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ÖNSÖZ

“Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesi” ola-
rak tanımlanan inovasyon kavramı, sağlık ve sporla doğrudan 
bağlantılıdır. Bir toplumun sağlıklı olması, ülkenin bütüncül ge-
lişimi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle günü-
müzde çocuk ve gençlerin hareketsiz bir yaşam sürmeleri, dengeli 
beslenememeleri, sosyal medyayı bilinçli kullanamayıp bağımlı 
olmaları, spordan uzak kalmaları, açık/kapalı alan oyunları yeri-
ne dijital oyunları tercih etmeleri, toplum sağlığı açısından önem-
li bir risk faktörüdür. Bu bağlamda koruyucu tedbirler her gün 
daha çok önem kazanmaktadır. Çözüm noktasında sağlık ve spor 
alanındaki bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi,  uygula-
maya konulması gerekli ve elzem görülmektedir. Bu bakış açısıyla 
hareket edilmiş olup yenilikçi çalışmalara ve çözümcül yaklaşım-
lara fırsat vermek,  farkındalık oluşturmak amacıyla “İNOVATİF 
SPOR VE SAĞLIK YÖNETİMİ” kitabı tasarlanmıştır. Birbiri-
ni bütünleyecek şekilde desenlenmiş olan toplam 11 bölümden 
oluşan kitabımızın bölüm yazarları kıymetli bilim insanları; Ayla 
HENDEKCİ, Berna DİNCER, Caner ÇAKIR, Cennet Çiriş YILDIZ, 
Dilek YILDIRIM, Gürcan ARSLAN, Merve ÖZ,  Mihrican KAÇAR, 
Seçkin KARAKUŞ, Şeyda CAN,  Şükrü BİNGÖL ve Zehra ALAKOÇ 
BURMA’ya sonsuz teşekkürler emeklerine yüreklerine sağlık. 
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Türkçe Dil Editörlerimiz Sayın Doç. Dr Gülsemin HAZAR  ve  Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDEMİR’e ve çalışma ekiplerine zaman sını-
rı gözetmeksizin yapmış oldukları katkı için kitap editörleri olarak 
ve yazarlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kitabın hazır-
lanması için işin mutfağında çalışan emeklerini esirgemeyen genç 
kadromuz (Ahmet DÖNMEZ ve Yusuf ÇUHADAR)’a teşekkür 
ediyoruz. Birlikten güç doğar mantığı ile bir ekip olarak vermiş 
olduğunuz destek ve katkılarınız karşısında minnettarız.

Kitabın ulaşabildiği her kesimde farkındalık oluşturmasını, 
sağlık ve spor alanındaki araştırmacılara ve öğrencilere faydalı ol-
masını diliyoruz. 
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HEMŞİRELİKTE İNOVASYON VE ÖNEMİ

Dilek YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri  

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, birey-
sel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, 
yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak 
yenilemeleri ve yenilikçiliği bir davranış haline getirmeleri gerekmek-
tedir. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve yeni ürün / 
hizmetlerin sunulmasını içeren inovasyon olgusu, bireylerin ihtiyaçları-
nın daha hızlı ve daha iyi bir şekilde karşılanmasını sağlar. Yenilik (ino-
vasyon), yeni ve değerli bir bilgiyi ya da fikri, ürün, süreç veya hizmet 
olarak doğru zamanda somutlaştırmak ve toplumsal faydaya dönüştür-
mektir. İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hiz-
metleri ve hemşirelik gelmektedir. Nüfus yapısının değişmesi, hastalık 
türlerindeki artış ve değişimler, hastalıkların kronikleşmesi, toplumun 
beklentisinin artması vb. pek çok neden sağlık sisteminde yeni gerek-
sinimleri ortaya çıkarmakta ve bu gereksinimler doğrultusunda önem-
li değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimleri hizmet verdiği birey/ aile 
ve topluma uygulayan ve yenilikleri topluma ulaştıran en önemli sağ-
lık çalışanı da hemşirelerdir. Hasta bakım hizmetlerindeki ihtiyaçların 
neler olduğunu belirlemek ve bu ihtiyaçları gidermek için her şeyden 
önce hemşirelerin inovatif yaklaşımlara karşı dirençli davranmamala-
rı, yeniliğe açık olmaları, yenilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya 
aktarabilmeleri ve inovatör (yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergile-
meleri gerekmektedir. Hemşirelerin çalıştığı ortamda “yenilikçi” rolünü 
kolaylıkla sergileyebilmesi için bireysel olarak da yenilikçi bir düşünce 
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yapısına sahip olması önemlidir. Hemşirelikte inovasyon, kanıta dayalı 
uygulamaları destekleyen bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşi-
reler ile sağlanabilmektedir. Ayrıca yeni fikirler üretebilmek ve sağlık 
alanında yapılan yenilikleri uygulamaya yansıtabilme konusunda deği-
şim ajanı olabilmek hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en 
önemli adımlardır.

