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

Yaş  
r -0,145 0,058 -0,162 -0,079 0,005 -0,012 -0,091 -0,093 

p 0,001 0,094 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

R: korelasyon katsayı değeri (-1≤r≤+1) 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.9. Hemşirelerin Yaşları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Arasında Doğrusal Regreyon Analizi 
 

 
İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Doğrusal Regresyon 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

Yaş  

F 

 

B, t 

F(1.513)=10.96, 

=0.021 

B=-0.15, t=-3.31 

F(1.513)=1.75, 

=0.003 

B =0.06, t=1.32 

F(1.513)=13.83, 

=0.026 

B=-0.16, t=-3.72 

F(1.513)=3.25, 

=0.006 

B=-0.08, t=-1.80 

F(1.513)=0.015, 

=0.000 

B=0.005, t=0.124 

F(1.513)=0.08 

=0.000 

B=-0.012, t=-0.28 

F(1.513)=4.27 

=0.008 

B=-0.09, t=-2.07 

F(1.513)=4.52, 

=0.009 

B=-0.09, t=-2.13 

p 0,001 0,0186 0,001 0,072 0,901 0,781 0,039 0,034 
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Şekil 4.1. Hemşirelerin Yaşlarının MHŞ Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği       Şekil 4.2. Hemşirelerin Yaşlarının STKS Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği 
 

 
Şekil 4.3. Hemşirelerin Yaşlarının KZ Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği          Şekil 4.4. Hemşirelerin Yaşlarının YDY Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği 
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Şekil 4.5. Hemşirelerin Yaşlarının KÖ Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği            Şekil 4.6. Hemşirelerin Yaşlarının MAGD Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği 
 
 

 
 
 
Şekil 4.7. Hemşirelerin Yaşlarının FOU Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği      Şekil 4.8. Hemşirelerin Yaşlarının İGÖ Arasında Saçılım Grafiği
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Tablo 4.8’de hemşirelerin yaşlarının İGÖ alt boyutlarına göre korelasyon katsayıları ve 

saçılım grafikleri verilmiştir. Korelasyon katsayıları hemşirelerin yaşlarına göre önemlilik 

göstermektedir.  

Hemşirelerin yaşları ile MHŞ alt boyutu arasında %14,5, çok zayıf derecede, negatif 

yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır 

(p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile KZ alt boyutu arasında %16,2, çok zayıf derecede, negatif yönde 

(biri artarken diğeri de artmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile YDY alt boyutu arasında %7,9, çok zayıf derecede, negatif yönde 

(biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile MAGD alt boyutu arasında %5,0, çok zayıf derecede, pozitif 

yönde (biri artarken diğeri de artmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır 

(p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile KÖ alt boyutu arasında %1,2, çok zayıf derecede, negatif yönde 

(biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile FOU alt boyutu arasında %9,1, çok zayıf derecede, negatif yönde 

(biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile İGÖ puan ortalaması arasında %9,3, çok zayıf derecede, negatif 

yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır 

(p<0,05).  

Hemşirelerin yaşları ile STKS alt boyutu arasında çok zayıf derecede, pozitif yönde fakat, 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p>0,05). Bu ilişkinin şekilleri; Şekil 4.1, Şekil 4.2, Şekil 

4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.6, Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de verilmiştir. 
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Tablo 4.10. Hemşirelerin Bireysel Özellikleri ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin 
Bireysel 
Özellikleri 

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

Cinsiyet 

Erkek 46 1,868±0,721 3,094±0,917 2,817±1,087 2,311±0,931 2,913±1,144 3,461±0,988 3,332±1,042 118,3±29,6 

Kadın 512 1,424±0,482 3,159±1,087 2,288±0,943 1,947±0,729 2,749±0,954 3,464±1,028 3,090±1,071 105,9±23,0 

p / t değeri 0,001 / 5,704 0,696 / -0,391 0,001 / 3,604 0,002 / 3,161 0,275 / 1,094 0,986 / -0,018 0,143 / 1,467 0,001 / 3,395 
  

Medeni durum   

Bekar  232 1,571±0,565 3,019±1,049 2,196±0,919 2,093±0,796 2,745±0,903 3,457±0,982 3,299±1,050 110,4±26,6 

Evli 321 1,382±0,471 3,255±1,085 2,538±0,992 1,886±0,711 2,801±1,057 3,459±1,062 2,989±1,066 104,4±21,3 

p / t değeri 0,001 / -4,271 0,011 / 2,562 0,001 /-4,172 0,001 / -3,210 0,501 / -0,673 0,985 / 0,019 0,001 / -3,388 0,005 / -2,796 
  

Eğitim düzeyi   

Lise 82 1,556±0,536 3,144±1,156 2,468±1,027 1,925±0,6791 2,812±1,051 3,429±1,011 3,101±1,092 108,5±25,3 

Ön lisans 97 1,401±0,516 3,543±0,995 2,175±0,991 1,943±0,769 2,804±0,946 3,412±1,098 2,905±1,105 106,6±23,5 

Lisans 356 1,457±0,521 3,067±1,050 2,353±0,946 1,985±0,752 2,748±0,962 3,492±1,007 3,145±1,049 106,8±23,5 

Lisansüstü 25 1,357±0,409 3,227±1,186 2,096±0,887 2,023±0,882 2,704±0,958 3,416±1,144 3,550±0,982 106,4±21,9 

p / f değeri 0,166 / 1,680 0,002 / 5,122 0,120 / 1,955 0,875 / 0,230 0,907 /0,184 0,884 /0,218 0,041 / 2,763 0,941 / 0,132 
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Tablo 4.10’da hemşirelerin bireysel özellikleri ile iş güvenliği ölçeği puan 

ortalamalarının alt boyutlara göre dağılımı karşılaştırılmıştır. Hemşirelerin cinsiyet özellikleri 

ile İGÖ puan ortalaması arasında anlamlı fark bulunmuştur (t=3,395/p<0,05). Hemşirelerin 

cinsiyet özellikleri ile MHŞ alt boyutu arasında anlamlı fark bulunmuştur (t=5,704/p<0,05). 

Hemşirelerin cinsiyet özellikleri ile KZ alt boyutu arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(t=3,604/p<0,05). Hemşirelerin cinsiyet özellikleri ile YGY alt boyutu arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (t=3,161/p<0,05). Bu fark erkek hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Erkek 

hemşireler MHŞ, KZ, YDY konularında daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları 

bulunmuştur. 

Hemşirelerin medeni durumları ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları karşılaştırılmış ve 

anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05/t=-2,796). Anlamlılık durumlarına bakıldığında bekar 

hemşireler, MHŞ, YDY, FOU alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarında evli hemşirelere 

göre daha yüksek bulunmuştur. Evli hemşireler ise STKS, KZ alt boyutlarında aldıkları puan 

ortalamaları daha yüksek saptanmıştır (Tablo 4.10).  

Hemşirelerin eğitim durumları ile iş güvenliği ölçeği toplam puan ortalamalarında, anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05/f=0,132). Hemşirelerin eğitim durumları ile STKS alt boyutu 

arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05/f=5,122). Bu fark ön lisans mezunu hemşirelerden 

kaynaklanmaktadır.  

Eğitim düzeyi ile FOU alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (f=2,763/p<0,05). 

Lisansüstü mezunu hemşirelerden kaynaklanan bu anlamlı farlılığa göre, lisansüstü hemşireler 

daha olumlu görüş bildirmişlerdir (Tablo 4.10).  

Eğitim düzeyi artıkça, yönetsel destek ve yaklaşımlar düzeyinde daha olumlu görüş 

bildirilmiştir (Tablo 4.10). Hemşirelerin malzeme, araç ve gereç denetimleri alt boyutunun puan 

ortalamaları (2,812-2,074) beklenen ortalamanın üstünde olup, eğitim düzeyi yükseldikçe, 

aldıkları puan ortalamaları düşmektedir. Sağlık taraması ve kayıt sistemleri alt boyutu puan 

ortalamaları (3,067-3,543), ortalamanın üzerinde olup, kurumlarda olumlu olarak 

değerlendirilmiştir (Tablo 4.10). Lisans mezunu hemşireler, çalıştıkları kurumları sağlık taraması 

ve kayıt sistemleri düzeyinde, diğer gruplara göre daha düşük değerlendirmiştir. 
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Tablo 4.11. Hemşirelerin Çalışma Ortamına İlişkin Özellikleri ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin Bireysel 
Özellikleri 

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

 Çalışılan Hastane 

KDÇHH 230 1,315±0,427 3,463±1,079 2,059±0,900 1,940±0,713 2,705±0,947 3,442±1,124 2,894±1,072 104,1±21,7 

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 251 1,548±0,489 3,628±1,032 2,808±1,187 1,863±0,590 2,972±0,973 3,400±1,022 2,897±1,097 112,4±23,7 

Üniversite Hastanesi 282 1,558±0,566 2,828±0,983 2,453±0,917 2,020±0,810 2,775±0,993 3,488±0,956 3,331±1,024 108,3±25,3 

p / f değeri 0,001 / 15,441 0,001 / 29,874 0,001 / 18,581 0,268 / 1,318 0,200 / 1,615 0,802 /0,200 0,001 / 12,096 0,031 / 3,492 
  

Çalışılan Bölüm   

Servis 203 1,449±0,526 3,304±0,975 2,253±0,947 2,025±0,782 2,893±0,962 3,557±1,002 3,084±1,059 108,7±22,4 

ÇYBÜ 108 1,375±0,421 2,887±1,022 2,293±0,883 1,902±0,751 2,476±1,035 3,278±1,058 3,105±1,129 101,2±25,2 

YYBÜ  144 1,546±0,585 3,105±1,159 2,340±0,973 2,006±0,718 2,709±0,850 3,426±1,064 3,189±1,019 107,9±23,4 

Acil 89 1,424±0,488 3,268±1,171 2,501±1,084 1,897±0,710 2,903±1,023 3,526±1,039 3,082±1,116 108,4±24,3 

Poliklinik 10 1,323±0,292 2,650±1,251 2,440±0,832 1,529±0,517 2,360±1,323 3,160±0,741 2,675±1,214 94,3±22,8 

Kan alma birimi  9 1,658±0,519 3,407±0,825 2,178±1,120 2,222±1,013 3,156±0,691 3,556±0,904 3,306±0,958 115,2±31,6 

p / f değeri 0,098 / 1,866 0,013 / 2,909 0,470 / 0,916 0,180 / 1,526 0,003 / 3,715 0,262 /1,301 0,713 / 0,582 0,038 / 2,371 
  

 
 
 



Özlem Güzel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

48 
 

Hemşirelerin çalıştıkları hastaneler ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları ve alt 

boyutlarına göre dağılımının karşılaştırılması Tablo 4.11’de verilmiştir. Hemşirelerin 

çalıştıkları hastaneler ile MHŞ, STKS, KZ, FOU alt boyutlarında anlamlı fark saptanmıştır 

(p<0,05). Üniversite hastanesinde çalışan hemşireler, mesleki hastalıklar ve şikayetler 

(1,558), fiziksel ortam uygunluğu (3,331) alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları, diğer 

hastanelerde çalışan hemşireler göre, daha yüksek olduğu belirlemiştir. Fakat üniversite 

hastanelerinde çalışan hemşirelerin, sağlık taraması ve kayıt sistemleri alt boyut puan 

ortalamasında (2,828) ise, en düşük puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 

4.11). Eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşireler, belirtilen alt boyut puan 

ortalamalarında, diğer hastanelere göre daha yüksek olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.11).  

Hemşirelerin çalıştıkları bölüm ile iş güvenliği ölçeği ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı görülmüştür (f=2,371/p<0,05). Bu fark polikliniklerde çalışan 

hemşirelerden kaynaklandığı saptanmıştır. Polikliniklerde çalışan hemşireler, diğer 

birimlerde çalışan hemşirelere göre iş güvenliği boyut ortalaması (94,3) daha düşük olarak 

saptanmıştır (Tablo 4.11). 
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Tablo 4.12. Hemşirelerin Çalışma Sürelerine İlişkin Özellikleri ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarına Göre Korelasyon Katsayıları 

 

Hemşirelerin Çalışma 
Süreleri 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Korelasyon Katsayıları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

Mesleki Çalışma 
Süresi 

r -0,144 0,113 -0,149 -0,069 0,034 0,042 -0,058 -0,050 

p 0,001 0,009 0,001 0,113 0,432 0,338 0,185 0,246 

Çocuk Kliniklerinde 
Çalışma Süresi 

r -0,123 0,037 -0,143 -0,048 -0,009 0,031 -0,054 -0,069 

p 0,005 0,402 0,001 0,277 0,830 0,486 0,221 0,116 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 4.13. Hemşirelerin Çalışma Sürelerine İlişkin Özellikleri ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Arasında Doğrusal Regreyon Analizi 

 

Hemşirelerin Çalışma 
Süreleri 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Doğrusal Regresyon 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

Mesleki Çalışma 
Süreleri 

F 

 

B, t 

F(1.529)=11.22,  

=0,021 

Β=-0.14, t= -3.35 

F(1.529)=6.89, 

=0,013 

Β=0.11, t=2.63 

F(1.529)=11.94, 

=0.022 

Β=-0.15, t=-3.46 

F(1.529)=2.52, 

=0.005 

Β=-0.07, t=-1.59 

F(1.529)=0.62, 

=0.001 

Β=0.03, t=0.79 

F(1.529)=0.92, 

=0.002 

Β=0.04, t=0.96 

F(1.529)=1.76, 

=0.003 

Β=-0.06, t=-1.33 

F(1.529)=1.35, 

=0.003 

Β=-0.05, t=-1.16 

p 0,001 0,009 0,001 0,113 0,432 0,338 0,185 0,246 

Çocuk Kliniklerinde 
Çalışma Süresi 

F 

 

B, t 

F(1.513)=7.89, 

=0,015 
Β=-0.12,t=-2.81 

F(1.513)=0.70, 

=0,001 
Β=0.037,t=0.84 

F(1.513)=10.66, 

=0.020 
Β=-0.14, t=-3.27 

F(1.513)=1.18, 

=0.002 
Β=-0.05, t=-1.09 

F(1.513)=0.05, 

=0.000 
Β=-0,01, t=-0.22 

F(1.513)=0.49, 

=0.001 
Β=0.03, t=0.69 

F(1.513)=1.50, 

=0.003 
Β=-0.05, t=-1.23 

F(1.513)=2.48, 

=0.005 
Β=-0.07, t=-1.56 

p 0,005 0,402 0,001 0,277 0,830 0,486 0,221 0,116 
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Şekil 4.9. Hemşirelerin Mesleki Çalışma Sürelerinin FOU Alt Boyutu Arasında Saçılım Grafiği     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 4.10. Hemşirelerin Çocuk Kliniklerinde Çalışma Sürelerinin İGÖ Arasında Saçılım Grafiği 
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Tablo 4.12’de mesleki çalışma süresi ve çocuk kliniklerinde çalışma süresinin İGÖ alt 

boyutlarına göre korelasyon katsayıları ve saçılım grafikleri verilmiştir. Korelasyon katsayıları 

hemşirelerin mesleki çalışma sürelerine göre önemlilik göstermektedir.  

Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile MHŞ alt boyutu arasında %14,4, çok zayıf 

derecede, negatif yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile STKS alt boyutu arasında %11,3, çok zayıf 

derecede, pozitif yönde (biri artarken diğeri de artmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile KZ alt boyutu arasında %14,9, çok zayıf 

derecede, negatif yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile YDY, FOU alt boyutları arasında çok zayıf 

derecede, negatif yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki yoktur (p>0,05). Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile MAGD, KÖ alt boyutları 

arasında çok zayıf derecede, pozitif yönde (biri artarken diğeri de artmaktadır) ve istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki yoktur (p>0,05). Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile İGÖ puan 

ortalaması, çok zayıf derecede, negatif yönde fakat, istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur 

(p>0,05). Bu ilişkinin şekli, Şekil 4.9’da verilmiştir.  

Hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma süreleri ile MHŞ alt boyutu arasında %12,3, 

çok zayıf derecede, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma süreleri ile KZ alt boyutu arasında %14,3, çok 

zayıf derecede, negatif yönde (biri artarken diğeri de azalmaktadır) ve istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki vardır (p<0,05).  

Hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma süreleri ile YDY, MAGD, FOU alt boyutları 

arasında çok zayıf derecede, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p>0,05). 

Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri ile STKS, KÖ alt boyutları arasında çok zayıf derecede, 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p>0,05). Hemşirelerin çocuk 

kliniklerinde çalışma süreleri ile İGÖ puan ortalaması, çok zayıf derecede, negatif yönde fakat, 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p>0,05). Bu ilişkinin şekli, Şekil 4.10’da verilmiştir.  
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Tablo 4.14. Hemşirelerin Çalışma Süreleri ve Bakım Verilen Hasta Sayıları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin 
Çalışma Süreleri 

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

İş yerindeki görev 

Klinik Hemşiresi 523 1,462±0,522 3,157±1,079 2,328±0,977 1,969±0,749 2,764±0,969 3,446±1,037 3,109±1,072 106,9±23,9 

Sorumlu Hemşire 24 1,385±0,518 3,417±0,871 2,308±0,789 2,155±0,849 2,883±0,939 3,775±0,986 3,375±0,933 111,9±21,7 

Diğer* 10 1,431±0,321 2,567±1,262 2,380±0,840 1,671±0,628 2,620±1,393 3,360±0,609 2,800±1,285 98,7±24,7 

p / f değeri 0,766  / 0,265 0,111 / 2,209 0,981 / 0,019 0,221 / 1,512 0,752 / 0,286 0,296 / 1,220 0,318 / 1,149 0,326 / 1,123    

Bir günlük çalışma saati    

8 saat 285 1,455±0,538 3,218±1,082 2,309±0,959 2,074±0,785 2,839±0,989 3,484±1,010 3,172±1,059 108,6±23,9 

8saat ve16 saat 89 1,447±0,489 3,028±0,978 2,308±0,928 1,737±0,672 2,798±0,969 3,400±0,978 3,157±1,052 104,3±22,2 

16 saat 26 1,402±0,381 3,026±0,968 2,215±0,704 1,742±0,641 2,646±0,918 3,092±0,999 2,789±0,939 99,5±24,7 

8 saat/16 saat/24 
saat 

122 1,547±0,539 2,956±1,023 2,659±0,953 2,089±0,746 2,780±0,993 3,515±0,906 3,293±1,017 110,4±23,9 

p / f değeri 0,331 / 1,144 0,097 / 2,117 0,004 / 4,537 0,001 / 6,150 0,777 / 0,366 0,211 / 1,509 0,162 / 1,720 0,075 / 2,314 

Haftalık çalışma süresi 

40 saat altı 16 1,649±0,776 3,239±0,839 2,338±0,809 1,759±0,686 3,000±0,864 3,288±0,813 2,844±1,032 107,7±16,7 

40-48 saat 476 1,467±0,516 3,099±1,039 2,380±0,945 2,013±0,763 2,811±0,979 3,477±0,979 3,209±1,047 107,9±23,6 

48 saat üzeri 17 1,525±0,514 3,382±1,336 2,706±1,175 1,832±0,884 2,612±1,119 3,165±1,215 2,779±1,078 106,5±35,3 

p / f değeri 0,364 / 1,012 0,487 / 0,720 0,372 / 0,991 0,279 / 1,276 0,524 / 0,647 0,340 / 1,082 0,106 / 2,252 0,969 / 0,031 

*Diğer: Poliklinik ve kan alma biriminde çalışan hemşireler. 
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Hemşirelerin iş yerlerindeki görevleri ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları ve alt 

boyutları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Hastanelerde sorumlu hemşire 

konumunda görev yapan hemşirelere göre, hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 

daha iyi olarak değerlendirmişlerdir (Tablo 4.14). Sorumlu hemşireler, mesleki hastalıklar 

ve şikayetler (1,385) alt grup puan ortalamasında düşük puan alırken, sağlık taraması ve 

kayıt sistemleri (3,417), malzeme, araç ve gereç denetimi (2,883), koruyucu önlemler 

(3,775), fiziksel ortam uygunluğu (3,375) alt boyutlarında, klinik hemşirelerine göre puan 

ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.  

Hemşirelerin bir günlük çalışma saati ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Bir günlük çalışma saatinde, karma 

saatlerde (8 saat, 16 saat, 24 saat) çalışan hemşireler hastanelerde iş güvenliği 

uygulamalarını daha iyi olarak değerlendirmişlerdir (Tablo 4.11). Yalnızca 16 saat (16:00-

08:00 saatleri arasında) çalışan hemşireler, toplam iş güvenliği puan ortalamasını en düşük 

olarak değerlendirmişlerdir. Hemşirelerin bir günlük çalışma süreleri ile KZ (f=4,537), YDY 

(f=6,150) alt boyutlarında anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Bu farklılık 8-16-24 saat 

çalışan hemşirelerden kaynaklanmıştır. Ayrıca yalnızca gece çalışan hemşireler mesleki 

hastalıklar ve şikayetler (1,402), kazalar ve zehirlenmeler (2,215), yönetsel destek ve 

yaklaşımlar (1,742), malzeme, araç ve gereç denetimi (2,646), koruyucu önlemler (3,092), 

fiziksel ortam uygunluğu (2,789) alt boyut puan ortalamalarında, en düşük puan 

ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo 4.14).  

Hemşirelerin haftalık çalışma süreleri ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları ve alt 

boyutları karşılaştırılmış ve arasındaki fark anlamlı bulunamamıştır (p>0,05). Bu grupların 

puan ortalamaları ise; haftalık 48 saat üzerinde çalışan hemşirelerin, malzeme, araç ve 

gereç denetimi (2,612), koruyucu önlemler (3,165), fiziksel ortam uygunluğu (2,779) . 

Ayrıca haftalık 40-48 saat arasında çalışan hemşireler, mesleki hastalıklar ve şikayetler 

(1,467), kazalar ve zehirlenmeler (2,380) düzeyinde düşük puan ortalaması sahip oldukları 

belirlenmiştir (Tablo 4.14). 
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Tablo 4.14. (devam): Hemşirelerin Çalışma Süreleri ve Bakım Verilen Hasta Sayıları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin Bakım 
Verilen Hasta Sayıları   

n 

İş Güvenliği Ölçeği Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

Bakım Verilen Hasta Sayısı 

Yoğun  
Bakım 
Üniteleri 

1-2 hasta 11 1,419±0,341 2,712±1,172 2,382±0,878 2,039±0,803 2,618±0,953 3,164±1,138 3,296±1,011 103,0±27,7 

3-4 hasta 116 1,526±0,528 3,204±0,948 2,526±0,883 2,165±0,783 2,855±0,960 3,628±0,853 3,382±1,005 112,8±23,6 

5-6 hasta 58 1,416±0,525 2,885±1,154 2,176±0,950 1,865±0,775 2,455±0,976 3,286±1,219 2,966±1,111 100,2±26,7 

7-9 hasta 66 1,546±0,624 3,056±1,188 2,421±1,013   1,929±0,769 2,864±0,919    3,497±1,022    3,303±1,098 109±21,9 

p / f değeri 0,515 / 0,765 0,193 / 1,588 0,145 / 1,816 0,067 / 2,411 0,046 / 2,702 0,129 /1,909 0,106 / 2,060 0,012 / 3,700 

Dahili -
Cerrahi 
Servisler 

10-14 hasta 65 1,596±0,624 3,113±0,952 2,646±0,945 2,218±0,839 2,914±0,995 3,477±0,971 3,177±1,018 112,8±25,6 

15-20 hasta 70 1,389±0,401 3,219±0,849 2,189±0,855 1,802±0,579 2,897±0,967 3,429±0,959 3,196±0,949 105,3±18,8 

21-25 hasta  15 1,132±0,212 3,381±1,533 2,086±0,871 2,163±0,518 2,857±0,907 3,600±0,917 3,107±0,705 105,3±13,3 

26-30 hasta 10 1,789±0,733 3,583±0,882 1,850±0,840 1,964±0,778 2,400±0,869 3,350±0,543 2,813±1,033 107,8±22,9 

31-50 hasta 9 1,275±0,420 2,947±1,044 1,926±0,879 1,977±0,712 2,663±0,952 3,074±1,012 2,711±1,068 97,3±22,4 

p / f değeri 0,007 / 3,629 0,503 / 0,837 0,003 / 4,136 0,021 / 2,965 0,581 / 0,718 0,557 / 0,754 0,326 / 1,171 0,077 / 2,154 

Acil 
Servisler 

51-100 hasta 25 1,572±0,599 3,239±0,773 2,452±1,009 2,236±0,751 3,017±0,892 3,400±0,814 3,402±0,855 113,5±23,1 

101-150 hasta  8 1,269±0,356 1,958±0,938 2,275±1,352 1,982±0,654 2,900±1,474 3,200±1,538 2,781±1,623 95,1±30,2 

151 ve üzeri 38 1,338±0,391 3,333±1,218 2,695±1,096 1,718±0,624 3,021±1,147 3,505±1,171 2,882±1,297 107,1±25,7 

p / f değeri 0,120 / 2,187 0,005 / 5,700 0,518 /0,665 0,018 / 4,292 0,960 / 0,041 0,768 / 0,265 0,223 / 1,537 0,213 / 1,585     
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 Hemşirelerin yoğun bakımlarda, bakım verdikleri hasta sayıları ile İGÖ puan ortalaması 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (f=3,700/p<0,05, Tablo 4.14). Hemşirelerin yoğun 

bakımlarda, bakım verdikleri hasta sayıları ile MAGD alt boyutu ile arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (f=2,702/p<0,05). Anlamlılık durumuna bakıldığında 3-4 hastaya bakım veren 

hemşirelerin iş güvenliği puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (112,8). 5-6 hastaya bakım 

veren hemşireler; mesleki hastalıklar (1,416), kazalar ve zehirlenmeler (2,176),  yönetsel 

destek ve yaklaşımlar (1,865), malzeme denetimi (2,455), fiziksel ortam uygunluğu (2,966) 

konularında puan ortalamaları diğer gruplara göre oldukça düşüktür.  

 Hemşirelerin dahili-cerrahi servislerde bakım verdikleri hasta sayıları ile iş güvenliği 

ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05, Tablo 4.14). Hemşireler 

31-50 hastaya bakım verdiğinde iş güvenliği ölçeği puan ortalamasını (97,3) en düşük 

değerlendirilirken, 10-14 hastaya bakım veren hemşirelerin iş güvenliği ölçeği puan ortalaması 

ise (112,8), en yüksek puan olarak değerlendirilmiştir. Hemşirelerin dahili-cerrahi servislerde 

bakım verilen hasta sayıları ile MHŞ, KZ, YDY alt boyutları arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,005). Anlamlılık durumuna bakıldığında MHŞ alt boyutunda 20-30 hastaya, KZ ve YDY alt 

boyutlarında 10-14 hastaya bakım veren hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Çocuk kliniğinde 

çalışan hemşireler, 31-50 hastaya bakım verdiklerinde, mesleki hastalıklar ve şikayetler (1,275) 

puan ortalaması en düşük olarak saptanmıştır. Ayrıca çocuk kliniğinde çalışan hemşireler 31-50 

hastaya bakım verirken, koruyucu önlemler (3,074) ve fiziksel ortam uygunluğu (2,711) puan 

ortalamaları oldukça düşük belirlenmiştir.   

Hemşirelerin acil servislerde bakım verdikleri hasta sayıları ile iş güvenliği ölçeği puan 

ortalamaları arasında fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05, Tablo 4.14). Puan ortalamalarına 

bakıldığında, acil servislerde günlük 51-100 hastaya bakım veren hemşirelerin iş güvenliği 

ölçeği puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (113,5). 150 üzerinde hastaya bakım veren 

hemşireler; mesleki hastalıklar (1,338), yönetsel destek (1,718) konularında diğer gruplara 

göre daha düşük puan ortalaması olduğu ortaya çıkmıştır.   

Hemşirelerin acil servislerde bakım verdikleri hasta sayıları ile STKS alt boyutu arasında 

anlamlı fark belirlenmiştir (f=5,700/p<0,05). STKS alt boyutunda bu fark 151 ve üzeri hastaya 

bakım veren hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Hemşirelerin acil servislerde bakım verdikleri 

hasta sayıları ile YDY alt boyutları arasında anlamlı fark belirlenmiştir (f=4,292/p<0,05). YDY 

alt boyutunda ise 51-100 hastaya bakım veren hemşirelerden kaynaklanmaktadır. 

Yoğun bakımlarda 3-4 hastaya, servislerde 10-14 hastaya, acil servislerde ise 51-100 

hastaya bakım veren hemşireler, diğer hasta sayılarına göre; iş güvenliği ölçeği puan 

ortalamaları sırasıyla 112,8-112,8-112,2 en yüksek puan ortalamaları olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4.15. Hemşirelerin Eğitimlere Katılma Durumları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin 
Eğitimlere 
Katılma 
Durumları  

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

Hizmet içi eğitim düzenlenme 

Evet  463 1,445±0,496 3,247±1,046 2,299±0,947 1,992±0,755 2,775±0,955 3,545±0,994 3,134±1,063 107,8±22,3 

Hayır  81 1,575±0,631 2,709±1,124 2,603±1,021 1,922±0,782 2,793±1,091 3,161±0,997 3,099±1,092 105,4±29,5 

p / t değeri 0,038 / -2,082 0,001 / 4,217 0,009 / -2,623 0,445 / 0,765 0,878 / -0,154 0,001 / 3,211 0,781 / 0,278 0,380 / 0,879 

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılma durumu 

Evet 443 1,459±0,529 3,241±1,076 2,344±0,989 2,013±0,755 2,787±0,976 3,519±1,035 3,137±1,071 108,3±23,9 

Hayır 93 1,463±0,467 2,794±1,022 2,254±0,873 1,751±0,676 2,675±0,980 3,331±0,982 3,097±1,052 101,7±22,1 

p / t değeri 0,950 / -0,060 0,001 / 3,675 0,417 / 0,812 0,002 / 3,096 0,317 / 1,002 0,109 / 1,606 0,740 / 0,331 0,015 / 2,440 

Çalışan güvenliğine yönelik eğitim düzenlenme durumu 

Evet 416 1,423±0,496 3,319±1,051 2,291±0,975 1,975±0,732 2,755±0,951 3,495±1,063 3,094±1,079 107,3±23,0 

Hayır 115 1,584±0,582 2,562±0,956 2,449±0,936 1,916±0,814 2,729±1,048 3,355±0,926 3,196±1,032 104,8±26,2 

p / t değeri 0,003 / -2,960 0,001 / 6,966 0,122 / -1,549 0,450 / 0,755 0,795 / 0,259 0,198 / 1,288 0,369 / -0,900 0,317 / 1,002 
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Hemşirelerin hizmet içi eğitim düzenlenme durumları ile çalışan güvenliğine yönelik 

eğitim düzenlenme durumları iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0,05).  Tablo 4.15’de görüldüğü gibi hizmet içi eğitim alan hemşireler, hizmet 

içi eğitim almayan hemşirelere göre, sağlık taraması ve kayıt sistemleri (3,247), koruyucu 

önlemler (3,545), fiziksel ortam uygunluğu (3,134) düzeyinde çalıştıkları hastaneleri daha 

yüksek puan ortalamasına sahiptirler. Hizmet içi eğitim düzenlenme durumları ile STKS alt 

boyutu arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (t=4,217/p<0,05). Hizmet içi eğitim 

düzenlenme durumları ile KZ alt boyutu arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (f=-

2,623/p<0,05). Hizmet içi eğitim düzenlenme durumları ile KÖ alt boyutu arasında anlamlı 

farklılık belirlenmiştir (t=3,211/p<0,05).  Bu farklılık STKS ve KÖ alt boyutlarında hizmet içi 

eğitim alan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. KZ alt boyutunda ise, hizmet içi eğitim almayan 

hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitim alan hemşirelerin, mesleki 

hastalıklar ve şikayetler (1,445), kazalar ve zehirlenmeler (2,299) konularında puan 

ortalaması daha düşük saptanmıştır.   

Hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılma durumları ile 

iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t=2,440/p<0,05). 

Bu fark iş güvenliğine yönelik eğitimlere katılan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. 

Hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılma durumları ile STKS 

alt boyutu arasında anlamlı fark saptanmıştır (t=3,675/p<0,05). Hemşirelerin iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılma durumları ile YDY alt boyutu arasında 

anlamlı fark saptanmıştır (t=3,211/p<0,05). Bu farklar ise, iş güvenliğine yönelik eğitimlere 

katılan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel 

programlara katılan hemşirelerin sağlık taraması ve kayıt sistemleri (3,241), yönetsel destek 

ve yaklaşımlar (2,013), malzeme, araç ve gereç denetimi (2,787), koruyucu önlemler (3,519), 

fiziksel ortam uygunluğu (3,137) alt boyut puan ortalamaları, bu programlara katılmayanlara 

göre daha yüksek oldukları bulunmuştur.  

Hemşirelerin çalışan güvenliğine yönelik eğitim düzenlenme durumları ile MHŞ alt 

boyutu arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (t=-2,960/p<0,05). Hemşirelerin çalışan 

güvenliğine yönelik eğitim düzenlenme durumları ile STKS alt boyutu arasında anlamlı farklılık 

belirlenmiştir (t=6,966/p<0,05). Çalışan güvenliğine yönelik eğitimlere katılan hemşireler, 

çalıştıkları hastaneleri MHŞ alt boyutunda daha düşük puan ortalaması aldıkları saptanmıştır. 

STKS alt boyutunda ise, çalışan güvenliği eğitimi alan hemşireler daha yüksek puan 

ortalamasına sahiptir ve anlamlı fark çalışan güvenliği eğitimi alan hemşirelerden 

kaynaklanmaktadır (Tablo 4.15).  
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Tablo 4.16. Hemşirelerin Kurumdan/Birimden Memnuniyet ve Kurumda İSGK Olma Durumları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin 
Memnuniyet ve 
Kurumda İSGK Olma 
Durumları 

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

Kurumdan memnuniyet durumu 

Memnun 243 1,530±0,548 3,382±1,016 2,384±0,947 2,174±0,777 2,936±0,956 3,639±0,956 3,305±1,018 113,4±22,6 

Memnun değil 302 1,387±0,469 2,876±1,071 2,274±0,972 1,750±0,657 2,563±0,924 3,279±1,038 2,899±1,060 99,7±22,0 

p / t değeri 0,001 / 3,227 0,001 / 5,640 0,183 / 1,332 0,001 / 6,777 0,001 / 4,600 0,001 / 4,207 0,001 / 4,535 0,001 / 7,124    

Birimden memnuniyet durumu    

Memnun 390 1,490±0,526 3,226±1,015 2,361±0,943 2,062±0,771 2,857±0,956 3,581±0,966 3,221±1,035 110,0±22,8 

Memnun değil 139 1,429±0,523 2,978±1,217 2,275±1,025 1,715±0,659 2,494±0,937 3,189±1,154 2,797±1,105 99,4±24,5 

p / t değeri 0,241 / 1,185 0,020 / 2,335 0,366 / 0,905 0,001 / 4,723 0,001 / 3,873 0,001 / 3,881 0,001 / 4,077 0,001 / 4,614    

Çalışılan kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kurulu olduğunu bilme durumu    

Var  322 1,438±0,529 3,422±1,087 2,218±0,989 2,001±0,743 2,756±0,945 3,528±1,077 3,096±1,089 108,1±23,9 

Yok  21 1,476±0,574 2,675±1,009 2,648±0,817 1,762±0,837 2,419±1,215 2,952±0,929 2,667±1,226 98,3±29,2 

Bilmiyorum 192 1,506±0,503 2,742±0,896 2,478±0,909 1,928±0,742 2,796±0,982 3,398±0,934 3,206±0,989 105,7±22,7 

p /f değeri 0,357 / 1,038 0,001 / 29,387 0,004 / 5,696 0,246 / 1,407 0,240 / 1,431 0,027 / 3,674 0,073 / 2,628 0,127 / 2,069 
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Hemşirelerin kurum ve birimlerinden memnuniyet durumları ile iş güvenliği ölçeği 

puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmüştür (t=7,124/p<0,05). Tablo 4.16’de 

anlamlılık durumuna bakıldığında, kurumdan ve birimlerinden memnun olan hemşirelerden 

kaynaklanmaktadır. Hemşirelerin kurumdan memnun olma durumları ile MHŞ, STKS, YDY, 

MAGD, KÖ ve FOU alt boyutlarında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu farklılıklar çalıştığı 

kurumdan memnun olan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Çalıştığı kurumdan memnun olan 

hemşireler mesleki hastalıklar ve şikayetler (1,530), sağlık taraması ve kayıt sistemleri (3,226), 

kazalar zehirlenmeler (2,384),  yönetsel destek ve yaklaşımlar (2,174), malzeme, araç ve gereç 

denetimi (2,936), koruyucu önlemler (3,639), fiziksel ortam uygunluğu (3,305)  alt boyut puan 

ortalamaları, kurumdan memnun olmayan hemşirelere göre, daha yüksek değerlendirilmiştir. 

Hemşirelerin çalıştığı birimden memnun olma durumları ile STKS, YDY, MAGD, KÖ ve 

FOU alt boyutlarında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu farklılığın tamamı çalıştığı 

kurumdan memnun olan hemşirelerden meydana gelmektedir. Çalıştığı birimden memnun 

olan hemşireler mesleki hastalıklar ve şikayetler (1,490), sağlık taraması ve kayıt sistemleri 

(3,226), kazalar ve zehirlenmeler (2,361), yönetsel destek ve yaklaşımlar (2,062), malzeme, 

araç ve gereç denetimi (2,857), koruyucu önlemler (3,581),  fiziksel ortam uygunluğu (3,221) 

alt boyut puan ortalamaları, birimden memnun olmayan hemşirelere göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4.16).  

Hemşirelerin çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun olduğunu bilme 

durumları ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunduğunu bilen hemşireler, iş 

güvenliği puan ortalaması (108,1), bilmeyen hemşirelere göre daha yüksek belirlenmiştir. 

Hemşirelerin çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun olduğunu bilme durumları 

ile STKS, KZ, KÖ alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). STKS ve KÖ alt 

boyutunda saptanan bu fark, çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunduğunu 

bilen hemşirelerden kaynaklanmaktadır. KZ alt boyutunda ise, çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve 

güvenliği kurulu bulunduğunu bilmeyen hemşirelerden kaynaklanmaktadır (Tablo 4.16).  
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Tablo 4.37. Hemşirelerin Sağlık Problemleri ve Çalıştıkları Kurumu Değerlendirme Durumları ile İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

 

Hemşirelerin Sağlık 
Problemleri ve 
Çalıştıkları Kurumu 
Değerlendirme 
Durumları 

n 

İş Güvenliği Ölçeği Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları 

MHŞ STKS KZ YDY MAGD KÖ FOU İGÖ Toplam 

x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS x ±SS 

Sağlık problemi olma durumu 

Sağlık problemi var 270 1,343±0,424 3,183±1,133 2,142±0,929 1,819±0,663 2,729±0,916 3,503±1,078 2,989±1,057 103,1±20,9 

Sağlık problemi yok 272 1,589±0,578 3,135±1,013 2,526±0,966 2,113±0,798 2,791±1,023 3,439±0,976 3,262±1,060 111,1±25,6 

p / t değeri 0,001 / -5,650 0,604 / 0,519 0,001 / -4,711 0,001 / -4,661 0,461 / -0,737 0,474 / 0,716 0,003 / -3,002 0,001 / -3,976 
    

Fiziksel muayene yapılma durumu     

Evet 267 1,426±0,519 3,658±0,968 2,247±1,027 2,039±0,731 2,834±0,940 3,617±1,039 3,124±1,057 110,7±22,5 

Hayır 278 1,494±0,523 2,682±0,947 2,400±0,908 1,886±0,751 2,677±0,990 3,322±0,997 3,102±1,084 103,1±24,3 

p / t değeri 0,126 / -1,538 0,001 / 11,906 0,066 / -1,842 0,016 / 2,411 0,059 / 1,893 0,001 / 3,381 0,811 / 0,240 0,001 / 3,796 

Kurumda aşı yapılma durumu 

Evet 407 1,438±0,516 3,312±1,053 2,278±0,963 2,017±0,759 2,758±0,950 3,489±1,055 3,103±1,066 107,7±23,8 

Hayır 129 1,525±0,521 2,721±1,028 2,515±0,956 1,809±0,692 2,769±1,017 3,388±0,958 3,138±1,102 104,7±23,0 

p / t değeri 0,970 / -1,668 0,001 / 5,584 0,015 / -2,441 0,005 / 2,755 0,912 / -0,110 0,334 / 0,967 0,751 / -0,317 0,212 / 1,251 

Hemşirelerin kurumu, sağlıkları ve güvenlikleri açısından değerlendirme durumları 

Güvenlik yetersiz 229 1,389±0,464 2,846±1,051 2,400±0,944 1,789±0,709 2,660±1,001 3,269±1,020 2,967±1,111 101,2±22,9 

Güvenlik orta düzey 69 1,612±0,456 3,229±0,965 2,545±0,829 2,263±0,708 3,023±0,899 3,568±0,839 3,289±0,988 115,0±19,9 

Güvenlik yeterli 48 1,657±0,754 3,392±1,065 2,663±1,078 2,473±0,863 2,904±1,082 3,596±0,967 3,510±1,068 119,1±28,9 

p / f değeri 0,001 / 8,723 0,001 / 7,668 0,159 / 1,848 0,001 / 23,770 0,018 / 4,075 0,084 / 3,899 0,002 / 6,235 0,001 / 17,516 
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Hemşirelerin sağlık problemleri olma durumu ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık görülmüştür (t=-3,976/p<0,05). Bu farklılık sağlık problemi 

olmayan hemşirelerden kaynaklanmaktadır.  Hemşirelerin sağlık problemleri olma durumu ile 

MHŞ alt boyutu arasında anlamlı farklılık görülmüştür (t=-5,650/p<0,05). Hemşirelerin sağlık 

problemleri olma durumu ile KZ alt boyutu arasında anlamlı farklılık görülmüştür (t=-

4,711/p<0,05). Hemşirelerin sağlık problemleri olma durumu ile YDY alt boyutu arasında 

anlamlı farklılık görülmüştür (t=-4,661/p<0,05). Hemşirelerin sağlık problemleri olma 

durumu ile FOU alt boyutu arasında anlamlı farklılık görülmüştür (t=-3,002/p<0,05). Bu 

farklılık işe bağlı herhangi bir sağlık problemi olan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

sağlık problemi olan hemşireler, mesleki hastalıklar ve şikayetler (1,343), koruyucu önlemler 

(2,142), yönetsek destek sistemleri (1,819), malzeme, araç ve gereç denetimi (2,729), fiziksel 

ortam uygunluğu (2,989) alt boyutlarının puan ortalaması daha düşük bulunmuştur (Tablo 

4.17).  

Hemşirelerin fiziksel muayene olma durumları ile iş güvenliği ölçeği puan ortalaması 

arasında fark anlamlı görülmüştür (t=3,796/p<0,05). Fiziksel muayene yapılan hemşireler iş 

güvenliği ölçeği toplam puan ortalamasında daha yüksek değerlendirmişlerdir. Hemşirelerin 

fiziksel muayene olma durumları ile STKS, YDY, KÖ alt boyutları arasında fark anlamlı 

görülmüştür (p<0,05). Bu farklılık fiziksel muayene olduğunu ifade eden hemşirelerden 

meydana gelmektedir. Fiziksel muayene olan hemşireler, sağlık taraması ve kayıt sistemleri 

(3,658), yönetsel destek ve yaklaşımlar (2,039), koruyucu önlem (3,617),  alt boyut puan 

ortalamaları fiziksel muayene yapılmayan hemşirelere göre, puan ortalaması daha yüksek 

belirlenmiştir (Tablo 4.17).  

Kurumda aşı yapılma durumları ile iş güvenliği ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  Çalıştığı kurumda aşı yapılma durumları ile STKS, KZ, YDY 

alt boyutu arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu farklılık STKS, YDY alt boyutunda 

çalıştığı kurumda aşı yapıldığını ifade eden hemşirelerden kaynaklanmaktadır. KZ alt 

boyutunda ise, çalıştığı kurumda aşı yapıldığını ifade eden hemşirelerden kaynaklanmaktadır. 

