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ÇALIŞAN MECLİSİ 
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 Gazemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İzmir 
Giriş ve Amaç:İnsanların işlerinden memnun olma ya da olmama durumu olarak tanımlanan 

çalışan memnuniyeti hem çalışanı hem de çalıştığı kurumu önemli ölçüde etkileyen bir 

kavramdır. İşletmelerde çalışan memnuniyet düzeyi arttıkça kurumlarda çalışanların 

memnuniyeti ve üretkenlik düzeyi de artış göstermektedir. 

        Bu çalışmada; Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde çalışanların 

memnuniyetlerini artırmak, çalışan yönetim diyaloğunu geliştirmek, çalışan beklentilerini 

dengelemek,sosyal projeler geliştirmek, yönetimle çalışan arasında yeni bir iletişim kanalı 

oluşturmak, ölçülebilir bir ödül sistemi geliştirmek ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek 

amacıyla kurulmuş olan Çalışan Meclisi’nin faaliyetlerinin açıklanması amaçlanmıştır. 

Çalışan Meclisi Projesi, çalışanların ve hastane yönetiminin önerileri doğrultusunda hayata 

geçirilmiştir. Hastanede gönüllü olan toplam 8 kişiden oluşan meclis 2015 yılı Nisan ayından 

itibaren şu faaliyetlerde bulunmustur. 

-Aylık yapılan toplantılarda tüm çalışanların dilek, şikâyet ve önerileri dinlenmekte ve hastane 

yöneticisine raporlamaktadır. 

-Üç ayda bir olmak üzere meclisin hazırlamış olduğu ödül yönergesine göre çalışanlara ödül 

verilmektedir. (sağlık, temizlik ve güvenlik personelleri dâhil), 

-Sosyal faaliyetler düzenlenmekte ( bowling, tavla, futbol turnuvaları, hemşireler günü 

organizasyonları, hatıra ormanı,doğa gezileri), 

-Kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlenmekte (psikodrama, işaret dili eğitimleri), 

-Firmalarla görüşerek hastane çalışanlarına özel indirimler yapılması sağlanmakta 

( kreş, özel okul, kuaför gibi), 

- Hastane çalışanlarına yapılan ziyaretlerle çalışanların sorunları ve istekleri belirlenerek hastane 

yöneticisine raporlanmaktadır. 

- Doğum, düğün, sünnet, ölüm gibi durumlarda çalışanlara maddi ve manevi destek olunmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler:  Bu faaliyetler sonucunda çalışanlarla yapılan görüşmelerde Çalışan Meclisi 

Projesi ile ilgili olumlu geri bildirimler alınmaktadır. Ayrıca çalışan memnuniyet düzeyi Mart 2015 

‘de %69, Ekim 2015’te %75,39, Mart 2016 da %78,8, Ekim 2016’da da 81,38 olarak ivme 

göstermiştir.  Çalışan memnuniyeti bireysel ve örgütsel olmak üzere birçok faktörden etkilenmekle 

birlikte; Çalışan Meclisi kapsamında yapılan faaliyetlerin bu artışta olumlu etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Bundan sonraki süreçte yine çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda 

çalışmaların genişletilmesi planlanmaktadır. Bu tür uygulamaların,  imkânlar doğrultusunda diğer 

sağlık kuruluşlarında da uygulanması çalışan memnuniyetinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. 
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INTRODUCTION 
     Employee satisfaction is described as an employee being satisfied or don’t get satisfied at the 
work place. This effects both the employee and the employer. If an employee is satisfied at the 
work place it improves employees’ productivity.          
The purpose of this study is to explain Employee Council’s work such as to improve employee 
satisfaction, improve communication between employee and hospital management, come up with 
social activities, come up with a reward system, and to see what are the expectations of employee 
at Gaziemir Nevvar Salih Isgoren Public Hospital.  
     Employee Council Project requested by the employees and the hospital management. Council 
has eight volunteer members. Here are the activities that are done since April 2015; 
- A report gets prepared for hospital management from council’s monthly meetings which 
includes employees’ requests, complaints and comments.   
- Every three months, successful employees get rewarded. (including health care workers, 
janitors and security workers),  
- Organizing social activities (bowling, backgammon, soccer tournaments, International 
Nurses Day events, memorial forest, nature & wildlife tours), 
- Self improvement seminars (psychodrama, sign language trainings)  
- Getting special discounts from companies for the employees (day care centers, private 
schools, hair salons etc.)  
- Visiting hospital workers and their requests get reported to the management. 
- Financial and Emotional Support for hospital workers on their personal lives such as their 
weddings, circumcision events, and death.   
 
CONCLUSION and SUGGESTIONS 
      After this studies and work of the Employee Council, employee satisfaction rate improved to 
%69 on March 2015, to %75.39 on October 2015, to %78.8 on March 2016, and to %81.38 on 
October 2016. As discussed above employee satisfaction gets effected by both personally and/or 
as a group.  At its shown that Employee Council’s work has positive effects. From now on, 
Employee Council is planning to continue its work by listening employees’ requests, complaints 
and comments. It is also being suggested to other health care centers or companies to use the 
same method to improve employees’ satisfaction at their place. 
  