GİRİŞ

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık bakım uygu-
lamalarında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, 
nüfusun giderek yaşlanması, akut hastalıkların kronikleşmesi, hastane-
ye gelen bireylerin profilindeki ve beklentilerindeki değişimler ile tanı, 
tedavi ve bakım yöntemlerinin hızla değişmesi sağlık çalışanlarının da 
kendilerini sürekli yenilemelerini ve de inovasyon gereksinimini ortaya 
çıkarmaktadır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Köse, 2012).

İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdü-
rülmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Uluslararası Hemşireler Kon-
seyi (ICN), hemşirelik mesleğinin özünü oluşturan “bakım” kavramının 
genişletilmesi ve etkili kılınmasıyla mesleki ilerlemenin sağlanacağını 
belirtirken bunun için yıllardır yapılagelen uygulamaları tekrarlamak 
yerine, bilimsel bilgi tabanlı yeni uygulamalara yer verilmesi ve bunları 
rutin hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İnovasyon olarak ta-
nımlanan bu süreçte yeni hizmetin sağlanması, gerekli örgütsel yapının 
oluşturulması ve yenilikçi düşünceye sahip hemşirelerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir (ICN, 2019).

Hasta bakım hizmetlerindeki ihtiyaçların neler olduğunu belirlemek 
ve bu ihtiyaçları gidermek için her şeyden önce hemşirelerin inovatif 
yaklaşımlara karşı dirençli davranmamaları, yeniliğe açık olmaları, ye-
nilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya aktarabilmeleri ve inovatör 
(yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergilemeleri gerekmektedir. Hemşi-
relerin çalıştığı ortamda “yenilikçi” rolünü kolaylıkla sergileyebilmesi 
için bireysel olarak da yenilikçi bir düşünce yapısına sahip olması önem-
lidir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).
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1. İNOVASYON KAVRAMI 
Günümüzde değişim, çevresel ve kültürel faktörlerin etkisi altına 

girmiş olarak görünse de oldukça hızlı değişim ve gelişim gösteren tek-
noloji, rekabet, bölgesel, ulusal faktörlerde etkili olmaktadır. Dijital bilgi 
topluluklarında kaynak olarak stratejik önem taşıyan bilgi, teknolojinin 
sağladığı olanaklarla üretilebilir, sınıflandırılabilir, ulaşılabilir, toplum-
sal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılabilmektedir. Bilgi-
nin böyle bir ortamda oldukça önem arz etmesi, bilginin yenilikçiliğe 
dönüşümü tahmin edilenin aksine daha fazla kolaylaşmış ve hızlanmış-
tır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Öğüt, Akgemci, Şahin, 2007). 

İnovasyon kavramı ilk kez Peter Drucker tarafından dile getirilmiş-
tir. “Innovation and Entrepreneurship” adlı kitabında inovasyonu “kay-
naklara yenilik yapabilme kapasitesi kazandırma eylemi” olarak tanım-
lamıştır (Drucker, 2002).

İnovasyon kelimesi Latince “innovare” kökünden türemiş olup 
“yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamına gelmektedir. Türk Dil Ku-
rumu’ na göre ise inovasyon “yenileşim” anlamına gelmektedir (TDK, 
2019; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Yamaç, 2001).

Yenilikçilik kelimesinin İngilizce karşılığı “Innovation”, Latince de 
ise “Innovatio” kelimesine karşılık gelmektedir. Latincedeki anlamı “ye-
nilenmek, değişmek, başkalaşmak” anlamlarındaki “innovare” olan fi-
ilden köken almıştır. İlk olarak İngilizcede karşılaşılan bu kelime, “yeni 
bir ürün veya uygulamanın bir çalışma sonucunda bulunması” anlamı 
taşımaktadır.

İnovasyon literatürde, Schumpeter ‘a göre “Yeni bir ürünün örgüt 
tarafından benimsenerek kullanılıp sonra ticari bir unsur olmasıdır” (Sa-
rıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çetin, 2017). Drucker’a göre “Örgüt kendine 
ait değerlerden yeni kaynaklar üreterek zenginlik oluşturan bir yoldur 
” (İçel, 2019). Barker ‘ a göre “Müşteri tatminine yönelik yeni kaynaklar 
yaratmaktır” (Ülker, 2009). Roseggers’a göre ”Kurum yada bir kişi ile 
yeni olarak görülen fikir ve uygulamalardır” (Rosegger, 1996). Luecke’ 
a göre “Orijinal, yeni ve değerli bir ürün, süreç oluşturularak kullanıla-
bilir hale gelmesidir” (Luecke, 2008). Kırım ise “Ticari amaç ile rekabet 
gücü kazanmak için daha önce hiç düşünülmemiş yeni fikirleri işleyişe 
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koymak” olarak tanımlanmıştır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çetin, 2017). 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Komisyo-
nu öncülüğünde hazırlanıp sonrasında TÜBİTAK eşliğinde Türkçe’ ye 
çevrilen Oslo Kılavuzu’ nda, inovasyon kelimesini Türkçe’ ye “yenilik” 
olarak çevrilmiştir. Tanımı daha da genişletilerek “örgüt içi davranışlar-
da, örgüt organizasyonunda var olan bir üründe, süreçte veya pazarlama 
yönteminde önemli bir iyileştirme sağlayarak farklı bir organizasyonel 
yöntem ortaya koyulması” olduğu belirtilmiştir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014; Korkmaz, 2004).

