
2003’ün Eylül ayında Diyarbakır Devlet Hastanesinin Acil Servisinde göreve başladığımda 
tek düşüncem bu şehirden ve bu hastaneden ayrılmama kaç yıl, kaç ay, kaç gün yani kaç 
zaman kaldığı idi. 
 
Birtakım önyargılardan kurtulup, gerçekten iyi ilişkiler içinde olduğum mesai arkadaşlarım 
sayesinde Diyarbakır’da olmanın çok da kötü olmadığını düşünmeye başladığımda aradan 
belki 3 ay geçmişti. Tamam o ilk günler, ortama yabancılık sendromları geçmişti, ama 
hastanedeki o kötü hastane kokusuna alışılmazdı ki... 
 
Ama bir şey vardı bu hastanede. Yeni bir şey olmuştu. Yıllarca varmak istenilen ama bir 
türlü varılamayan bir yer ufukta görünmüştü sanki. O yüzden herkes koşuyordu sanki 
çalışırken yada koşmak zorundaydı, yeni gelen ve koşarak yürüyen Başhekimle o yere 
varmak için. 
 
Tam 2,5 yıl hiç durmadan, hep koşarak geçti. Asla geçmez dediğim hastane kokusunun 
yerini nasıl ve ne zaman deterjan kokusu almıştı, inanılmaz şeyler oluyordu. 
 
Kardiyoloji sorumlu hemşiresi olmak heyecan ve gurur vericiydi. Böyle bir ekip 
çalışmasına daha çok katkım olabilirdi, belki önde koşanlara biraz daha yaklaşabilirdim. 
 
Bir ekip varmış ve bu ekip çok genişmiş. Herkesin farklı görevleri varmış. Başhekim beni 
de uygun görmüş bu ekip için. 
 
Six sigma yapacağız ama nasıl? Eğitimlere falan da gidilecekmiş. Bilgisayar bilmem 
gerekiyormuş, biraz biliyorum zannediyordum ama maalesef öyle değilmiş. O zaman 
kursa yazılayım dediğimde Başhekim Beyin (kursa gerek yok, sen kendin öğrenebilirsin 
istersen) dediğini hatırlıyorum. Tabiki o zamanki heyecanımı sizlere tarif edemem ama 
korkumun daha fazla olduğu bir gerçekti. Çünkü ben hemşireydim. Çünkü ben şimdiye 
kadar hep hemşirelik yapmıştım. Şimdi Yeşil kuşak olacaktım, ekip kuracaktım, ekibe 
liderlik yapacaktım. Fikir üretecektim ve fikirlerimi sunup uygulayabilecektim. 
 
Eğitimlerin başlaması ile beraber herkesin yapacağı proje de belli oldu. Çünkü yeşil kuşak 
adayı olarak eğitimle paralel bir proje yönetmek zorundaydık. Bu Six Sigmanın en somut 
yanıydı. Yani bilmek ile yapmak arasındaki farktı. 
 
Faturalama birimine teslim edilen yatan hasta dosyalarının hatalı olma oranının 
azaltılması benim projemin adıydı. Bu sürecin acil olarak iyileştirilmeye ihtiyacı vardı. 
Çünkü bu sürecin çeşitli aşamalarında görevli kişilerden sürekli olarak işlerin yetişmemesi 
ve çok karmaşık olması vb. gibi şikayetler gelmekteydi. Üstelik faturalama birimi 
sorumlusu, hatalı evrak nedeniyle çıkışı olmadığı için parasını tahsil edemediğimiz 
dosyanın çok fazla olduğunu söylüyordu. Hemen ölçümlere geçip, sürecin ne durumda 
olduğunu görmemiz lazımdı. 
 
Ekip kurmak çok zordu. Çünkü elimde gösterebileceğim sadece kitaplarım vardı. Ve 
herkese çok karmaşık geliyordu. Bana bile… 
 
Şartların ağır olması, extra zaman harcayacak olmak, ve her şeyden önemlisi; yapılacak 
şeyin bilinmeyen bir şey olması ve sonucunun nasıl olacağını kestirememek ekip için 



düşündüğüm kişilerin kafasını karıştırıyordu. Ama hastanenin genel olarak bir değişim 
sürecinde olduğunu gördükleri için ve idareye duyulan inanç, güven ve benim 
heyecanımın etkisiyle kayıtsız ve şartsız benimle çalışmayı kabul ettiler. Ekip kurmak çok 
zordu ama bir ekibim vardı artık Kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyordum. 
Öğrendiğim bilgileri onlara aktarırken hepsi çok heyecanlıydı. Ölçümlerimizi yaparken bazı 
şeyler sanki kendiliğinden düzeliyordu. Ne olursa olsun ben ve ekibim ancak beraber 
çalışırsak başarabileceğimizi çok iyi biliyorduk. 
 