Hemşirelerin çalıştıkları kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından değerlendirme 

durumları ile iş güvenliği ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmüştür 

(f=17,516/p<0,05). Bu farklılık çalıştıkları kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından 

yeterli bulan hemşirelerden kaynaklanmaktadır. Hemşirelerin çalıştıkları kurumları sağlıkları 

ve güvenlikleri açısından değerlendirme durumları ile MHŞ, STKS, YDY, MAGD, FOU alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Bu farklılık 

çalıştıkları kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından yeterli bulan hemşirelerden 

kaynaklanmaktadır. Çalıştıkları kurumda güvenliği yetersiz bulan hemşireler, mesleki 
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hastalıklar ve şikayetler (1,389), sağlık taraması ve kayıt sistemleri (2,846), kazalar ve 

zehirlenmeler (2,400), yönetsel destek ve yaklaşımlar (1,789), malzeme, araç ve gereç 

denetimi (2,660), koruyucu önlemler (3,269), fiziksel ortam uygunluğu (2,967) alt boyut puan 

ortalamalarında en düşük, puan ortalaması aldıkları belirlenmiştir.  
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5. TARTIŞMA 

İş, temel ihtiyaçların karşılanması için bir araç olmasından daha fazlası sosyal, kültürel 

ve ekonomik yaşamın da temelini de oluşturabilmektedir. Sağlıklı, güvenli ve ekonomik yönden 

tatmin eden iş, herkesin temel haklarından biridir [28]. İnsanlar yaşamının en az üçte ikisini 

çalışma hayatında geçirmektedirler. Çalışma alanında uzun süre zaman geçirmek durumunda 

kalan çalışanlar, iş koşullarından veya işin kendisinden doğan birçok risk ve tehlike ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “İş Yeri 

Tehlike Sınıfları Tebliği”nde hastaneler çok tehlikeli iş yerleri sınıflaması içerisinde 

gösterilmiştir [69]. Çok tehlikeli iş sınıflamasında olan hastanelerde, sunulan sağlık 

hizmetlerinin vazgeçilmez sağlık personeli hemşirelerdir. Hemşireler çalışma alanlarında 

birçok risk ve tehlike ile karşı karşıya kalabilmektedir. Çalışma alanlarının sağlıksız ve 

güvensiz olması sonucunda hemşireler, iş kazaları geçirebilmekte, meslek hastalıklarına 

yakalanmaktadırlar. Çalışmamızda, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin, çalıştıkları 

kurumları ve çalışma ortamlarını sağlıkları ve güvenlikleri açısından değerlendirmeleri 

incelenmiştir. Aşağıda araştırmamızda elde edilen veriler, var olan alanla ilgili araştırmalarla 

tartışılmıştır.  

Çalışmamızda, çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler iş güvenliği ölçeği puan 

ortalaması, ortalamanın altında değerlendirmişlerdir. Hemşireler, çalıştıkları kurumları iş 

güvenliği uygulamaları yönünden olumsuz görüş bildirmişlerdir. Literatür incelendiğinde, 

araştırmamız ile benzer sonuçlar elde edilmiş çalışmalara rastlanmıştır. Bunlar; Dikmetaş 

Yardan ve arkadaşlarının 2013 yılında, üniversite hastanesinde acil, yoğun bakım ve 

ameliyathane birimlerinde çalışan hemşireler, iş güvenliğine yönelik uygulamaları yetersiz 

bulmuşlardır [113]. Çil’in 2016 yılında Lefkoşa’da üniversite hastanesinde, 594 hemşirenin 

örneklemini oluşturduğu çalışmasında, hemşirelerin iş güvenliği düzeyinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada, hemşirelerin hastanelerdeki iş güvenliği uygulamalarının 

yetersiz olduğu sonucu saptanmıştır [114]. Çelikkalp ve arkadaşları 2016 yılında, Tekirdağ 

ilinde yer alan üniversite hastanesi ve özel hastanede 184 hemşire ile iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının değerlendirildiği çalışmada; iş güvenliği ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamaları ortalamanın altında olduğu belirlenmiş olup, hemşirelerin iş güvenliği 

uygulamalarını yetersiz olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşmışlardır [115]. Samur ve 

İntepeler’in 2015 yılında üniversite hastanesinde, hemşirelerin güvenlik algıları ve karşılaştığı 

risklerin incelendiği çalışmasında; hemşireler iş güvenliğinin yeterince sağlanamadığını 

belirtmişlerdir [116]. Abacıgil ve arkadaşları, 2016 yılında, 1166 sağlık personeli (438’i 

hemşire) ile Aydın il merkezinde yer alan bir kamu hastanesinde, sağlık personellerinin 

geçirdikleri iş kazaları ile iş güvenliği algıları arasındaki ilişki incelenmiş; iş sağlığı ve güvenliği 
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uygulamalarının istenilen düzeyin altında olduğu saptanmıştır [117]. Kurt ve arkadaşları 

Mersin ilinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 666 sağlık personelin mesleki 

risklerinin incelendiği çalışmasında, sağlık personellerinin tamamına yakını bir risk ile karşı 

karşıya olduğunu saptamışlardır [118]. Öztürk ve Bahçecik tarafından, üniversite (162 

hemşire) hastanesinde ve özel hastanede (150 hemşire) çalışan güvenliğinin karşılaştırıldığı 

çalışmada, özel hastanede çalışan hemşirelerin %86’sının iş güvenliğinin sağlandığı; kamu 

hastanesinde çalışan hemşirelerin de %74’ü iş güvenliğinin sağlanmadığını ifade etmişlerdir. 

Çalışmanın yapıldığı özel hastane, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğini denetleyen, 

Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI) tarafından akredite olmuş bir hastane olması önemli bir 

etkendir. Özel hastanede malzeme sıkıntısının olmaması, çalışan güvenliğine yönelik 

eğitimlerin daha fazla olması, ergonomik koşulların uygun olması gibi nedenler iş güvenliği 

uygulamalarını olumlu yönde etkilemektedir [119]. Hastanelerde iş güvenliğine yönelik 

uygulamaların yetersiz görülmesinin en önemli nedenlerinden biri, iş sağlığı ve güvenliği 

kurullarının hastanelerde aktif olarak çalışmamalarıdır. Hastanelerde çalışma alanlarına 

yönelik risk faktörlerinin incelenmesi için iş güvenliği kurullarının daha aktif olarak çalışmalar 

yapmalarına ihtiyaç vardır.  

Araştırma sonuçlarımızla paralellik göstermeyen çalışmalar incelendiğinde ise; Öztürk 

ve Babacan’ın Trabzon’da, devlet hastanesinde çalışan 1450 sağlık personeli ile hastanelerde iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarının incelendiği çalışmasında, hastanelerde iş güvenliğinin 

sağlandığı belirtmişlerdir [120]. Özmusul ve arkadaşlarının Gaziantep ilinde bir özel hastanede 

250 sağlık personelinin, mesleki risklerinin incelendiği bir araştırmada, sağlık personelleri 

çalıştıkları hastanelerde iş güvenliği uygulamalarının yeterli olduğu saptanmıştır [121]. Dayan 

ve Öngel’in 2016 yılında, örneklemi 343 sağlık personelinin oluşturduğu, İstanbul’da bir özel 

hastanede meslek hastalıklarının iş güvenliği ve sağlığı uygulamaları ile ilişkisi incelenmiştir. 

Çalışmada sağlık personelleri hastanelerindeki iş güvenliği uygulamaları yeterli buldukları 

belirlenmiştir [122].  

İncelen çalışmaların tamamında, hastanenin tüm birimlerinde çalışan hemşireler 

örneklem grubuna alınmıştır. Cerrahi, dahili ve pediatri kliniklerinin hasta yoğunlukları ve 

bakılan hasta grubunun özelliğine göre iş yükü değişebilmektedir. Bizim çalışmamızda iş 

güvenliği puan ortalaması, ortalamanın altında olmasının nedeni, örneklem grubunu çocuk 

kliniklerinde çalışan hemşirelerden oluşturmasına bağlanmıştır. Çocuk kliniklerinin hizmet 

verme özelliği diğer kliniklerden farklıdır. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler, uygulanan 

bakım ve tedavilere çocuğun katılımı ve uyum sağlaması için, daha fazla vakit 

harcayabilmektedirler. Çocukların bakımı ile ilgili daha uzun zaman geçirilmesi, hemşirelerin iş 

güvenliği açısından önemli bir kavram olarak incelenmesi gereken bir konudur. Bunların 

yanında, intravenöz işlemler, yaşam bulguların takibi, ebeveyn eğitimi için uzun süre 
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harcanabilmektedir. Kliniklerinin ergonomik koşulların yetersiz olması daha fazla mesleki 

hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır [123]. Çocuk kliniklerinin çalışan hemşirelerin 

daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. 

 

Araştırmamızda çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin yaşı ile İGÖ arasında negatif 

yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş arttıkça İGÖ puan ortalaması düşmekte ve iş güvenliğine 

yönelik şikayetler artmaktadır. Kadın hemşireler, İGÖ puan ortalamasında daha düşük puan 

ortalamasına sahip olduğu belirlenmiş ve daha olumsuz görüş bildirmişlerdir. Kantaş Yılmaz ve 

arkadaşlarının hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik görüşlerinin incelendiği 

çalışmasında, kadın hemşireler güvenlik önlemlerinin alınması konusunda daha yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir [124]. Bu durum ülkemizde kadına düşen birçok rolün olmasından 

kaynaklanmaktadır. Evli hemşireler, bekar hemşireler göre İGÖ düzeyinde daha şikayetçi 

oldukları belirlenmiştir.  

Hemşirelerin çalıştıkları hastaneler içerisinde eğitim araştırma hastanelerinde çalışan 

hemşireler, iş güvenliği konusunda daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Çil’in çalışmasında ise, 

üniversite hastaneleri iş güvenliği uygulamalarında daha olumlu görüş bildirmişlerdir [114]. 

Çalışmamızda mesleki çalışma süresi ile İGÖ arasındaki ilişki incelenmiş ve negatif yönde 

anlamlı ilişki saptanmıştır. Mesleki çalışma süresi arttıkça, iş güvenliği düzeyinde şikayetlerin 

arttığı belirlenmiştir. Bu durumu destekleyecek bir diğer bulgumuz, kan alma biriminde çalışan 

hemşireler İGÖ puan ortalaması en yüksek iken, poliklinikte çalışan hemşireler İGÖ puan 

ortalaması en düşük saptanmıştır. Bu durum poliklinikte çalışan hemşirelerin, uzun çalışma 

süresinden sonra poliklinikte görev almaları neden olabileceği düşünülmüştür.  

Çalışmamızda, hemşirelerin yoğun bakımlarda bakım verdikleri hasta sayıları ile İGÖ 

arasında anlamlı fark saptanmıştır (f:3,700/ p: 0,012).  Yoğun bakımlarda 3-4 hastaya bakım veren 

hemşireler diğer hasta sayılarına bakım veren hemşirelere göre, en yüksek İGÖ puan ortalamasına 

sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin bakım verdikleri hasta sayılarına yoğun bakımlar 

yönetmeliğinde sınırlama getirilmiş olsa da, kurumlar bu sayıların dışına çıkmaktadırlar. Bu 

nedenle hemşirelerin standart bir hasta sayısından sorumlu olmadıkları için 1-2 hastaya bakım 

verseler bile, bu sayı sürekli olarak değişkenlik gösterdiği düşünülmüştür. Acil servislerde 101-150 

hasta sayısına bakım veren hemşirelerin, çalıştıkları hastaneleri iş güvenliği uygulamaları yönünden 

yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Yoğun bakımlarda 3-4 hastaya, servislerde 10-14 hastaya, acil 

servislerde ise 51-100 hastaya bakım veren hemşirelerin, diğer hasta sayılarına göre iş güvenliği 

düzeyinde en yüksek puan ortalamaları olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

hemşirelerin bakım verdiği hasta sayısı istenenden daha yüksek olduğunda, hastanelerde iş 

güvenliğinin sağlanması konusunda riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bir hemşirenin 
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bakım verebileceği hasta oranı, iş güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesinin aciliyeti bu 

bulgularla ortaya çıkarılmıştır.  

 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılan hemşireler İGÖ puan 

ortalamasını daha yüksek değerlendirmişlerdir. Kash ve arkadaşları, toplum sağlığı 

çalışanlarına yönelik yaptığı çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nde iş güvenliğine yönelik 

verilen eğitimlerin, çalışanların iş güvenliğine verdikleri önemi arttırdığını belirlemiştir [125]. 

Bilimsel programlara katılan hemşirelerin daha bilinçlendikleri düşünülmüştür. Çalıştığı 

kurumdan ve birimden memnun olan hemşireler, çalıştıkları kurumları iş güvenliği 

uygulamaları konusunda daha olumlu değerlendirmişlerdir. Hemşireler olumlu bir çalışma 

ortamı yaratıldığında, kurumdan memnuniyet düzeylerini arttıracaktır. Yöneticiler olumlu bir 

çalışma ortamı yaratmak için, hemşirelere kurumlarda değerli bir eleman oldukları, kurum 

içinde hemşirelerle ilgili konularda verilen kararlarda karar verici olmasını sağlamak önemli 

faktörler arasındadır. Sağlık problemi olan hemşireler, iş güvenliği değerlendirmelerinde daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. İşe bağlı gelişen sağlık problemleri, sağlıksız iş koşullarında 

meydana gelmektedir. Bu durum iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmede önemli bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalıştıkları kurumda fiziksel muayene olabilen 

hemşireler, İGÖ puan ortalamasını daha yüksek değerlendirmişlerdir. Çalıştıkları kurumları 

sağlıkları ve güvenliği açısından yetersiz değerlendiren hemşireler, İGÖ puan ortalamasında en 

düşük puan ortalamasına sahiptirler.  

 

Araştırmamızda çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin, MHŞ alt boyutunda aldıkları 

puan ortalamaları, ortalamanın altında olduğundan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 

yeterli düzeyde sağlanamadığı belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde; Çil’in bir 

üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin, mesleki hastalıklar ve uyku sorunlarının iş 

güvenliği ile ilişkisinin incelendiği çalışmasında, mesleki hastalıkların fazla olduğu 

belirlenmiştir [114]. Samur ve İntepeler’in 2015 yılında üniversite hastanesinde, hemşirelerin 

güvenlik algıları ve karşılaştığı risklerin incelendiği çalışmasında;  mesleki hastalıklar ve 

şikayetler düzeyinde de yetersiz olarak saptanmıştır [116]. Öztürk ve arkadaşlarının 2012 

yılında devlet hastanesinde çalışan 1450 personelin (522’si hemşire) örneklemini oluşturduğu 

iş güvenliği uygulamalarının incelendiği çalışmasında; mesleki hastalıklar ve şikayetler alt 

boyutunda iş güvenliğinin yetersiz olduğu belirlenmiştir [120]. Abacıgil ve arkadaşlarının 

geçirilen iş kazaları ve güvenlik algılarının incelendiği çalışmasında mesleki hastalıklar 

konusunda uygulamaların yetersiz olduğu saptanmıştır [117]. Özellikle mesleki hastalıklar ve 

şikayetler düzeyinde daha fazla şikayetin olması, çalışma ortamlarının riskli ve tehlikeli 

görüldüğünü göstermektedir. Kurumlarda iş güvenliğinin sağlanmama nedeni, iş sağlığı ve 

güvenliği birimlerinin kurulmuş olup, fakat yeterince etkin olarak çalışamamalarıdır.  
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Hemşirelerin yaşı ile MHŞ alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

belirlenmiştir. Yaş arttıkça, yaşanabilecek iş kazalarının da daha fazla olması ve meslek 

hastalıklarıyla birlikte şikayetlerin de arttığı düşünülmüştür. Çalışmamızda kadın hemşireler, 

mesleki hastalıkların fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızın sonucu, incelenen 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bunlardan, Abacıgil ve arkadaşlarının geçirilen iş 

kazalarının incelendiği çalışmasında, kadın hemşirelerin, iş kazası geçirme riskini daha yüksek 

olarak saptamışlardır [117]. Ayrıca Çil’in, 2016 yılında yaptıkları sağlık personelinin iş 

güvenliğinin belirlendiği çalışması da bu sonucu desteklemiştir. Kadın hemşireler mesleki 

hastalıklar ve şikayetler konusunda daha fazla şikayetçi oldukları belirlenmiştir [114].  Öztürk 

ve arkadaşlarının çalışmasına göre, kadın hemşire personelin, iş güvenliğini daha yetersiz 

bulmuş, MHŞ düzeyinde risk altında çalıştıklarını ifade etmişlerdir [120]. Kadın hemşirelerin 

işteki rolleri dışında, anne/eş rollerinde de bir çok sorumluluğu üstlenmesi, mesleki hastalıklar 

ve şikayetler konusunda daha riskli hale getirmektedir. Yapılan araştırma sonuçları ve bu 

bizim araştırmamızdaki sonuçlar doğrultusunda; MHŞ, iş kazaları konusunda cinsiyete göre 

farklı riskler yaşanabilmektedir. Bu risklere karşı, kurumların cinsiyetlere özgü önlemler 

alarak, iş güvenliğini sağlama yolunda çabalara girmesi gerektiği düşünülmektedir. Evli 

hemşirelerin, MHŞ alt boyutunda aldıkları puan ortalamalarının daha düşük olması (1,382) iş 

yeri dışında, yine evdeki anne/baba, eş rolleri ile daha fazla yoruldukları ve bölündükleri, bu 

durumu etkileyebilmektedir. Evliliğin hemşirelerin çalışma yaşantısını etkilediği gibi, çalışma 

hayatının da evliliği karşılıklı olarak etkileyebileceği düşünülebilir.  