Gelişimin, değişimin, farklılaşmanın ve yaratıcılığın temel oluşum-
larından en güçlüsü yenilikçilik olduğu artık kabul edilmektedir. Ör-
gütler ve toplumlararası yarışta yenilikçilik üstünlük sağlayabilmede en 
sağlıklı ve devam niteliğinde ki bir alanıdır. Bir örgüt var olan bu alanı 
iyi kullanarak değerlendirirse bulunduğu konumdan daha iyi bir konu-
ma yükselme ihtimali bulunur iken değişime ayak uyduramaz ve yeni-
lik yapma çabası içerisinde olmaz ise zayıflayarak yok olacaktır (Çetin, 
2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Yalçınkaya, 2010; Kelley ve Littman, 
2007).

Drucker’a göre bireyleri ve organizasyonları yeniliğe yönelten ve 
yeniliğin kaynağını oluşturan faktörler şunlardır (Drucker, 2007).

	Beklenmeyen durumlar: Günlük yaşamda, birey ya da grupla-
rın karşılaştıkları durumlar ani bir şekilde farklılık gösterebilir. 
Bu gibi durumlarda bireylerin yaratıcı düşünme özelliği devreye 
girer ve bireyi yeni koşullara ayak uydurabilecek yenilikler oluş-
turmaya yöneltir. 

	Beklenti-sonuç arasındaki uyumsuzluk: Bir ürün, hizmet ya da 
sürecin beklentileri karşılamaması durumunda bireyler yeni bir 
ürün, hizmet ya da sürece yönelmektedir. 

	Süreç ihtiyaçları: Yeniliğin oluşum sürecinde yapılan çalışmalar 
ve bu çalışmalara yönelik uygulanan politikalar bireyleri süreç 
ile ilgili başka yenilikler yapmaya yöneltebilir.

	Demografik değişimler: Bireyin algıları, belirsizliklere tolerans 
gösterip göstermeme durumu, risk alma davranışları gibi özellik-
leri bireyleri yenilik yapmaya yönelte bilmektedir. 
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	Yeni bilgiler: Yeni bilgiler yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin 
geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. Yeni bilgiler yeniliğin 
kaynağı için en önemli faktördür (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çe-
tin, 2017).

2. İNOVASYONUN TARİHÇESİ 
İnovasyonun insanlık tarihinin ilk başlarından beri var olduğu söy-

lenebilir. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, Truva Atı veya Fatih Sultan 
Mehmet’in gemileri karadan yürütmesi bu konu da akla gelen ilk ör-
neklerdir. Tarihteki en önemli inovatif hareketlerden biri Rönesans’tır. 
İnsanların yaratıcılığı ve yeni fikirleri sayesinde yeni bir dünya düzeni 
oluşturulmuştur. Özellikle 19. yy’ da İngiltere, ABD, Güney Kore gibi ül-
kelerde gerçekleşen bu yenilikler endüstri devrimini ateşleyen en önem-
li unsur olmuştur (Çetin, 2017; Akbey, 2014; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Thorstein Veblen ve Joseph Schumpeter’ in çalışmaları inovasyon 
alanında yapılan çalışmalara bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. 
Amerikalı bir iktisatçı olan Thorstein Veblen “Girişim Teorisi” (1904) ve 
“Mühendisler ve Fiyat Sistemi “(1921) isimli kitaplarında, kurumlarda 
insan ve insanın yenilikçilik özelliği sayesinde yapılan şeyler arasında 
önemli etkileşimler olduğunu vurgulamıştır. Avusturyalı bir ekonomist 
olan Joseph Schumpeter ise bu konuda daha kapsamlı çalışmalar ortaya 
koymuştur. “Ekonomik Gelişim Teorisi” adlı eserinde, yenilikçi aktivi-
tenin doğrudan ve açıkça ekonomik büyüme ve rekabetin dinamikleri 
olduğunu belirtmiştir. Schumpeter, özellikle buluş ve yenilik arasındaki 
farklılığa dikkat çekmiş, yeniliğin gelişme açısından önemini vurgula-
mıştır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Barutçugil, 2009). 

