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Nitelikli Hemşireyi Yoğun 
Bakımda Tutma 

Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK 

  
 Hemşireler NEDEN mesleklerinden, kurumlarından 
yada YB’dan ayrılmak ister  

İşten Ayılma Nedenleri; 

Hemşirelik dünyada tarihsel olarak 
işdevir hızı yüksek bir meslek 
grubudur 

Kişisel Faktörler 
Yaş, medeni Durum, Çalışma yılı…vb 

Kurum içi Faktörler 
kontrol edilebilen, zamanı ve nedeni bilinebilen etkenlerdir 

Kurum Dışı Faktörler 
hastanelerin ve hemşirelerin dışında gelişen, ne zaman olacağı öncede 
tahmin edilemeyen ve aynı zamanda kurum tarafından kontrol edilmesi 
güç olan etkenlerdir. ekonomik, siyasal ve toplumsal şartlar 

 

İş Gücü Devrinin Nedenleri; 

w  kişilik özellikleri,  
w  yoğun çalışma,  
w  hastane politikaları,  
w  meslektaşların ve ekip üyelerinin tutumlarından 

etkilenir 

4 

İş Doyumu 
İşe karşı geliştirilen duygusal tepki  
İşten duyulan hoşnutluk yada hoşnutsuzluk  

Hemşirelikte iş doyumu ile iş devri arasındaki ilişkiyi inceleyen 
pek çok araştırma yapılmıştır. Çoğunlukla 
iş doyumsuzluğu, hemşirelerin işlerinin bırakma nedeni olarak 
saptanmıştır 

İşten ayrılma sürecinin bireysel, kurumsal ve çevresel faktörlerden etkilendiği 
ve beş aşamada gerçekleştiği görülmektedir.  

 1. çalışan iş doyumunu azaldığını hisseder,  
  2. ayrılmaya niyet eder,  
   3. alternatif iş araştırır,  
    4. şimdiki işiyle alternatif işi kıyaslar ve  
     5. işten ayrılır     (Yaprak ve Seren 2007). 6 

Shields	  ve	  Ward	  (2001)	  işten	  ayrılma	  niye2	  ve	  ayrılmada	  iş	  doyumunun	  
etkisini inceledikleri	  çalışmada,	  iş	  doyumunun	  işten	  ayrılma	  niye2nin	  en 
önemli	  belirleyicisi	  olduğu	  gösterilmiş2r	   

Lu	  ve	  arkadaşlarının	  (2002)	  çalışmasında	  hemşirelerin	  işten	  ayrılma	  niye2	  
ile	  mesleksel bağlılık	  ve	  iş	  memnuniye2	  arasındaki	  ilişki	  incelenmiş2r.	  
Mesleksel	  bağlılığın,	  mesleğinden	  ayrılmada	  etkili	  olduğu;	  iş	  doyumunun,	  
kurumdan	  ayrılma	  niye2	  ile	  ilişkili	  olduğu	  gösterilmiş2r	  .	  
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 Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastanesi – 237 hemşire 
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 Üniversite Hastanesinde iş doyumu anlamlı düzeyde yüksek 

ekonomik nedenler (%32.1), 
ilerleme olanaklarının olmaması (%32.1) ve  
iş yeri ilişkilerinde yaşadıkları problemlerdir (%30.4) 

 
İşten ayrılma 

nedeni 

İş Doyumunu azaltan ve İş gücü 
devir hızını arttıran  faktörler 

w  İş yükü ve stres 
w  Ekonomik yetersizlikler 
w  Vardiyalı nöbetli çalışma 
w  Çalışma düzeninin aile ve sosyal yaşamı 

olumsuz etkilemesi 
w  Terfi ve İlerleme fırsatı olmaması 
w  Ekip içi iletişim ve rol çatışmaları 
w  Zayıf bir örgütsel iklim ve kültür 
w  Yönetim tarzı, liderlik özellikleri 

w  Journal of Nursing Manegament,2015 
w  Türkiyede Hemşirelerin meslekten ve kurumdan ayrılma 

niyetini belirleyen etmenler 

w  16 hastanede 799 hemşire bir örnekleme dayanarak yapılmıştır. 
w  Tatminsizlik, çalışma yılı, duygusal tükenme, depersonalizasyon 