Üniversite hastanesinde çalışan hemşireler, MHŞ alt boyutunda aldıkları puan 

ortalamaları, diğer hastanelerde çalışan hemşireler göre, daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Çil’in çalışması da, sonucumuzu desteklemiş ve MHŞ alt boyutunda daha yüksek puan almıştır 

[114]. Üniversite hastanelerinde çalışan hemşireler, MHŞ konusunda daha olumlu görüş 

bildirmiş olmaları, üniversite hastanelerinde alt yapı ve donanım açısından, daha sistemli bir 

çalışma ortamı sağlanabildiği düşünülmüştür.  

Hemşirelerin bir günlük çalışma saati ile MHŞ alt boyutu ile arasında anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0,05). Çalışmamızın aksine, Ayaz ve Beydağ’ın hemşirelerin iş yaşam 

kalitesini etkileyen etmenler çalışmasında, sürekli gece nöbeti tutan hemşirelerin iş yaşam 

kaliteleri düşük saptanmıştır [68]. Ayrıca Bilazer’e göre, hemşirelerin yaralanma riski sekiz 

saatten uzun süren nöbetlerde, iki katına kadar artmaktadır [1]. İş kazalarının büyük 

çoğunluğu çalışmanın ilk saatlerinde ve son saatlerinde meydana gelmektedir. İlk saatlerde 

yaşanan iş kazalarının nedeni, işe hemen adapte olamama, vücudun ve beynin normal çalışma 

temposuna ulaşmasının uzun sürmesidir. Son saatlerde yaşanan iş kazalarının nedenleri ise, 

dikkat kaybı, yorgunluk, işten sıkılma olarak verilebilir [126]. Ayrıca hemşirelerle yapılan 

çalışmalarda; yalnızca gece vardiyasında çalışan hemşirelerin, psikolojik, fizyolojik ve sosyal 
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hayatlarının daha olumsuz yönde etkilendiği, uyku kalitesinde belirgin bir azalma olduğu 

belirlenmiştir [127, 128]. Bunun yanında sürekli, uzun çalışma saatleri bağışıklık sisteminin 

aktivitesinin azalttığı da bilinmektedir. İnsanın doğası gün ışığının olduğu gündüz vakitlerinde 

çalışıp, gece boyunca uyuyacak şekilde tasarlanmıştır [4]. Bununla birlikte sürekli gece nöbeti 

tutan hemşirelerin, fizyolojik saatleri ve biyolojik ritimlerinin bozulması nedeniyle, uykusuz 

ve yorgunlukla birlikte iş kazalarının da arttığı bildirilmiştir. İncelenen diğer araştırma 

sonuçlarına göre; Abacıgil ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında uzun çalışma saatleri iş 

güvenliğini olumsuz yönde etkiledikleri sonucu bulunmuştur [117]. Samancıoğlu ve 

arkadaşlarının yoğun bakımda çalışan hemşirelerin (224) kesici delici aletle yaralanma 

durumlarının incelendiği çalışmada ise, nöbet sayısı arttıkça yaralanma sayısının da arttığı 

belirlenmiştir [129]. Japonya da 1.162 hemşire ile yapılan çalışmada aralıksız nöbet tutan 

hemşirelerde yaralanma riskinin de arttığı saptanmıştır [130]. Tayland’da 1524 hemşire ile 

hemşirelerin uzun çalışma saatlerinin hemşire ve hasta yönünden sonuçlarının incelendiği 

çalışmasına göre, hemşirelerin çalışma süreleri haftalık 40, günlük 8 saati aştığında, 

hemşireler kurumdan memnuniyetin azaldığı, örgütsel üretkenliğin azaldığı ve duygusal 

tükenme yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca hemşire ve hasta şikayetlerinin de paralel olarak 

arttığı da belirlenmiştir [131].  

Dahili-cerrahi servislerde 26-30 hastaya bakım veren hemşireler, MHŞ alt boyutunda 

daha yüksek puan ortalamasına sahipken, 21-25 hastaya bakım veren hemşireler ise, en düşük 

puan ortalamasına sahiptir. Aldem ve arkadaşlarının sağlık profesyonellerinde çalışan 

güvenliğinin incelendiği çalışmasında, çalışan güvenliğinin ihlal edilme nedeni olarak aşırı iş 

yükü, eleman yetersizliği olarak belirlenmiştir [24]. Çalışkan ve Akdur’un hemşirelerin 

karşılaştıkları mesleki risklerin incelendiği çalışmasında, personel sayısındaki yaşanan 

yetersizlik çalışan güvenliğini tehdit etmektedir [79]. Tan’a göre çok sayıda hastaya bakım 

veren hemşireler, hemşirelerin iş yükü arttığında, aynı zamanda birçok koruyucu önlemi 

görmezlikten gelmelerine ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır 

[132]. Uğurlu ve arkadaşlarının mesleki risk faktörlerinin incelendiği çalışmasında, iş yükünün 

artması, mesleki risk faktörlerinin artmasına neden olduğu belirlenmiştir [133]. Bu durum 

hemşirelerin daha fazla hastanın sorumluluğunu alması, iş yükünü arttırmakla birlikte, 

hemşirelerin kendi sağlıklarını tehlike altında gördüklerini ve mesleki hastalıklar yönünden 

daha fazla risk altında çalıştıklarını göstermiştir.  Araştırma sonuçlarına göre, hastanelerde iş 

güvenliğinin sağlanması için hemşire başına düşen hasta sayısının azaltılması, büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu araştırmada, yoğun bakımlarda bakım verilen hasta sayısı 9 hastaya kadar 

ulaşabildiği belirlenmiştir. Servisler de ise, en az bakım verilen hasta sayısı 10 iken, en fazla 

bakılan hasta sayısı 50’ye kadar ulaşabilmektedir. ICN yoğun bakımlarda bir hemşirenin en 
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fazla iki hasta, servislerde ise en fazla dört hastanın bakılmasını tavsiye ederken, 

çalışmamızda bu tavsiyelerin aksine çalışma koşullarının varlığı, ülkemizde, kliniklerde 

hemşirelerin çalışma koşulları açısından, birçok iyileştirmenin yapılmasına gereksinim 

duyulduğunu düşündürmüştür [17]. Ülkemizde üçüncü basamak yoğun bakımlarda, bir 

hemşirenin 3 hasta, ikinci basamak bir yoğun bakımlarda ise 4 hastaya bakım verilmesi sınırı 

getirilmiştir. Fakat servislerde ise, bakılan hasta sayısına bir sınırlama getirilmemiş, klinikte 

yalnızca en az bir hemşirenin bulunması istenmektedir. Servislerde bakılan hasta sayılarına 

bir sınır getirilmemesi, işverenler tarafından hemşire ihtiyacının önemsenmemesine neden 

olabileceğini düşündürmektedir. Hemşirelerin bakım verdikleri hasta sayılarının artması ile iş 

yükleri daha da artmaktadır. Bu sorunların aşılması için, elde edilen sonuçlar ve kanıtlar 

doğrultusunda belirlenen hasta sayılarına yönetmeliklerde sınır getirilmesine ve denetim 

sağlanmasına gereksinim vardır. 

Çalışmamızda hemşirelerin kurumdan memnuniyet durumları ile MHŞ alt boyutları 

karşılaştırılmış ve arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Kurumdan memnun 

olmayan hemşireler, MHŞ alt boyutunda daha olumsuz değerlendirmişlerdir. Piko’nun 

Macaristan’da sağlık personellerinin kurumdan ve işten doyumlarını inceleyen çalışmasında, 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın yüksek olduğu ve memnuniyetin düşük olduğu 

belirlenmiştir [134].  Vural ve arkadaşlarının sağlık çalışanlarda memnuniyet ve kurumda 

kalma arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmasına göre de, iş güvenliği sağlandığında 

kurumdan memnuniyetin arttığı ve şikayetlerin de azaldığı belirlenmiştir [135]. Çalışma 

ortamından memnuniyet, şikayetler konusunda temel bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Memnuniyet ile şikayetler paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. Hemşirelerin çalıştıkları 

kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından değerlendirme durumları ile MHŞ alt boyutu ile 

anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Çalıştıkları kurumda güvenliği yetersiz bulan hemşireler, 

MHŞ alt boyut puan ortalamalarında, en düşük puan ortalaması aldıkları belirlenmiştir.  Özmusul 

ve arkadaşlarının çalışmasına göre, çalışma ortamını tehlikeli gören sağlık personelleri, işle ilgili 

yaşadıkları stres düzeyinin yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır  [121]. 

Sağlık problemi olan hemşireler, MHŞ konusunda daha olumsuz olarak 

değerlendirmişlerdir. Uğurlu ve arkadaşlarının çalışmasına göre, hemşireler uzun süre ayakta 

kalmaları sonucunda daha fazla risk altında olduklarını belirtmişlerdir [133]. Çalışmamızda 

hemşirelerin yaşadıkları sağlık problemlerinde ilk sırada varis, ikinci sırada kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıkları olduğu saptanmıştır. Cürcani ve Tan’ın çalışması da bu sonucu 

desteklemekle birlikte, en fazla görülen iki hastalık kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve varis 

probleminin olduğunu belirlenmiştir [60]. Bahçecik ve Öztürk’ün hemşirelerin sağlık 

problemlerinin incelendiği çalışmasında, hemşirelerin çoğunluğu kas-iskelet sistemi ve varis 

problemleri olduğu saptanmıştır [119]. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin uzun süre 
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ayakta kalması, uygun olmayan ergonomik koşullar altında çalışması (çocukların yaş 

gruplarına uygun olmayan yatak boyutlarında takip edilmesi, diğer kliniklere oranla çocuk 

hastalara işlem sırasında kötü postürde daha uzun süre çalışmak zorunda kalmak, bakım 

verirken daha fazla eğilmek vb.), kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını arttırmaktadır [123]. 

Hemşirelerde kas-iskelet sistemi ağrılarının değerlendirildiği bir çalışmada, cinsiyetin de 

ağrıyı arttıran önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir [86]. Çalışmamızda hemşirelerin 

tamamına yakının kadın olması ve mesleğin fiziksel güç kullanılarak yapılması fiziksel 

sorunları arttırabilir.  

 

Çalışmamızda, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin STKS alt boyutunda 

ortalamanın üstünde değerlendirilmiştir. Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış çalışmalar 

incelendiğinde, Çil’in çalışma sonucunda araştırma kapsamındaki hemşirelerin %53’ü iş kazası 

ve kesici delici alet formları kullanılmaktadır yanıtını verdikleri saptanmıştır [114]. Chiodi ve 

arkadaşlarının Brezilya’da sağlık çalışanlarının iş kazalarının incelendiği çalışmasında, yaşanan 

iş kazalarının büyük çoğunluğu kayıt altına alındığı saptanmıştır [136]. Findorff ve 

arkadaşlarının yaşanan şiddet olaylarının raporlama durumunun incelendiği çalışmasına göre,  

sağlık personellerinin %86’sı yaşanan olumsuz olayları yazılı olarak raporlamadığı, daha çok 

sözlü olarak belirttikleri belirlenmiştir [137]. 

Çalışmamızda evli hemşireler, STKS alt boyutunda çalıştıkları kurumları daha olumlu 

değerlendirmişlerdir. Çelikkalp ve arkadaşları (2016), yaptıkları çalışmada da sağlık taraması 

ve kayıt sistemleri (4,50), düzeyinde iş güvenliği uygulamalarının yeterli olduğu belirlenmiştir 

[115]. Bu veriler araştırmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. Çalışma sonucumuzun 

aksine, Çil’in çalışma sonucuna göre evli hemşireler STKS konusunda çalıştıkları kurumları 

daha olumsuz değerlendirmişlerdir. Bu durumun nedeni olarak yönetimin, iş güvenliği 

uygulamalarında gereken önemi vermemiş ve denetimde büyük eksikliği olarak gösterilmiştir 

[114]. Çalışmamızda evli hemşirelerin daha yüksek puan ortalamalarına sahip olmaları, evli 

hemşirelerin üstlendikleri ebeveyn sorumlulukları ile ev ve iş ortamlarını daha dikkatli 

değerlendirebildikleri düşünülmüştür.  

Lisans mezunu olan hemşireler STKS düzeyinde daha düşük değerlendirmelerine karşın, 

puan ortalamaları ortalamanın üstünde saptanmıştır. Çil’in çalışmasına göre, lisans mezunu 

hemşireler, çalıştıkları kurumları, sağlık taraması ve kayıt sistemleri düzeyinde, diğer gruplara 

göre daha düşük değerlendirmesine karşın, sağlık taraması ve kayıt sistemleri alt grubu puan 

ortalamaları (3,067-3,543), ortalamanın üzerindedir. Çil, lisansüstü mezunu hemşirelerin, sağlık 

taraması ve kayıt sistemleri (1,88) alt gruplarından daha düşük puan aldığını belirtmiştir 

[114]. Hemşirelerin çalıştıkları hastaneler ile STKS arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). Bu farklılık eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hemşirelerden 
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kaynaklanmakta ve STKS konusunda kurumu daha iyi olarak değerlendirmişlerdir. Çocuk 

servislerinde çalışan hemşireler, diğer birimlerde çalışan hemşirelere göre sağlık taraması ve 

kayıt sistemlerinde daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir.  

Hemşirelerin acil servislerde bakım verdikleri hasta sayıları ile STKS alt boyutun ile 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 101-150 arasında hastaya bakım veren 

hemşireler, STKS puan ortalamasını ortalamanın da altında olacak şekilde, olumsuz 

değerlendirmişlerdir. Bakım verilen hasta sayısı arttıkça, iş yükü artmakta ve kayıt sistemleri 

ve güvenlik önlemleri ilk vazgeçilen uygulamalar olduğu düşünülmektedir. 