II. Dünya Savası sonrasında ise en büyük yenilikler savaş endüstri-
si alanında yaşanmıştır. Savaş döneminin askeri araştırmaları ve Ar-Ge 
çalışmaları önemli teknolojik gelişmeler ve yeniliklere neden olmuştur. 
Ancak savaş sonrasında Almanya ve Japonya’nın yüksek harcamalar 
yapmadan teknolojik ve ekonomik gelişme göstermesi inovasyonun sa-
dece Ar-Ge harcamalarına dayanmadığını göstermiştir (Korkmaz, 2004).

1980’li yıllarda inovasyon konusunda yaşanan en önemli gelişme, 
batının özelliği olan “girişimcilik ve yaratıcılık” ile doğunun özelliği 
olan “takım çalışmasını” birleştirmek olmuştur. Özellikle ekonomi ala-
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nında büyük inovasyonlar gerçekleştiren Japonların rekabetine cevap 
verebilmek için tek çıkar yolun “bireyi, yaratıcılığını ve girişimciliğini 
geliştirmek” olduğu sonucuna varılmıştır (Varol, 2001).

Türk ekonomi tarihinde de inovasyon konusunda önemli örnekler 
bulunmaktadır. Dünyanın ilk “arabalı vapur” fikri, kurukahvenin öğü-
tülerek satılması, taksilerin dolmuşa dönüştürülmesi, gırgır süpürgeleri 
ve benzeri pek çok yenilik Türkiye’deki inovasyon uygulamalarına bi-
rer örnektir. Günümüzde inovasyon faaliyetleri önem kazanmaya ve ilgi 
görmeye başlamıştır. Artan bu ilgi ve önem doğrultusunda kavramın 
daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için çaba sarf edilmekte ve 
çalışmalar yapılmaktadır. İnovasyon konusunda tüm kesimlerde farkın-
dalık yaratmak ve gerçekleştireceği faaliyetlerle inovasyona dayalı bir 
toplum ve ekonominin oluşumunu sağlamak amacı ile inovasyona yö-
nelik çeşitli dernekler kurulmuştur. Bununla birlikte kentsel ve bölgesel 
inovasyonu geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, seminerler ve 
yarışmalar düzenlenmektedir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

3. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 
Girişimcilik, yaratıcı bir insan faaliyeti olup, bir organizasyonu kur-

ma ve bu organizasyonu faaliyete geçirme sürecidir. Girişimcilik, bir 
organizasyonu risk alma, proaktif (öngörücü) davranma, inovasyon ve 
aktif rekabet davranışlarıyla harekete geçirmeyi, organizasyon içerisin-
de yeni bir girişim yaratmayı, organizasyonun ana fikrini yenilemeyi 
ve organizasyonu dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bireyler ya da orga-
nizasyonlar yenilikçi faaliyetlerle, yapı, süreç, mal ve hizmetlerde ye-
nilikler yaparak maliyeti azaltmakta, kaliteyi yükselterek müşteri istek 
ve ihtiyaçlarını daha etkin karşılamakta, süreçlerde ve yönetsel faaliyet-
lerdeki yeniliklerle işletmeleri daha etkin ve verimli bir şekilde çalışır 
hale getirerek büyümeyi ve gelişmeyi  (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014; Zerenler, Necdet, Esen ve ark., 2007).

İnovasyon ve girişimcilik birbiri ile iç içe olan iki kavramdır. Her 
iki kavram da yenilik odaklıdır. İnovasyon ürün, süreç veya yönetsel 
yeniliklerle ilgili iken girişimcilik organizasyon içerisinde alışılmışın dı-
şındaki faaliyet ve eğilimlerle ilgilidir. 
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Girişimcilik, inovasyonun tetikleyicisidir. İnovasyon, girişimci fa-
aliyetler olmadan gerçekleşemezancak her girişimcilik inovasyon ile 
sonuçlanmayabilir. Girişimcilik sürecinin sonunda kârlılık, büyüme ya 
da süreklilik sağlanmışsa inovasyona dönüşmüş demektir (Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

4. TEKNOLOJİ VE İNOVASYON 
Teknoloji, bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunla-

ra uygulanması sürecinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında 
köprü görevi gören makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, 
yönetim ve kontrol mekanizmalarının tümüdür. Bu bakış açısına göre 
teknoloji sadece somut ürünler değil bilimin uygulanmasında kullanılan 
bütün yöntem ve süreçleri de içermektedir. İnovasyon denildiği zaman 
akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi de teknolojidir. Çünkü teknoloji, 
yenilik yaparak bilinmeyeni keşfetmek, bilinenleri ise geliştirip yeni sü-
reçlerde kullanmakla ilgilidir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; 
Dinçer ve Yahya, 2013). 