(kişik kaybı), meslekdaşlar hemşire-hekim ilişkileri, personel ve 
kaynak yeresizliği 

Bireysel Faktörler 
 İşten çıkma konusunda hazırlayıcı olabilir 

w  Genç Yaş grubu Yaş  

Medeni D. w  Bekar olma 

Eğitim w  Eğitim düzeyi daha yüksek 

Çalışma Yılı w  Çalışma yaşamının ilk yıllarında daha yüksek 

Roche, Lamoureux ve Teehan’nın(2004) yaptığı çalışmada, yeni 
mezunların ilk 6 ay içinde işten ayrılma oranlarının(%35-60) çok yüksek 
olduğu saptanmıştır. 

Hemşirelerde İş gücü Devir Hızı ve Ayrılma Nedeni  
(2009 Sürer P., Kocaman G.) 

Ø Genç, bekar, çalışma süresi 2 yıldan az 
Ø Özel hastanelerde ve sözleşmeli hemşirelerde devir hızı 
daha yüksek 
Özel sektörün sunduğu fırsatlar daha fazla olsa bile iş ve 
sosyal güvenlik garantisi kamuyu tercih nedeni 

İşten ayrılma   
5 Ana Nedeni 

M  İş Yükü Fazlalığı (%74,4) 
M Çalışma saatlerinin uzun olması (%72,4)  
M  Yönetimden memnuniyetsizlik (%69,7) 
M Çalışma koşullarının kötü olması (%68,6) 
M İşle ilgili stres (%67,2) 

Çalışanı işte tutma stratejilerinin geliştirilmesi 
 
 
 

İş Gücü Devrini Azaltma 
Yöntemleri 
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Olumlu Çalışma Ortamları  
Nitelikli İş yerleri 

Üstün performansı destekleyen ve 
Hemşireleri işe çekme ve bağlama gücü olan ortamlar 

 ICN 2007 TEMASI 
Olumlu Çalışma Ortamları = Kaliteli İş Yerleri = Kaliteli 

Hasta Bakımı 

 § 	  İşe	  alma	  ve	  işte	  tutma	  üzerinde	  odaklanan	  yenilikçi	  poli6kalar.	  

§ Eği6mi	  ve	  kendini	  yenilemeyi	  devam	  e:rmeye	  yönelik	  stratejiler.	  

§ 	  Çalışanların	  emeklerinin	  karşılığını	  alması.	  
§ 	  Bilinçlenme	  programları.	  
§ 	  Yeterli	  donanım	  ve	  malzeme.	  
§ 	  Güvenli	  bir	  çalışma	  ortamı 

Mıknatıs Hastaneler 

 iyi kalifiye hemşirelerden oluşan bir personeli çekebilen ve 
tutabilen, sürekli olarak nitelikli bakım sağlayabilen bir ortamı 

anlatmakta 
 
w  İş bırakma oranı oldukça düşük ve hemşireler bu kurumları 

cazip çalışma ortamları sunan iyi işverenler olarak algılıyordu.  

w  Bu hastane ortamlarında çalışan hemşirelerde  
  psikolojik tükenme düzeyi daha düşük,  
   iş tatmini daha fazlaydı  
    hasta sonuçları da daha iyiydi. 

14 

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN MİSYONU 

POZİTİF – İYİ 
HASTA SONUÇLARI 

YETKİN  
HUZURLU-MUTLU 

ÇALIŞANLAR 

YÜKSEK 
PERFORMANSLI 
KURUM - ÜNİTE 

LİDERLİK 

Etkili İletişim ve Liderlik 

 Destekleyen ve güç kazandıran liderliğin hemşirelerin iş 
bırakma oranını azalttığına dair kanıtlar da vardır (ICN Olumlu 
Çalışma Ortamı 2007) 

 
w  Yönetici-çalışan ilişkilerinin açık ve  
olumlu iletişim olması moral ve işte kalmayı  
etkilemektedir 
w  Saygı gösterme, değer verme, katı  
hiyerarşik ilişkilerden kaçınma 
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Katılımcı-Esnek Yönetim Tarzı 

w  çalışanına işi ve işyeri ile ilgili önerilerde bulunabilme imkanı 
verilebilmeli ve işi ile ilgili kararlarda çalışanın da fikirleri alınmalı 

 
 

 Karar almak konusunda hemşirelere daha fazla alan tanınmasının iş 
bırakma oranlarını azalttığına dair bulgular da vardır  

(Alexander, Bloom & Nuchels, 1994). 