Hizmet içi eğitim alan hemşireler, hizmet içi eğitim almayan hemşirelere göre, STKS 

düzeyinde çalıştıkları hastaneleri daha iyi olarak değerlendirmişlerdir. Hizmet içi eğitim alan 

hemşirelerin, STKS konularında daha olumlu değerlendirmeleri, çalışma ortamlarını daha iyi 

ve daha bilinçli olarak değerlendirdikleri düşünülmüştür. Çelikkalp ve arkadaşlarının 

çalışmasında, hemşireler sağlık taraması düzeyde çalıştıkları hastaneleri olumlu olarak 

değerlendirmişlerdir [115]. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara ve çalışan 

güvenliğine yönelik eğitimlere katılan hemşireler, STKS alt grup puan ortalamaları 

katılmayanlara göre daha yüksek oldukları bulunmuştur. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

bilimsel programlara ve çalışan güvenliğine yönelik eğitimlere katılan hemşirelerin 

farkındalık düzeyinin daha yüksek olduğu ve çalışma ortamlarını daha iyi değerlendirecekleri 

düşünülmüştür. Buna dayanarak, iş güvenliğine yönelik daha fazla eğitim verilmesi ve 

farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çabaların gerekliliği dikkati çekmiştir. 

Kurumdan ve birimden memnun olan hemşireler, STKS düzeyinde çalıştıkları kurumlar 

hakkında daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Çalıştıkları kurumda güvenliği yetersiz bulan hemşireler, STKS alt grup puan 

ortalamalarında, en düşük puan ortalaması aldıkları belirlenmiştir. Kurumda aşı yapılma 

durumları ile STKS alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Çalıştığı 

kurumda aşı yaptıran hemşirelerin STKS düzeyinde daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

 

Çalışmamızda kadın hemşireler, KZ alt boyutunda daha riskli bir ortamda çalıştığını 

ifade etmişlerdir. Evli hemşireler KZ düzeyinde daha fazla kazanın yaşanabildiğini ifade 

etmişlerdir.  

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinde çalışan hemşireler, KZ alt boyutunda daha 

olumsuz görüş bildirmişken, eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşireler daha olumlu 

görüş bildirmişlerdir. Çalışmamızda günlük çalışma saati 16 saat olan hemşirelerin, KZ alt 

boyutu puan ortalamasını (2,215) daha düşük değerlendirmiştir. Hemşirelerle yapılan 

çalışmalarda; yalnızca gece vardiyasında çalışan hemşirelerin, psikolojik, fizyolojik ve sosyal 

hayatlarının daha olumsuz yönde etkilendiği, uyku kalitesinde belirgin bir azalma olduğu 
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belirlenmiştir [127, 128]. İnsanın doğası gün ışığının olduğu gündüz vakitlerinde çalışıp, gece 

boyunca uyuyacak şekilde tasarlanmıştır [4]. Bununla birlikte sürekli gece nöbeti tutan 

hemşirelerin, fizyolojik saatleri ve biyolojik ritimlerinin bozulması nedeniyle, uykusuz ve 

yorgunlukla birlikte iş kazalarının da arttığı bildirilmiştir. Bilazer’e göre, hemşirelerin 

yaralanma riski sekiz saatten uzun süren nöbetlerde, iki katına kadar artmaktadır. [1]. Günlük 

8 saat çalışma 1 Mayıs 1886 yılına kadar bile dayanmış olsa da, günümüzde personel 

yetersizliği nedeniyle, sağlık personellerinin 16 saat hatta 24 saat tutulan nöbetler de yaşam 

kaliteleri düşmekte, sağlıksız bir geleceği inşa etmek zorunda kalmaktadırlar [4]. Gece 

vardiyasında çalışan hemşirelerin, uykusuzluk dikkat dağınıklı yaratabileceğinden iş 

kazalarına ve meslek hastalıklarına daha fazla uğrayabileceği, bu yüzden daha olumsuz olarak 

değerlendirebilecekleri düşünülmüştür.  

Dahili ve cerrahi servislerde 26-30 hastaya bakım veren hemşireler KZ düzeyinde puan 

ortalaması yönünden en düşük puan ortalamasına sahiptirler (1,850). İş yükü ile birlikte 

kazalar da artabilmektedir. 

Hizmet içi eğitim düzenlendiğini ifade eden hemşireler, kazalar ve zehirlenmeler 

düzeyinde daha olumsuz görüş bildirmişlerdir. Çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği 

birimi bulunduğunu bilen ve hizmet içi eğitim hemşireler, KZ konusunda daha olumsuz olarak 

değerlendirmeleri, alınan eğitim ile çalışma ortamlarını daha iyi ve daha bilinçli olarak 

değerlendirdikleri düşünülmüştür.  

Sağlık problemi olan hemşireler, KZ düzeyinde çalıştıkları kurumları daha olumsuz 

değerlendirmişlerdir. Bu durum sağlık problemlerinin artmasıyla birlikte iş kazalarını daha 

fazla yaşayabildiklerinden kaynaklanıyor olabilir. Çalıştıkları kurumda aşı yapıldığını belirten 

hemşireler yine KZ alt boyutunda puan ortalaması yönünden düşük değerlendirmişlerdir. 

 

Hemşirelerin YDY alt boyut puan ortalaması ortalamanın altında puanlanmış ve 

yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Hemşireler yöneticilerin destek olamadığı ve motive 

etmediklerini ifade etmişlerdir. İncelen çalışmalar; Çelikkalp ve arkadaşlarının iş güvenliği 

uygulamalarının incelendiği çalışmasında yönetsel destek ve yaklaşımlar konusunda iş 

güvenliği uygulamalarının yetersiz olduğu belirlenmiştir [115]. Çil’in mesleki hastalıklar ve 

uyku sorunlarının iş güvenliği ile ilişkisinin incelendiği çalışmasında, yöneticilerin desteğinin 

yetersiz olduğu belirlenmiştir [114]. Samur ve İntepeler’in hemşirelerin güvenlik algıları ve 

karşılaştığı risklerin incelendiği çalışmasında, yönetsel destek ve yaklaşımlar düzeyinde de 

yetersiz olarak saptanmıştır [116]. Öztürk ve arkadaşlarının iş güvenliği uygulamalarının 

incelendiği çalışmasında; yönetsel destek ve yaklaşımlar konusunda iş güvenliğinin yetersiz 

olduğu belirlenmiştir [120]. Abacıgil ve arkadaşlarının geçirilen iş kazaları ve güvenlik 

algılarının incelendiği çalışmasında, yönetsel desteğin yetersiz olduğu saptanmıştır [117]. 
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Doğanlı ve Demircinin hemşirelerin motivasyonlarını belirleyici faktörler üzerine yaptığı 

çalışmaya göre, hemşirelerin motivasyonlarını belirleyen faktörler, yönetimden fiziki 

olanakları iyileştirmeleri, ödüllendirme ve mesleğin imajının olumlu hale getirilmesi olarak 

belirlenmiştir [138]. Öztürk ve arkadaşlarının 2016 yılında işe yeni başlayan hemşirelerin 

sorunlarının incelendiği çalışmasına göre, hemşirelerin yarıdan fazlası yöneticilerinin 

hemşirelik görev tanımında olmayan işleri, hemşirenin görevi gibi saymasından dolayı sorun 

yaşadıklarını belirtmişlerdir [139]. Yukarıda belirtilen araştırma sonuçlarına göre, 

hemşirelerin çalıştıkları kurumlarda yönetici desteğinin sağlanamadığı göstermektedir.  

Çalışma ortamındaki olumsuz koşullar ve risklerin varlığının işaretleri olan bulgular, 

yöneticilerin bu konudaki tutumlarının da, düşük puan ortalamasının belirlenmesine katkı 

sağladığını düşündürmektedir. Kurumlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 

sağlanması için, daha fazla çabaya ve çalışmaya gereksinim vardır. Bu kurumların 

yöneticilerinin, çalışılan kurumlarda çalışma ortamlarını, sağlıklı ve güvenli bir şekilde 

düzenlemeye özen göstermek için talepte bulunmaları ve gereksinim karşılanıncaya kadar 

çaba sarf etmeleri gereklidir. ABD’de sağlıklı, güvenli, nitelikli bakımın yapıldığı çalışma ortamı 

yaratmak için, mıknatıs hastaneler kurulmuştur. Yine bu amaçla uluslararası geçerliliği ve 

güvenirliği olan akreditasyon programlarının (JCI, OHSAS 18001, ISO) temel amaçları arasında, 

işletme, çalışan ve hasta sağlığının sağlanması ve sürdürülmesi yer almaktadır. Kurumlarda iş 

güvenliğinin sağlanmama nedeni, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin kurulmuş olup, fakat 

yeterince etkin olarak çalışamamaları da bir başka riskli ortamda çocuk hemşirelerinin 

çalışmak zorunda olmasının etkeni olarak düşünülmektedir. 

Kadın hemşireler YDY alt boyutunda olumsuz değerlendirmiş ve yöneticilerin daha fazla 

destek olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Evli hemşireler de YDY konusunda daha yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum evli hemşirelerin, iş dışındaki rollerinin ve 

sorumluluklarının daha fazla olmasından dolayı, iş yerinde yönetsel desteğe daha fazla ihtiyaç 

duyabileceklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir günlük çalışma saatinde, yalnızca gece 

nöbeti tutan (16 saat) hemşireler, yönetsel destek ve yaklaşımlar (1,742), alt boyutunda puan 

ortalamasında, en düşük puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. 16 saatlik nöbetin 

uzun olması, uykusuzlukla birlikte iş kazaları ve tükenmişlik daha fazla görülebilmektedir [1]. 

Aydın’ın (2016) hekimlerin, karşılaştıkları tehlike ve risklerin iş düzeylerine etkilerinin 

incelendiği çalışmasında, çalışma saatleri arttıkça kendilerini daha güvensiz hissettikleri sonucu 

bulunmuştur [140]. Yönetsel destek konusunda yetersiz değerlendirmeleri bu durumlardan 

kaynaklanabilir.  

Acil servislerde 101-150, servislerde 15-20 hastaya bakım veren hemşireler, çalıştıkları 

hastaneleri yönetsel destek düzeyinde diğer gruplara göre daha fazla olumsuz 

değerlendirmişlerdir. Bahçecik ve Öztürk’ün çalışma sonucuna göre, iş yükünün yanı sıra, 
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çalışma ortamlarının ergonomik olmayan donanıma sahip olması, olumsuz çalışma koşulları, 

yöneticilerin motivasyonu arttırıcı, destekleyici ve teşvik edici davranışlarının olmaması da iş 

doyumsuzluğuna yol açmaktadır [119].  

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılan hemşireler, YDY alt boyut 

puan ortalamaları katılmayanlara göre daha yüksek oldukları bulunmuştur. İş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılan hemşirelerin farkındalık düzeyinin daha 

yüksek olduğu ve çalışma ortamlarını daha iyi değerlendirecekleri düşünülmüştür. Buna 

dayanarak, iş güvenliğine yönelik daha fazla eğitim verilmesi ve farkındalığın arttırılması için 

çabaların gerekliliği dikkati çekmiştir.  

Çalıştığı kurumdan memnun olan hemşireler, memnun olmayan hemşirelere göre YDY 

düzeyinde iş güvenliği uygulamalarını daha olumlu değerlendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca 

çalıştığı birimden memnun olan hemşireler, YDY alt boyut puan ortalamasında birimden 

memnun olmayan hemşirelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mollaoğlu ve 

arkadaşlarının Sivas ilinde 387 hemşire ile çalışma ortamları ile ilgili algılarının incelendiği 

çalışmasında, hemşirelerin mesleğini isteyerek seçmeleri; kurumlarından memnun olmalarına, 

iş doyumuna ulaşabilme, meslektaşlarını sevmelerine tüm bu durumlardan kaynaklı çalışma 

ortamlarını olumlu algıladıklarını saptamışlardır [141]. Vural ve arkadaşlarına göre de, 

yöneticilerin desteğini hissetmeleri, kendilerini güvende hisseden sağlık personelleri çalıştığı 

kurumdan memnun oldukları belirlenmiştir. Çalışanların öneri ve şikayetlerinin dinlenmemesi, 

dikkate alınmamaları kurumdan memnuniyetsizliği arttırmanın yanında, işten ayrılmalarına da 

neden olduğu saptanmıştır [135]. 

Çalıştıkları kurumda güvenliği yetersiz bulan ve sağlık problemi olan hemşireler, YDY alt 

boyutunun puan ortalaması daha düşük bulunmuştur. Abacıgil ve arkadaşları da bulgumuzu 

desteler niteliktedir. Abacıgil ve arkadaşlarının çalışmasına göre iş kazası geçiren sağlık 

personelleri YDY alt boyutunda olumsuz görüş bildirmişlerdir [117]. Vural ve arkadaşlarının 

çalışmasında, yönetsel desteği hisseden sağlık çalışanları, kendilerini daha güvende 

hissettikleri belirlenmiştir [135]. Çelikkalp ve arkadaşları da, hastanelerde iş güvenliği 

uygulamaların incelendiği çalışmasında yöneticilerin, iş yerlerinde sağlığı ve güvenliği 

olumsuz etkileyen faktörleri dikkate alarak çalışma ortamını düzenlemesi gerektiği 

vurgulanmıştır [115]. Hastanelerde iş güvenliği uygulamalarının sağlayıcıları ve sorumluların 

yöneticiler olması çalışma bulgumuzu destekler niteliktedir. 

 

Çalışmamızda çocuk kliniğinde çalışan hemşireler, çalışma ortamlarını MAGD alt 

boyutunun puan ortalamasını, ortalamanın üzerinde değerlendirerek, olumlu 

değerlendirmişlerdir. Öztürk ve arkadaşlarının çalışması ve Karabulak ve Kılıç’ın çalışması da 
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araştırma sonucumuzu desteklemektedir [120, 142]. Fakat Çil’in çalışma sonucu, çalışmamızın 

aksine hemşireler MAGD alt boyutunda olumsuz değerlendirmişlerdir [114]. 

Kan alma biriminde görev yapan hemşireler MAGD alt boyutundan aldıkları puan 

ortalaması, ortalamanın üzerinde ve diğer birimlerde çalışan hemşireler göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durumun nedeni kompleks malzemelere gereksinim duymadıkları, bir 

alanda çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü diğer kliniklerde daha fazla malzemeye 

ihtiyaç duyduklarından, malzeme gereksinimleri her zaman, kurum işleyişlerinde hemen 

karşılanamadığından sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu nedenle kan alma biriminin İGÖ alt 

boyutu olan MAGD konusundaki puan ortalamaları daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Bundan dolayı da, MAGD konusunda diğer kliniklerde puan ortalamaları daha düşük 

bulunmuştur. Yoğun bakımlarda bakım verilen hasta sayıları ile MAGD alt boyut puan 

ortalamaları, ortalamanın üstünde olarak olumlu değerlendirilmiştir.  

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılan hemşireler, MAGD 

düzeyinde puan ortalaması, katılmayanlara göre daha yüksek oldukları bulunmuştur (p<0,05). 

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimsel programlara katılan hemşirelerin MAGD konusunda, 

daha bilinçli değerlendirdikleri düşünülmüştür. Bu konuda, iş güvenliğine yönelik daha fazla 

eğitim verilmesi gerektiği dikkati çekmiştir. 