Araştırmalar sonucu elde edilen bilim ve teknolojiyi, ekonomik ve 
toplumsal bir faydaya dönüştürebilmek ise inovasyon becerisi şeklin-
de tanımlanır. Teknoloji, insanın sahip olduğu ve kullandığı bilgilerin 
tümü olarak ifade edilirken; bu bilgilerin insanlığa faydalı hale gelmesi-
ne, insan ihtiyaçlarını karşılamasına ve birçok yarar sağlayacak biçimde 
uygulamaya aktarılmasına inovasyon adı verilmektedir. Teknoloji ve 
inovasyon aralarında fonksiyonel olarak bir bağ olan fakat bazı yönle-
riyle de birbirinden farklı iki kavramdır. İlk olarak her teknolojik geliş-
menin ekonomik bir yönü yoktur. Bu nedenle uygulamada etkin bir şe-
kilde yer alamaz. Teknoloji uygulamaya aktarıldığı zaman ve ekonomik 
olduğu zaman inovasyona dönüşür. Diğer bir fark ise; teknoloji sadece 
o ana kadar mevcut olmayan yeni bir bilgi, kültür, yöntem ve sürecin 
keşfedilmesi iken; mevcut teknolojide değişiklikler yapmak yada o ana 
kadar mevcut olmayan bir teknolojinin, başka bir ortamdan ya da ülke-
den aktarılması inovasyon sayılabilmektedir (Arpacı, 2019; Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Dinçer ve Yahya, 2013; Kılıçer, 2008).
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5. AR-GE VE İNOVASYON
Ar-Ge, “yeni teknoloji yaratmak suretiyle maliyetlerde azalma, stan-

dartlarda iyileşme sağlayarak yeni ürün üretilmesi veya var olan ürün-
lerin geliştirilmesini hedefleyen faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. 
Uzun yıllar inovasyonun Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olduğu ve 
birbirlerini izledikleri düşünülmüştür. 

İnovasyon Ar-Ge ile yakından ilişkili olmakla birlikte birbiriyle ka-
rıştırılmamalıdır. İnovasyonun gerçekleşmesi için öncelikle araştırma ve 
bilgi birikiminin oluşması gereklidir.. İnovasyon, sonunda ürün, hizmet 
ya da yönetim modeli geliştirilen bir süreçtir ve bu süreçte tesadüfe yer 
yoktur. Ar-Ge düzeyi yükselmeden inovasyonun gerçekleşmesi bekle-
nemez. Her inovasyon için Ar-Ge çalışması gerekmediği gibi her Ar-Ge 
çalışmasının da başarılı bir inovasyonla sonuçlanacağı düşünülmemeli-
dir. Avrupa Birliği gibi büyük güçler Ar-Ge çalışması fazla olduğu halde 
bunları verimli bir inovasyona çevirememenin sıkıntısını yaşamakta ve 
buna çözüm bulmaya çalışmaktadır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Ayhan, 
2002).

İnovasyon, Ar-Ge ve patent arasında yer alan bir faaliyettir. Yeni 
fikirler Ar-Ge faaliyetleriyle yeni bir ürüne dönüşmekte ve yeni olan 
bu ürünün patentinin alınması ile bu süreç tamamlanmaktadır (Ayhan, 
2002).

6. DEĞİŞİM VE İNOVASYON 
Değişim, planlı veya plansız bir biçimde, herhangi bir sistemin (or-

ganizma, kişi ya da örgüt), bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan 
başka bir duruma geçirilmesi olarak tanımlanır. Değişim, bir kişi ya da 
organizasyonun, eski davranış ve yöntemlerini yenilerine dönüştürdü-
ğünde meydana gelir ve başarılı bir değişim için fikir yaratma ve uygu-
lama yeteneğine sahip inovatif birey ve örgütler gereklidir. İnovasyon 
bir değişim sürecidir ancak her değişim inovasyon değildir (Dinçer ve 
Yahya 2013; Damanpour ve Wishnevsky, 2006). 

İnovasyon sonucu meydana gelen değişim orijinaldir ve o zamana 
kadar gerçekleşen değişimlerden daha kapsamlı olup sistemin amaçları-
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nı daha etkili ve ekonomik olarak yerine getirmeye yönelmiş olumlu ve 
özel bir değişimdir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 

7. YENİLİK VE İNOVASYON
Yenilik inovasyonun ayrılmaz bir parçasıdır fakat inovasyon ile 

aynı şey değildir. İnovasyon sonucunda ortaya çıkan şey “yeni” dir. An-
cak her yeni olan şey inovasyon değildir.49 İnovasyon kesinlikle yeniliği 
içerse de; yenilikten farklı olarak, yarar sağlamakta ve sonucunda değer 
yaratmaktadır. İnovasyon “yalnızca hoşlanıldığı için yapılmayan; kulla-
nıcıların istediği ve ödeme yapacağı bir şeydir” (Arslan ve Şener, 2012). 

Bütün inovasyonlar ortak özellik olarak yenilik içerirler. Bir şeyin 
inovasyon olarak kabul edilmesi için onun yeni olarak algılanması ge-
rekir. Yeni olarak algılanmayan bir durum ya da değişiklik inovasyon 
olarak adlandırılmaz (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Arslan ve Şener, 2012). 