Yin	  ve	  Yang’ın	  (2002),	  hemşirelikte	  işten	  ayrılmalarla	  ile	  ilgili	  olarak	  yapGğı	  metaanali2k 
çalışmada,	  hemşire	  yetersizliğinin	  yol	  açGğı	  stres,	  liderlik	  s2li,	  yöne2cilerle	  ilişkiler, 
ilerleme	  Irsatları	  ve	  yöne2m	  poli2kalarının	  esnek	  olmamasının	  işten	  ayrılma	  ile	  ilişkili 
olduğu	  gösterilmiş2r	  . 
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w  Örgütsel iklim ve kültür çalışma ortamının bir parçasıdır.  
w  Örgütün psikolojik ortamıdır 
w  Somut olarak gözle görülemeyen elle tutulamayan, ancak örgüt 

içindeki bireylerce hissedilen, algılanabilen ve onların 
davranışlarını etkileyen  psikolojik bir kavramdır 

w  Bu kültürel ve duygusal çevrenin, hemşirelerin işlerinden 
memnun olmalarında ve kendilerini değerli hissetmelerinde, 
ayrıca rollerinden doyum sağlamalarında önemli rolü 
bulunmaktadır 

Güçlü Örgütsel İklim ve Kültür 
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w  Nöbet tutmak kendi başına bir sorun iken ayrıca nöbet 
sayılarının adil olmaması,  

w  Belli bir standardın olmaması,  
w  Nöbet saatlerinin uzun olması ve nöbet parası/izinlerinin 

sözleşmeli hemşirelere verilmemesi 

Çalışma Çizelgeleri 
 Nöbet listeleri 

Vardiyalı ve nöbetli çalışmanın biyolojik ve 
sirkadiyen ritmi etkileyerek  fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal sorunlar yaratacağı  

THD (Aralık 2008 ) 
Türkiye de Hemşirelerin 
Çalışma Koşulları  

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 

  Çalışma listelerini çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek.  
  Evli ve çocuk sahibi olan hemşirelerin çalışma çizelgeleri daha dikkatli 

ve uygun şekilde hazırlanmalı, çocuk yardımı ve kuruma ait kreş gibi 
olanakların arttırılması yönünde stratejiler geliştirilmelidir. 

  Hemşirelerin çalışma saatlerinin ev ve iş yaşamı arasındaki dengeyi 
bozmayacak düzeylerde ayarlanması gibi konularda duyarlı 
davranılmalı 

  özellikle yoğun bakım ve acil gibi yoğun kliniklerde çalışıp, nöbet tutan 
ve hafta sonu çalışan hemşirelerin güçlendirilmesine önem ve öncelik 
verilmeli  
  
 

20 

Ekonomik Faktörler 
  ücret ve yan gelirlerdeki yetersizlik.  

21 

w  Bireylerin tek tatmin aracı ücret değildir ancak ücret önemli 
araçlardan biridir 

w  Ücret algısı yalnızca paranın karşılığı da değildir.Emeklilik, 
sigora, sendika, toplu sözleşme, tazminat …vb faktörlerle 
dikkate alınır (Maslow ve Herzberg’in Kuramlarının iş yaşamındaki faktörlere göre düzenlenmiş 

olan modeli) 

Ücret, iş koşulları 

Emeklilik, SSK, sigorta, toplu sözleşme, sözleşme, kıdem  
tazminatı; sendika, birikmiş para. 

Sosyal ilişkiler ve düzeyleri, yöneticilerle ilişkiler 

Unvan, statü, terfi kalitesi; yetenek 

Kendini gerçekleştirme olanakları,  
şöhret başarı,beceri ve nitelikler. 