Hemşirelerin kurum ve birimlerinden memnun olmaları MAGD konusunda daha olumlu 

görüş bildirmelerini sağlamıştır. Memnun olma hali ile çalışma ortamlarını daha olumlu 

değerlendirdikleri belirlenmiştir. Çalıştıkları kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından 

güvenliği orta düzeyde değerlendiren hemşireler MAGD düzeyinde olumlu görüş 

bildirmişlerdir.  

 

Çocuk kliniğinde çalışan hemşireler KÖ düzeyinde 3,458 puan ortalaması ile genel 

olarak pozitif yönde değerlendirmişlerdir. 

Hemşirelerin hizmet içi eğitim alan hemşireler, hizmet içi eğitim almayan hemşirelere 

göre, KÖ düzeyinde çalıştıkları hastaneleri daha iyi olarak değerlendirmişlerdir. Çelikkalp ve 

arkadaşlarının çalışmasının sonucu da, bulgumuzu desteklemektedir [115]. Hizmet içi eğitim 

programlarının artması ile iş güvenliği uygulamaları ve koruyucu önlemler konusunda daha 

iyi sonuçlar alacağı düşünülmektedir.  

Çalıştığı kurumdan ve birimden memnun olan hemşireler KÖ konusunda olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunduğunu bilen 

hemşireler, KÖ alt boyutunun puan ortalaması, ortalamanın üstünde olup, olumlu 

değerlendirilmiştir. 
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Çalışmamızda çocuk kliniğinde çalışan hemşireler, çalışma ortamlarının FOU alt 

boyutunun puan ortalamasını ortalamanın üzerinde değerlendirerek, olumlu 

değerlendirmişlerdir. Bizim çalışmamızın aksine, Öztürk ve arkadaşlarının hastanede çalışan 

personelin çalışma ortamlarının sorgulandığı çalışmada, ameliyathane ve yoğun bakım 

ünitelerinde havalandırmanın yetersiz, aydınlık olmadığını belirtmişlerdir [111]. Ayrıca Çil’in 

çalışmasına göre de fiziksel koşulların yeterli olmadığı belirlenmiştir [114]. İncesesli’nin 

hemşirelerin sağlığını tehdit eden risk faktörlerinin incelendiği çalışmasında, hemşireler 

çalışma ortamlarında, en fazla gürültüden şikayet etmişlerdir [143]. Bu sonuçlar, kurumlar 

arası fiziksel koşulların farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Bekar hemşireler, çalışma alanlarını FOU düzeyinde daha olumlu değerlendirmiştir. Evli 

hemşireler FOU düzeyinde daha olumsuz değerlendirmişlerdir. Çalışmamızı destekleyen, Çil’in 

çalışma sonucuna göre evli hemşireler fiziksel ortam uygunluğu düzeyinde daha düşük puan 

almışlardır. Bu durumun nedeni olarak yönetimin, iş güvenliği uygulamalarında gereken 

önemi vermemiş ve denetimde büyük eksikliği olarak gösterilmiştir [114].   

Lisansüstü mezunu hemşireler, FOU alt boyutunun puan ortalaması daha yüksek 

saptanmıştır. Üniversite hastanelerinde çalışan hemşireler, FOU düzeyinde diğer hastanelerde 

çalışan hemşireler göre, daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Çil’in çalışması araştırma 

sonucumuzu desteklemiş, üniversite hastanesinde çalışan hemşireler, fiziksel ortam ve 

uygunluğu düzeyinde daha iyi olarak değerlendirmişlerdir [114]. Çalışmamızın aksine, Alan ve 

Yıldırım’ın Çanakkale ilinde, üniversite ve özel hastanede çalışan hemşirelerin iş yaşam 

kalitelerinin incelendiği çalışmaya göre, üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin fiziksel 

ve iş koşulları olumsuz olarak değerlendirmişlerdir [144].  

Hemşirelerin kurum ve birimlerinden memnun olan hemşireler FOU konularında daha 

olumlu değerlendirmişlerdir. Vural ve arkadaşlarının çalışmasında, Çalışma ortamındaki 

ergonomik ve teknik koşulların düzeltilmesi, motivasyonu ve kurumdan memnuniyeti 

arttırdığı belirlenmiştir [135]. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin bakım verdikleri hasta 

sayıları ile FOU alt boyutunun puan ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Bahçecik ve Öztürk’ün çalışmasına göre, çalışma ortamlarının ergonomik olmayan donanıma 

sahip olmaması, olumsuz çalışma koşulları da iş doyumsuzluğuna yol açmaktadır [119]. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlarda, fiziksel ortam uygunluğu düzeylerinde farklı 

sonuçların elde edilmesi, kurumların fiziksel yapı farklıklarından kaynaklanan özellikler 

nedeniyle, FOU açısından farklı puan ortalamalarının ortaya çıktığı düşünülmüştür. Bu 

farklıklar ülkemizdeki kurumlarda halen kuruma özgü olarak değişiklik göstermektedir. 

Burada temel amaç, çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini sağlayacak ve sürdürebilecek 

fiziksel ortamı sağlamaktır. 
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Hastanelerin çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler için, iş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik düzenlemelere gereksinimlerinin olduğu bu araştırma ile ortaya çıkarılmıştır. Çocuk 

kliniklerinde çalışan hemşirelerin çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların yönetimi, 

kayıtların tutulması ve risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, iş kazalarının 

bildirilmesi ve tanı sistemi, ulusal bir veri ağının da geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği 

birimlerinin de daha etkili çalışmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızda çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş güvenliğini yetersiz 

görmelerine neden olan etmenler; iş yükü (bakılan hasta sayısı), sağlık probleminin olması, 

çalışma saatlerinin uzun olması, sürekli gece vardiyasında çalışma, hizmet içi ve çalışan 

sağlığına yönelik eğitimlerin yetersiz olması öncelikli olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı 

sıra, kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun yeterince etkin çalışamaması, meslekte 

çalışma yılı olarak belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları göstermiştir ki, çocuk 

kliniklerinde çalışan hemşireler, mesleki hastalıklar ve iş kazaları konusunda büyük risk ve 

tehlike altında çalışmaktadırlar. Hemşireler bu çalışma ortamlarında, yöneticiler tarafından 

istenilen desteği alamamaktadır. Belirlenen bu sonuçlar doğrultusunda, çocuk kliniklerinde 

çalışan hemşirelerin düşünceleri önemsenmeli, çalışmaları daha yakından izlenmeli ve 

değerlendirmeli, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eksiklikler ve yetersizlikler giderilerek, 

çocuk kliniklerinin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
6.1. Sonuçlar  

 

Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş sağlığının ve güvenliğinin belirlenmesi amacıyla 

çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir; 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29,7± 6,88’dir. 

 Hemşirelerin tamamına yakını kadındır. 

 Hemşirelerin yarıdan fazlası evli ve lisans mezunudur.  

 Hemşirelerin yarısı üniversite hastanesinde çalışırken, üçte biri dahili kliniklerde, yaklaşık 

yarısı yoğun bakımlarda, geriye kalanlar ise acil servislerde çalışmaktadır.  

 Hemşirelerin mesleki çalışma süreleri 1-39 yıl arasında ve ortalamaları 8,1±7,0’dır.  

 Hemşirelerin çocuk kliniklerinde çalışma süreleri 1-37 yıl arasında ve ortalamaları 

4,7±4,7’dir. 

 Hemşirelerin tamamına yakını klinik hemşiresi olarak görev yapmaktadır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin yarısı günlük 8 saat, dörtte biri 8-16-24 saat çalışmaktadır. 

 Hemşirelerin tamamına yakını haftalık 40-48 saat çalışmaktadır. 

 Çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin, yaklaşık yarısı yoğun bakımlarda çalışmaktadırlar. 

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin yaklaşık yarısı, 3-4 hastaya bakım vermektedirler. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, üçte biri dahili-cerrahi kliniklerde 

çalışmaktadırlar. Bu hemşirelerin beşte ikisi 15-20 hastaya bakım vermektedirler. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları kurumların çoğunda hizmet içi eğitimler 

verilmiştir. 

 Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yarısı kurumdan, hemşirelerin dörtte üçü ise 

çalıştıkları birimden memnundurlar. Hemşirelerin beşte üçü iş yükü ve ekonomik nedenler 

sebebiyle çalıştıkları kurumlardan memnun değillerdir. Hemşirelerin yarısı bakım verdikleri 

çocuk hastalara, bakım vermekten mutlu ve çalışma arkadaşlarının olumlu etkilerinden 

dolayı çalıştıkları birimden memnundur. 

 Hemşirelerin beşte ikisi çalıştıkları kurumlarda İSGK (%39,1) olduğunu bilememiştir.  

 Araştırma kapsamındaki hemşirelerin büyük çoğunluğu (%82,6) iş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik bilimsel programlara ve çalışan güvenliğine yönelik eğitimlere katılmaktadırlar. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yarısının bir sağlık problemi vardır. Bu 

hemşirelerin de yaklaşık yarısının varis ve kas-iskelet sistemi, beşte birinin ise yalnızca kas-

iskelet sistemi ile ilgili bir sorunu vardır. 
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 Hemşirelerin büyük çoğunluğu kurumlarında aşı yapıldığını ifade etmiştir. 

 Hemşirelerin çoğunluğu beşte üçü çalıştıkları kurumlarda güvenliği yetersiz, beşte biri 

güvenliği orta düzey, geriye kalan ise güvenliği yeterli olarak değerlendirmişlerdir.   

 Araştırma kapsamındaki hemşireler, çalıştıkları kurumların daha sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamının sağlanması için, sundukları önerilerde, hemşirelerin üçte biri çalışma 

koşulları düzeltilmeli, hemşirelerin beşte biri ise güvenlik önlemleri arttırılmalı 

düşüncesindedir. 

 Hemşirelerin iş güvenliği değerlendirilmesi sonucunda aldıkları puan ortalamaları ile 

standart sapması 106,8 orta düzeyinde altındadır. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin mesleki hastalıklar ve şikayetler, yönetsel destek 

ve yaklaşımlar, kazalar ve zehirlenmeler puan ortalamaları orta düzeyin altında, iş güvenliği 

istenilen düzeyde değildir. 

 Hemşirelerin sağlık taraması ve kayıt sistemleri, malzeme, araç ve gereç denetimi, koruyucu 

önlemler puan ortalamaları orta düzeyin üstündedir. 

 İGÖ toplam puan ortalamasında; kadın, evli, kadın doğum ve çocuk hastanesinde çalışan, 

polikliniklerde görev yapan, yoğun bakımlarda 5-6 hastaya bakım veren, iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik eğitimlere katılmayan, çalıştığı kurumdan ve birimden memnun 

olmayan, sağlık problemi olan, fiziksel muayene yapılmayan, çalıştığı kurumu sağlığı ve 

güvenliği açısından güvenliği yetersiz olarak değerlendiren hemşireler iş güvenliği 

uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin 

yaşları ile İGÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiş, negatif yönde bir ilişki olduğu 

saptanmıştır.  

 MHŞ alt boyutunda; kadın, evli, kadın doğum hastanesinde çalışan, çocuk servislerinde 31-

50 hastaya bakım veren, çalışan güvenliğine yönelik eğitimlere katılmayan, çalıştığı 

kurumdan memnun olmayan, çalıştığı kurumu sağlığı ve güvenliği açısından güvenliği 

yetersiz olarak değerlendiren hemşireler iş güvenliği uygulamalarını olumsuz olarak 

değerlendirmişlerdir.  

 STKS alt boyutunda; bekar, lise muzunu, üniversite hastanesinde çalışan, acil serviste 101-

150 hastaya bakım veren, hizmet içi eğitim düzenlenmeyen, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

eğitimlere katılmayan, çalışan güvenliğine yönelik eğitimlere katılmayan, çalıştığı kurumdan 

ve birimden memnun olmayan, çalıştığı kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun varlığını 

bilmeyen, fiziksel muayene yapılmayan, çalıştığı kurumda aşı yapılmadığını ifade eden, 

çalıştığı kurumu sağlığı ve güvenliği açısından güvenliği yetersiz olarak değerlendiren 

hemşireler iş güvenliği uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmişlerdir.  
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 KZ alt boyutunda; kadın, bekar, kadın doğum çocuk hastanesinde çalışan, 16 saatlik gece 

nöbeti tutan, serviste 26-30 hastaya bakım veren, hizmet içi eğitim düzenlenen, çalıştığı 

kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun varlığını bilen, sağlık problemi olan, çalıştığı 

kurumda aşı yapıldığını ifade eden hemşireler iş güvenliği uygulamalarını olumsuz olarak 

değerlendirmişlerdir.  

 YDY alt boyutunda; kadın, bekar, yalnızca 16 saatlik gece nöbeti tutan, serviste 15-20 

hastaya bakım veren, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimlere katılmayan, çalıştığı 

kurumdan ve birimden memnun olmayan, sağlık problemi olan, fiziksel muayene 

yapılmayan, çalıştığı kurumda aşı yapılmadığını ifade eden, çalıştığı kurumu sağlığı ve 

güvenliği açısından güvenliği yetersiz olarak değerlendiren hemşireler iş güvenliği 

uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmişlerdir.  

 MAGD alt boyutunda; poliklinikte çalışan, yoğun bakımlarda 7-9 hastaya bakım veren, 

çalıştığı kurumdan ve birimden memnun olan, çalıştığı kurumu sağlığı ve güvenliği açısından 

güvenliği orta düzeyde bulan çocuk kliniğinde çalışan hemşireler iş güvenliği uygulamalarını 

olumlu yönde değerlendirmişlerdir.  

 KÖ alt boyutunda; çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim düzenlenen, çalıştığı kurumdan ve 

birimden memnun olan, çalıştığı kurumda iş sağlığı ve güvenliği kurulunun olduğunu bilen, 

fiziksel muayene yapılan kurumlarda çalışan hemşireler iş güvenliği uygulamalarını olumlu 

yönde değerlendirmişlerdir.  

 FOU alt boyutunda; bekar, üniversite hastanesinde çalışan, çalıştığı kurumdan ve birimden 

memnun olan, sağlık problemi olmayan, çalıştığı kurumu sağlığı ve güvenliği yönünden 

yeterli olarak değerlendiren çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler iş güvenliği 

uygulamalarını olumlu yönde değerlendirmişlerdir.  
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6.2. Öneriler 

 

Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda; 

 Kadın hemşireler iş güvenliği uygulamaları yönünden risk ve tehlikelerle daha fazla 

karşı karşıyadır. Kadın hemşirelerin mesleki hastalıklara yakalanma ve iş kazalarını 

daha fazla yaşamaları nedeniyle, kurumlar cinsiyetlere özgü önlemler alarak iş 

güvenliğini sağlamaya çalışmalıdırlar. Kadın hemşireler iş yerlerinde daha fazla 

desteklenmelidir. 

 Hemşireler çalıştıkları kurumları sağlıkları ve güvenlikleri açısından yetersiz 

görmektedirler. Hemşirelerin kurum memnuniyetini arttıran, motive eden ve güvenlik 

önlemlerini arttıracak uygulamaların, çalıştıkları kurumlar tarafından sağlanması 

önerilmektedir. 

 Hemşirelerin çalışma yılları arttıkça yaşanan iş kazaları, sağlık probleminin artmasıyla 

mesleki hastalıklar konusunda şikayetlerin arttığı belirlenmiştir. Kurumlar hemşirelerin 

çalışma süresine göre, iş kazalarını önleyecek şekilde, hemşireleri uygun birimlerde 

görevlendirmelidirler. 