Yenilik inovasyon sürecinde belirli bir noktaya kadar yer almakta-
dır. Topluma ve bireye yarar sağladıktan ya da benimsendikten sonra 
yenilikler artık inovasyon olarak değerlendirilir. Bu noktada yeni bir fi-
kir, hizmet ya da süreç çoğaltılabildiğinde, ilgi çektiğinde yenilikten; bu 
yenilik değere dönüştüğünde, toplum tarafından benimsenip yaygınlık 
kazandığında ise inovasyondan söz edilebilir (Timmons, 2010). 

Yarar sağlamayan ve yaygınlaşmayan yenilik veya icatlar, inovas-
yon olarak kabul edilemez. Örneğin, kahvenin çekirdek olarak tüketil-
mesindense toz haline getirilerek satılması, çikolatanın icadı, postacılık 
alanındaki gelişmeler, bilgisayar ve kuşkusuz asrın buluşu internet, ye-
nilik veya icadın hem yarar sağlaması hem de yaygınlaşması ile orta-
ya çıkan inovasyonlardır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Zerenler, Necdet, 
Esen ve ark., 2007).

8. BİREYSEL İNOVASYON
Değişen dünyada sektörlerin ve organizasyonların ihtiyaç duyduk-

ları bireylerin özelliklerinden biri de yenilikçiliktir. Freeman yenilik 
üzerine yaptığı çalışmasında “yenilik yapmayan ölür” diyerek kavra-
mın önemini vurgulamıştır (Freeman, 2007). Steven Mothen, “Aklın Ta-
rih Öncesi (The Prehistory of the Mind)” adlı kitabında, insanın farkını 
üç özelliğe bağlamaktadır. Bunlar; öğrenebilme, yaratıcı düşünebilme 
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ve beyin fırtınasıdır (Mothen, 1999). Hirschman ise bireysel yenilikçiliği 
“bireysel olarak yenilikleri arayıp bulma arzusu” olarak ifade etmiş ve 
bireysel olarak bakıldığında bütün bireylerin bir ölçüde yenilikçi olduk-
larını ve hayatları boyunca yeni olarak algıladıkları şeyleri ve fikirleri 
benimsediklerini belirtmiştir (Hirschman, 1980).

Bireysel yenilikçilik kısaca “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da 
fikrin bir kişi tarafından yeni olarak algılanması” olarak tanımlanabilir. 
Bireysel inovasyon bir disiplin, öğrenme yeteneği ve uygulama yeteneği 
olarak değerlendirilmektedir. Bireyin bir fikri yenilik olarak algılaması 
bireyin yeniliğe karşı göstermiş olduğu tepkiye bağlıdır (Sarıoğlu ve Al-
tuntaş, 2014).

Bireysel inovasyon, 

	Problemin tanımlanması 

	Gerekli bilginin depolanması 

	Yeni fikirlerin geliştirilmesi 

	Sonuçların değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır (Uz-
kurt, 2008). 

Bireyin yeterli eğitim düzeyine sahip olması, ilgili alanda deneyim-
li olması, yaratıcı düşünme becerisine sahip olması, problemi benim-
semesi ve çözümü konusunda motive olması ise bireysel inovasyonun 
gerçekleşebilmesi için birer ön koşul olarak kabul edilmektedir. Başarılı 
bir inovasyon için bireyin yaratıcı fikirleri kullanılabilir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Birey için bir yeniliğin inovasyon olarak kabul edilebil-
mesinde yeni bir fikrin bir icada ve ekonomik değere dönüştürülmesi 
önemlidir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Uzkurt, 2008). 

İnovasyonda öncü olmak bireyi, yeniliklere ilgi duyan diğer insanlar 
için bir çekim merkezi haline getirecektir. Başarılı inovasyon uygulama-
ları için organizasyon içindeki inovatif bireylere gereken önem verilme-
lidir. Çünkü bireyler, kurumsal inovasyona kaynak oluşturmaktadırlar. 

Bireysel yenilikçilik risk alma, deneyimlemeye açık olma, yaratıcı-
lık, fikir liderliği gibi kavramların özelliklerini de içerisinde barındıran 
şemsiye bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bireysel yenilikçilik 
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aynı zamanda bir sosyal sistem içerisindeki bireylerin herhangi bir yeni-
liği diğerlerine göre daha önce benimseme derecesidir.

Bireyler tarafından bir yeniliğin benimsenmesi için kullanımının 
kolay olması, denenebilir özelliğe sahip olması, ortaya çıkan sonuçların 
görülebilir veya gözlemlenebilir olması önemlidir. Böylece bireyde ya-
rar algısı uyanacak ve yenilik benimsenecektir.  Bireyler bir yeniliği be-
nimserken bir yarar algılamıyorlarsa bu yeniliği benimseme konusunda 
motive olamazlar. 