Ekonomik koşullarda 
iyileştirmeler 

w  Hemşirelerin çalışma şartlarının zorluğu, hizmet alanlarının 
bakıma ihtiyacı olan ve ölmek üzere olan insanların olduğu 
düşünülerek yıpranmaları hesaba katılmalı, nöbet ücretleri, 
maaş ve ek ödeneklerde ilgili iyileştirmeler yapılmalı ve 
hemşirelik daha cazip hale getirilmelidir. 

w  Ücret politikalarının uygun ve adaletli olması 

w  Etkin bir performans sitemi 
 

22 
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 Terfi ve İlerleme Fısatı 
meslekte çalışma süreleri ve yetenekleri göz önüne alınarak  
ilerlemeleri sağlanmalıdır. Eğitim ve geliştirme fırsatı sağlamak 

 Ekip İçi Uyumun sağlanması - Rol Çatışmalarının önlenmesi 
İş arkadaşları ile anlaşma ve işbirliği işte kalmanın en önemli 
nedenleri olarak tanımlanmaktadır 

 Sosyal İlişkileri geliştirici faaliyetlerde bulunma 
Kahvaltı, piknik, doğum günü kutlamaları….vb 

 Uygun malzeme ve ekipman temini 
malzeme ve donanım yetersizlikleri sağlık hizmetlerinin sürekli 
olarak kötüleşmesine yol açar ve işle ilgili tatminsizlik yaratır. 

 Hasta-hemşire oranları yeterli hale getirilmeli 
hemşire eksikliği sorunu kısa dönemde gidermeli ve hemşirelere  
kendi görevleri dışında iş yüklenmemelidir 
 
 

  

Ayrılma ihtimali olanlara yönelik 
önlemler 

w  Genç Yaş 
w  Çalışma Yaşamının ilk 

yılları 
w  Mesleğe istemeden 

girenler 
w  Aşırı derecede gerilimli 

kişilik yapısı 

24 

ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle 
bu grubu hemşirelikte tutma stratejileri 
geliştirilmelidir 

Niteliklerine uygun yerlerde çalıştırılmalıdır 

Uyum programları geliştirilmeli 

Mesleki ve Psikolojik danışmanlık  
programları geliştirilmeli 
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Çalışana Rehberlik – Koçluk etmek 

w  Çalışanı motive ederek becerilerinin gelişmesine 
yardım eden, ödüllendirme ve geribildirim sağlayan 
kişidir 

25 

Etkili bir KOÇ 

M  İyi bir dinleyicidir 
M  İyi bir gözlemcidir 
M  Sabırlı, saygılı, ilgili ve cana yakındır 
M  Destekleyici bir ortam yaratır  
M  Cesaretlendirir, anlamaya çalışır 
M  Empatik iletişim becerisine sahiptir 
M Özel bir geri besleme sağlar 
M Rol Model olmalıdır 

Kuşak Farklılığının Göz Önünde 
Bulundurulması 

w  Büyük Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964 doğumlular),  
w  X Kuşağı (1965-1980 doğumlular)  
w  Y Kuşağı’nı (1981-2000 doğumlular) 
 
 

 
w  Y Kuşağı hemşirelerinin meslekten ve işten ayrılma niyetleri 

yüksek,  iş doyum düzeyleri diğer kuşaklardan düşük 
bulunmuştur. 

Farklı kuşaklardaki hemşirelerin meslekten ve işten ayrılma  
niyetleri ile iş doyumlarının incelenmesi  

         (Bezirci, Kocaman 2012) 

w  iş dünyasında kendine güvenen, iyimser, yetenekli, iyi eğitimli, 
işbirlikçi, açık fikirli, başarı odaklı, iddialı ve zorlu bireyler 

w  otoriteye saygılıdır ama her konuda açıklama yapılmasını 
isterler  

w  sık geribildirim ve övgü beklerler 
w  iş ve özel hayat arasında denge olmasını, işbirlikli çalışmayı 

tercih ederler 

w  Yönetici hemşireler, kuşakların genel özelliklerini ve işe ilişkin 
değerlerini bilerek; ayrılma davranışını önlemeyebilir 

w  Y Kuşağının, işe başlarken işe ve örgüte adaptasyon sürecinin 
bir parçası olarak sistematik bir oryantasyon eğitimi 
hazırlamalı 

Y KUŞAĞI 
     