 Tarama ve kayıtlar konusunda kurumun iş güvenliği uygulamalarına yönelik eğitim 

düzenlenmesi, hemşirelerin bakım verdikleri hasta sayıları azaldığında daha olumlu 

görüş bildirildiği saptanmıştır. Kurumlarda uygulanan kayıt ve önlemler konusunda 

daha fazla eğitim verilmeli, bakım verdikleri hasta sayıları azaltılarak, hemşirelere 

verilen eğitimlerin sonuçlarını uygulama alanına yansıtılmalıdır. 

 Hemşirelerin çalışan güvenliğine yönelik eğitimlerine katılan hemşirelerin, iş güvenliği 

puan ortalamaları daha yüksek olarak belirlendiğinden, çalışan güvenliği konusunda 

eğitimler arttırılmalı,  çalışma ortamında iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. 

 Yalnızca gece vardiyasında çalışan hemşirelerin iş güvenliği puan ortalamaları daha 

düşük olduğundan, bu hemşirelerin daha fazla meslek hastalığına ve iş kazalarına maruz 

kalmasının önüne geçmek için, çalışma saatlerinde dinlenebilecekleri aralar verilmeli ve 

çalışma ortamı bu şekilde düzenlenmelidir. 

 Hemşirelerin düzensiz çalışma saatleri, vardiyalı çalışma sonucunda bozulan biyolojik 

ritimleri nedeniyle daha fazla uykusuzluk, kronik yorgunluk, dikkat dağınıklığı 

yaşadıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin günlük çalışma saatleri en fazla 8 saate kadar 

indirilmeli ve 8 saati aşmaması için, düzenlenmelerin yapılmasına gereksinim vardır. 

 Haftalık çalışma saatleri 48 saat üzerinde olan hemşirelerin İGÖ puan ortalamaları, 

ortalamanın altında olduğundan, hemşirelerin haftalık çalışma saatleri yasada 

belirlenmiş olan sınırın üzerinde olmadan, yasal çerçevelerde çalıştırılması bu konuda 
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gerekli düzenlemelerin yapılmasına gereksinim vardır. Buna karşın hala, personel 

yetersizliğinden dolayı bu sınır sürekli olarak aşılmaktadır. Bu durumda çalışan 

hemşirelerin, kuruma bağlılıklarının arttırılması için yöneticilerin, hemşirelerin yasal 

haklarını koruyacak şekilde kurumlarda, hemşirelere maddi ve manevi desteğin 

arttırılması için idari ve yasal düzenlemelere gereksinim vardır. 

 Hemşireler, bakım vermesi gereken hasta sayısından birkaç kat üzerinde fazla hastaya 

bakım vermektedir. Buna bağlı olarak, çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin iş güvenliği 

puan ortalamaları düşük olarak saptanmıştır. Bu durum hemşirenin iş yükünü arttırarak 

hemşirenin, hastanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle yoğun 

bakım hemşireleri, uluslararası kapsamlı yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş, 

uygun hasta sayılarına bakım vermelidirler. Yoğun bakım ünitesinde bir hemşire en 

fazla 2 hastaya, servislerde ise bir hemşire en fazla dört hastaya bakım verecek şekilde 

düzenleme yapılması gerekmektedir.  

 Araştırmanın yapıldığı süreçte kurumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kurulları henüz aktif 

olarak çalışmadığından, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının tüm personeli temsil eden 

personelden oluşması gerektiğinden, hemşirelerin de iş sağlığı ve güvenliği kurullarında 

görev almaları gereklidir. 

 Hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurum hakkındaki değerlendirmelerinde 

yaptıkları önerilerde; çalışma koşullarının düzeltilmesi, güvenlik önlemlerinin 

arttırılması, ruhsal ve fiziksel periyodik muayene yapılması, eğitim verilmesi, ekonomik 

koşullarının düzeltilmesini belirtmişlerdir. Bu önerilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından 

değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.  

 Hemşirelerin bir çalışan olarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yeterince 

sağlanmasına gereksinimleri vardır. Çocuk kliniğinde çalışan hemşireler çalışma 

alanlarını, sağlıkları açısından tehlikeli görmektedirler. Çocuk kliniklerinde çalışan 

hemşirelere yönelik daha fazla araştırma planlanmalı, hemşirelerin karşılaştıkları risk 

ve tehlikeler daha detaylı çalışılmalıdır. Bu çalışmaların sonuçları dikkate alınarak iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarında kullanılması önerilmektedir. 
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EK-1: ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE 

İLİŞKİN ANKET FORMU 

Sayın katılımcı, bu anket formu “Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı 
araştırma kapsamında hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğinin belirlenmesi hakkında bilgi toplamayı 
amaçlamaktadır. “İş Güvenliği Ölçeği”nde 45 soru bulunmakta olup, anket formu toplam 70 sorudan 
oluşmaktadır. Sorulara yanıt verme süreniz yaklaşık 15 dakika sürecektir. Araştırmaya katılmak gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Araştırma sürerken, istemeniz durumunda sorumlu araştırmacıyı bilgilendirmek koşulu 
ile araştırmadan ayrılabilirsiniz. Sizden alınan bilgiler, araştırmacıda saklı kalacak ve toplanan veriler yalnızca 
bilimsel amaçla kullanılacaktır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu, araştırmanın niteliği 
açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, ankette bulunan sorulara doğru yanıt vermenizi rica eder, işbirliğiniz 
için teşekkür ederiz. 

       Sorumlu Araştırmacılar: 
Doç. Dr. Hacer ÇETİN 

Hemşire Özlem GÜZEL 
                                                                                                                                           Tel:  0506 768 5660 

 

 
1. Yaşınız: ….. 

2. Cinsiyetiniz:                       Kadın             Erkek 

3. Medeni durumunuz:           Evli                Bekar              

4. Öğrenim düzeyiniz:  

  Lise       Önlisans      Lisans     Yüksek Lisans       Doktora 

5. Çalıştığınız hastane: 

  Kadın Doğum ve Çocuk Hast.    Eğitim ve Araştırma Hast.    Üniversite Hastanesi 

6. Şu anda çalıştığınız bölüm: 

 Servis           Genel Çocuk Yoğun Bakım           Yenidoğan Yoğun Bakım  

 Acil              Poliklinik                                        Diğer ..... 

7. Mesleki deneyim yılınızı belirtiniz: ….. 

8. Çocuk / yenidoğan servisinde mesleki deneyim yılınızı belirtiniz: ….. 

9. İş yerindeki göreviniz nedir? 

  Klinik hemşiresi      Servis sorumlu hemşiresi       Diğer ….. 

10. Bir günde kaç saat çalışıyorsunuz? Belirtiniz: ….. 

11. Bir haftada/ayda kaç saat çalışıyorsunuz? Belirtiniz: ….. 

12. Bir çalışma nöbeti süresince kaç hastaya bakıyorsunuz? Belirtiniz: ….. 

13. Çalıştığınız kurumda düzenli olarak hizmet içi eğitim programı düzenleniyor mu? 

 Evet   Neler yapılıyor belirtiniz: …..  

  Hayır     

14. Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz?  

   Memnunum                Memnun değilim                   

  Neden belirtiniz: ….. 

15. Çalıştığınız birimden memnun musunuz?  
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   Memnunum                Memnun değilim                   

          Neden belirtiniz: ….. 

16. Hastanenizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK)  var mı?  

  Evet                Hayır                Bilmiyorum  

17. Evet ise; İSGK hangi tarihte kuruldu? ….. 

18. İş sağlığı ve güvenliği ilgili kurs, seminer, kongre gibi bilimsel programlara katılır mısınız? 

  Katılırım                Katılmam 

 Neden belirtiniz: ….. 

19. Çalıştığınız kurumda çalışan güvenliğine yönelik eğitimler veriliyor mu? 

  Evet   Neler yapılıyor belirtiniz: ….. 

 Hayır  Neden belirtiniz: ….. 

20. Çalışma yaşamınızla ilgili olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunuz var mı? 

  Evet         Varsa belirtiniz: …..      

  Hayır  

21. Hastanenizdeki hemşirelerin periyodik muayeneleri yapılıyor mu?  

  Evet                Hayır                 

22. Hastanenizde çalışan hemşirelerin sağlığı ve güvenliği için aşıları yapılıyor mu?  

  Evet                Hayır                

23. Hastanenizde hemşirelere hangi aşılar yaptırılıyor? 

Hepatit A            Evet           Hayır 

Hepatit B            Evet           Hayır 

Grip                    Evet           Hayır 

Tetanoz              Evet           Hayır     

Suçiçeği             Evet           Hayır      

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak           Evet           Hayır 

Diğer, belirtiniz: ..... 

24. Çalıştığınız kurumu, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Belirtiniz….. 

 

25. Hemşirelerin sağlığı ve güvenliği konusunda sizce hangi girişimlerde bulunulmalıdır?  

Önerilerinizi belirtiniz: ….. 
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EK -2: İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇEĞİ 

 Aşağıda kendi sağlığınıza karşı tutumlarınız hakkında cümleler yer almaktadır. Lütfen her ifadeyi dikkatle okuyunuz 

ve sizi en doğru biçimde tanımlayan ifadeyi işaretleyiniz. İyi ya da kötü fikir yoktur. Bazı ifadeleri cevaplamak zor gelirse karar 

verebilmek için size en yakın gelen şıkkı işaretleyiniz. Duygularınızı en iyi ifade eden açıklamanın karşısındaki bölümü (x) işareti 

ile belirtiniz. Her cümleyi cevapladığınızdan emin olmanızda fayda vardır.  

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

 Mesleki Hastalıklar ve Şikayetler 

Çalışanlarda varisler yaygın değildir       

Ruhsal sorunlar yok denecek kadar azdır (depresyon, 
tükenmişlik vb)  

     

 Aşırı yorgunluk yok denecek kadar azdır       

Uykusuzluk sorunu düşüktür      

Bel fıtığı vb. fıtık görülmez       

Sindirim sistemi ile ilgili yakınmaları yoktur (kabızlık, 
ülser vb.)  

     

 Duygusal sorunlar çok az görülür (yalnızlık, uyumsuzluk, 
tükenme vb.)  

     

 Kol, bacak, sırt ağrılarından şikâyetler azdır       

Zihinsel yorgunluk/koordinasyon eksikliği azdır       

Alerjik sorunlar yok denecek kadar azdır (dermatit vb.)       

Çalışanlar arasında solunum yolu hastalıkları sık 
görülmez  

     

 Enfeksiyon hastalığına yakalanma oranı düşüktür 
(hepatit, AIDS vb.)  

     

Yumuşak doku travması az görülür (iğne batması, bisturi 
kesiği vb.) 

     

Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemleri  

İş kazası bildirim formları kullanılmaktadır       

Kesici delici alet yaralanma formları kullanılmaktadır      

Meslek hastalıkları tespit edilmekte ve formları 
kullanılmaktadır  

     

İş güvenliğine yönelik kayıt sistemi vardır (Kişisel sağlık 
formu vb.)  

     

Belirli/düzenli aralıklarla kişisel sağlık taraması ve 
muayenesi yapılmaktadır 

     

İş güvenliği için eğitim programları düzenlenmektedir 
(stres yönetimi, egzersiz vb.) 

     

Kazalar ve Zehirlenmeler  

Yanık görülmez       

Zehirlenme görülmez (etilen oksit, besin, ilaç, radyasyon 
vb.) 

     

Elektrik çarpması görülmez       

 Kol, bacak, el vb. ezilme, sıkışması az görülür       

Düşme görülmez       

Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar  

Motivasyonu ve iş doyumunu arttırıcı uygulamalar 
yapılmaktadır  
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Çalışanlardaki psikolojik baskıyı azaltmak için etkinlikler 
düzenlenmektedir (eğlence/eğitim toplantıları vb.) 

     

İş kazası/meslek hastalığı durumunda kurum gerekli 
sorumluluğu üstlenir ve çalışanı destekler 

     

Hasta/hemşire oranları uygundur       

Yönetime güvenlikle ilgili sorunlar iletildiğinde çözüm 
geciktirilmez/acil çözümlenir.  

     

Hasta/hekim oranları uygundur.      

Yönetime çalışan güvenliği ile ilgili sorunlar iletildiğinde 
ilgili davranır ve çözüm üretir. 

     

Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi 

Bozuk/sorunlu alet-araçlar kullanılmamaktadır       

Kullanılan alet-araçların düzenli kontrolleri ve bakımları 
yapılmaktadır  

     

Koruyucu malzemeler (eldiven/gözlük vb.) çok rahat 
bulunmaktadır  

     

Satın alınan malzeme ve araç kalitelidir (sağlam/güvenilir 
vb). 

     

Satın alınan ve kullanılan ekipman güvenlik açısından 
değerlendirilmektedir 

     

Koruyucu Önlemler ve Kurallar  

Hasta taşıma kuralları vardır ve uygulanmaktadır.       

Hasta kaldırma kuralları vardır ve uygulanmaktadır.      

 Özel ilaçlar (kemoterapi vb.) için özel talimatlar 
uygulanmaktadır. 

     

Kan ve vücut. sıvılarından korunmak için önlemler 
alınmaktadır. 

     

Toksik, tıbbi atıklar vb. için önlemler alınmaktadır       

Fiziksel Ortam Uygunluğu   

Işık/aydınlık uygun ve yeterlidir       

Çalışma ortamında ısı ve nem takibi yapılmaktadır      

Isı/ısınma uygun ve yeterlidir       

Havalandırma uygun ve yeterlidir      

 

Katılımınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz.  
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EK-3: Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
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EK-4: KURUM İZİN YAZILARI 
 
EK-4.1: Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği İzin Yazısı 
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EK-4.2: Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi İzin Yazısı 
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EK-4.3: Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği İzin Yazısı 
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EK-4.4: Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İzin Yazısı 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
Adı ve Soyadı          : Özlem GÜZEL 
 
Doğum Tarihi         : 25.02.1988 
 
E-mail                         : ozlemgzl@mersin.edu.tr 
 
Öğrenim Durumu: 

 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 
Lisans Florence Nightingale 

Hemşirelik YO/ Hemşirelik 
İstanbul 
Üniversitesi 

2006 - 2010 

Lisansüstü Hemşirelik Mersin Üniversitesi 2011 - 2017 
 
 

Deneyim: 

Çalışılan hastane Çalışılan Birim Yıl 

Özel Forum Yaşam 

Hastanesi 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 10.06.2010 - 10.02.2011 

Mersin Üniversitesi Eğitim 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

- Dahiliye-1 Servisi 

-Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 

-Gözetmen Hemşire 

11.02.2011 - 01.01.2012 

02.01.2012 - 31.08.2016 

01.08.2016 - Halen 

 

 

Araştırmacı, 1988 yılında Bitlis/Tatvan’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise 

eğitimini Mersin’de, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu’nda tamamlamıştır. 2011 yılında lisansüstü eğitimine Mersin 

Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı’nda başlamıştır. 2011 yılından itibaren Mersin 

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde hemşire çalışmaktadır. 2016 

Ağustos ayından itibaren, halen Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü’nde Gözetmen 

Hemşire olarak görev yapmaktadır.  
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