Yeniliklerin benimsenmesi konusunda üç farklı gruptan bahsedil-
mektedir. 

Bunlar; 
•	 Yenilikten elde edeceği kazancın farkında olmayan kişiler 
•	 Kazancın farkında olan (dolaylı benimseyenler) ancak henüz be-

nimsemeyen kişiler 
•	 Gerçekten benimseyen kişilerdir (Usluel ve Mazman, 2010). 
Literatürde bilişsel ve duyusal olmak üzere iki tip yenilikçilikten 

söz edilmektedir. Bilişsel yenilikçilik ile bireyin akılcı düşünme eğili-
mi, problem çözmesi veya diğer zihinsel faaliyetleri kastedilmektedir. 
Bu zihinsel faaliyetler, bireyi yeni deneyimlere ilgi duymasına neden 
olmaktadır. Bilişsel yenilikçiler amaç-sonuç arasında bir ilişki kurarlar 
ve sonuçta amaçlarını ne oranda karşılayabildiklerini değerlendirirler. 
Duyusal yenilikçiler ise bireysel ya da organizasyonel ihtiyaçlarını ana-
liz etmeden ve mantıksal değerlendirme yapmadan yenilikleri benim-
semektedirler. Bu nedenle duyusal yenilikçi bireylerin yüksek düzeyde 
risk alarak inovasyonları uyguladıkları belirtilmektedir (Dobre, Drago-
mir, Preda, 2009). 

Bireyler hayatları boyunca sabit bir yenilikçilik davranışı göster-
mezler. Toplum içerisindeki bireyler sahip oldukları özelliklere göre ye-
nilikçilik açısından birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar nedeniyle 
bireyler herhangi bir yeniliği daha erken veya daha geç benimsemek-
te, daha fazla veya daha az değişime istekli olmakta ve daha çok veya 
daha az risk alabilmektedir. Yenilikçilik açısından bireyler sahip olduk-
ları özelliklere göre beş farklı gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar, baskın 
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özellikleri bakımından yenilikçiler, öncüler, sorgulayıcılar, kuşkucular 
ve gelenekçiler olarak isimlendirilmektedir. 

Yenilikçiler: Sosyal sistem içinde yeniliği ilk kez benimseyen kişi-
lerdir. Bu ilk grup yeni fikirleri denemeyi ve risk almayı seven ve vizyon 
sahibi olan kişilerdir. Yenilikçiler yenilikler konusunda diğer bireyleri 
etkilemeleri nedeniyle yeniliğin yayılma sürecinde önemli rol oynarlar 
ve özellikle de organizasyon dışında meydana gelen yenilikleri tanıta-
rak yeni fikirlerin başlatılmasında önemli görev üstlenirler.

Öncüler: Yeniliği erken benimseyen bireylerdir. Öncüler grubun-
da yer alan kişiler toplumdaki diğer bireylere yenilikler hakkında bilgi 
veren ve yol gösteren kişilerdir. Öncüler, kendilerine kişisel çözümler 
sunan yenilikleri ve iyi hizmet veren organizasyonları benimseye istekli 
kişilerdir. 

Sorgulayıcılar: Toplum içerisinde yeni uygulamaların ortaya çık-
masında fikir sahibi pozisyonunda yer almalarına rağmen yeni fikirleri 
uygulama konusunda nadiren liderlik ederler. Yeniliklere karşı ihtiyatlı 
ve temkinli davranmakta olan sorgulayıcı kişiler yenilikleri benimseme-
den önce büyük bir zamanı onun hakkında düşünmeyle geçirmektedir. 

Kuşkucular: Yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen bir tavır sergi-
lemektedirler. Ayrıca kuşkucular toplumun çoğunluğunun yeniliği be-
nimsemesini beklerler. Yeniliğe ve onun getireceklerine karşı kuşkucu 
davranmalarına rağmen ekonomik gereklilik ve toplum baskısı onları 
yeniliğe doğru itmektedir.

Gelenekçiler: Yenilikleri benimsemede en geride kalan bireylerdir 
ve toplumun % 16’sını oluştururlar. Bu bireyler değişime karşı önyargıy-
la bakmakta ve yenilikleri en son benimseme eğilimi sergilemektedirler. 
Ayrıca gelenekçiler yeniliği benimsemeden önce yeniliğin başkaları ta-
rafından denenmesini ve sonuçlarının gözlenmesini isterler (Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014).