Sürekli olarak yaptığımız ölçümler karşısında hayrete düşmemek mümkün değildi. Bir 
aylık bir ölçüm sonrasında hatalı dosya oranının % 10 olduğunu gördük. Six sigma ile 
tanışınca insan zaten hep hayretler içinde oluyor. Varolan bir sürecin seviyesini 
belirlemek için ölçüm yaparken ne kadar çok hatalar yaptığımızı, ne kadar gereksiz insan 
gücü ve gereksiz zaman harcadığımızı üzülerek ve heyecanlanarak görüyoruz. 
 
Bizde çok heyecanlıydık. Ölçümlerimizin doğruluğunu gördük çünkü analiz ettik. Bazen 
çok geri gittik, ileri gidebilmek için ama inanmıştık bu çok zor işi yapabileceğimize. 
 
Ekibimde iki hemşire ve bir memur vardı. Ekip elemanlarımı belirlerken süreç içinde aktif 
çalışan kişiler olmasına özen gösterdim. Bu işleri çok kolaylaştırdı. Onlarla beraber beyin 
fırtınası yaptık, çözümler ürettik. Ama kendi projesi dururken bizim projemize destek 
veren Nevzat Bey sayesinde çok yanlışlarımızı düzelttik. Tamamiyle umutsuz kaldığımız, 
olmayacak dediğimiz zamanlarda o yanımızda olduğu için tekrar toparlandık. 
 
Evet bütün bu zorluklara rağmen projeyi yaptık. Çünkü arkamızda sıradağlar vardı sanki. 
Biz Başhekime çözüm önerilerimizi sunarken çok heyecanlıydık. Örneğin; Hasta Kabul 
biriminin kaldırılması gerektiğini söyledik. Çalışan ve hasta açısından sağlayacağı yararları 
anlatarak yeni sürecimizi sunduk. Yeni süreçte bu birimin olmamasından dolayı işlerin 
kolaylaşıp, daha az insan gücü gerekeceğini anlattık. Ayrıca yatış ve çıkışlar klinikte olup 
bitecekti ve karmaşık süreçten kaynaklanan evrak hataları daha az olacaktı. Bu da 
hastanenin finansal açıdan büyük kazancı, ayrıca çalışan ve hasta memnuniyeti demekti. 
Klinik sekreterlerini, süreçte görev alan diğer çalışanların hepsini ayrı ayrı eğitime aldık. 
Yazılımda yapılması gereken değişiklikleri belirleyerek, istemde bulunduk. Bütün 
hazırlıklar tamamlanınca yapmış olduğumuz deneme işlemleri sonucunda Hasta Kabul 
Birimini kaldırdık. Artık bizim hastanemizde böyle bir birim yok. Ve hastalar daha kolay 
ve hatasız evrakla kabul ediliyorlar hastaneye. Orada çalışan dört personelimiz şimdi 
başka birimlerde daha yararlı olarak çalışmakta ve yer olarak orayı biz daha yararlı bir iş 
için kullanıyoruz artık. Bu sadece bir örnek. 
 
Six sigma; yani istatistiksel ölçümlemeye dayalı sistematik iyileştirme bilimi. Ben bu 
bilimi anladım. Artık verilerle konuşulduğunda senin fikrin benim fikrim gibi konuşmaların 
olmayacağını biliyorum. Ben artık daha demokratik bir insanım çünkü beni rahatça 
yenebilecek bir sürü fikirler ortaya çıkabiliyor. Hayata çok daha pozitif ve hoşgörülü 
bakıyorum. Şunu hiç unutmuyorum; hatayı yapan insan bile olsa o hatayı yapma 
potansiyelini yaratan sürecin kendisi ya da çevresel faktörlerdir. 
 
Evet ben bu bilimi anladım. Ben hemşireyim ama bir süreçteki hataları ölçme tekniklerini 
kullanarak ortaya çıkarırım, bu verilerin doğruluğunu herkese ispatlayabilirim ve daha az 



hata ile bu sürecin işleyebileceğini hem de bunun daha az zaman ve daha az maliyetle 
olacağını gösterebilirim. 
 
Ve bunun haklı gururunu yaşarım, yaşamayı hak edenlere de yaşatırım. İnsanların 
Diyarbakır’dan Kocaeli’ye veya herhangi bir yerden başka biryere gitmesi neyi 
değiştirirki? Sadece bazı insanlar bazen diğerlerinden daha şanslıdır. Yani şimdi Kocaeli 
daha şanslı olabilir ama o şans önce bizdeydi. Biz çok şanslıydık. 
 
Ben hemşireyim; değişik hastanelerin farklı birimlerinde çalışabilirim ama ben nerede 
olursam olayım; Fetin Bey Diyarbakır’da Başhekim iken Diyarbakır’da çalışmanın yani 
Fetin Bey, Nevzat Bey ve diğer ekip arkadaşlarımla çalışmanın gururunu taşırım. 
 
Evet ben şanslıydım. 
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