Bireysel yenilikler, bireylerin hayatlarını daha iyi bir şekilde ge-
çirmelerine ya da sosyal yapılarını yeniden şekillendirmelerine katkı-
da bulunur. Aynı zamanda bireylerin ihtiyaçlarını gidermesini, yaşam 
standartlarını sürekli olarak geliştirilmesini ve bireysel niteliklerinin 
zenginleşmesini sağlar.  Bilimsel, teknolojik ve çevresel değişimler, top-



Dilek YILDIRIM

77

lumdan önce tek tek bireyleri değişmeye ve yenileşmeye zorlamaktadır. 
Bireysel ve toplumsal hedeflere ulaşmak için öncelikle bireysel anlamda 
yenilikçi olmak gerekmektedir. Bu nedenle bireyler, sürekli olarak yeni 
iş yapma yöntemleri geliştirmek ve kendilerini sürekli farklı düşünmeye 
alıştırmak durumundadırlar (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Özdaşlı, 2006).

9. İNOVASYONUN ÖNEMİ 
Dünya, son yıllarda hızlık bir değişim geçirmekte ve pek çok sek-

törde (sağlık, eğitim, ulaşım vb. sektörlerde) bu değişimin etkileri görül-
mektedir. Özellikle sağlık sektöründe hem kamu hem de özel sektörde 
verilen hizmetlerin yapısı, amacı, işleyişi gün geçtikçe değişmektedir. 
Talepler çeşitlenmekte, hizmet tarzı ve öncelikler değişmekte, mesleki 
değişimler yaşanmaktadır. Tüm bu değişim sürecinde organizasyonla-
rın varlıklarını devam ettirebilmeleri için üç alternatif yol önerilmekte-
dir. Bunlar; 

	Rekabet üstünlüğü sağlayarak bunu korumak, 
	Üstün nitelikli kaynaklar yaratıp bunları geliştirmek ve 
	İnovasyona başvurmaktır (Ateş, 2007). 
İnovasyon bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık, dinlenme, ça-

lışma, ulaşım v.b.) daha iyi bir düzeyde karşılanmasını sağlar. Artan 
rekabet ve kısalan ürün/ hizmet ömrü organizasyonları sürekli inovas-
yona zorlamaktadır. Özellikle 21.yy’ da inovasyonun bölgelerin ve ül-
kelerin ekonomik gelişmesinde, organizasyonların rekabet yeteneğinin 
yükselmesinde, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında, hem mevcut 
hem de yeni taleplerin karşılanması için yeni ürün ve hizmetlerin yara-
tılmasında stratejik bir önemi vardır. Sürdürülebilir büyüme ise devamlı 
olarak ürün ve hizmetlerde yenilikler yaparak ihtiyaçların, beklentilerin 
en iyi şekilde sağlanmasıyla gerçekleşebilir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; 
Clair, 2008; Todtling and Tripple, 2004; Harms et al., 2002). 

İnovasyon, içinde bulunulan ortamdaki fırsatları görme ve yeni fır-
satlar yaratma, bu fırsatlardan değer yaratma, rekabet avantajı kazan-
dırma ve fark yaratmanın yanında bir organizasyonun başarısı için bir-
çok yarar sağlar. Bu yararlar; 

• Organizasyon performansının yükselmesini sağlar. 
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• Çalışanların becerisini geliştirir ve onları heyecanlandırır. Çünkü 
yeni ve yaratıcı bir şeyin parçası olmak ve yeni bir şey yapmak 
heyecan verir. 

• Öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını teşvik eder. İnovatif örgütler her 
zaman yeni fikirleri ve bilgileri paylaşır. Onlar her zaman öğren-
meye eğilimlidir. 

• İnovatif örgütler büyüme, gelişme ve mesleki çeşitlilik için çalışa-
na özgürlük vermenin yanında keşif, öğrenme, kişisel gelişim ve 
stratejik değişim konusunda işbirliğini teşvik ederler. 

Ülkenin sahip olduğu inovasyon gücü, ülkenin refah seviyesinin 
artmasını sağlar. Böylelikle vatandaşlara sunulan sağlık, eğitim, ulaşım 
vb. hizmetlerde önemli gelişmeler yaşanır ve bireylerin yaşam kalitele-
ri yükselir. İnovasyon, geleceği şekillendirmektedir. Bunu yaparken de 
her aşamasında faydayı, etkinliği, verimliliği beraberinde getirmektedir. 
Organizasyonlar artık alışılagelmiş yönetim düşüncelerini bir kenara bı-
rakıp, organizasyonun ve çalışanlarının yenilik becerisini geliştirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunmalılardır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014).

10. HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE ÖNEMİ 
İnovasyon, son yıllarda hemşirelik alanında da önemsenen bir kav-

ram haline gelmiştir. Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı sağlık ba-
kım sistemi içinde hemşirelik mesleğinde de teknolojik ve bilimsel ge-
lişmelere bağlı olarak hızlı bir inovasyon süreci yaşanmaktadır. Hem-
şireliğe yönelik inovasyon kavramı, sağlık bakım hizmetlerinde yeni 
yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği, yeni 
fikirlerin (yöntem, hizmet türü vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürül-
düğü bir süreç olarak tanımlanabilir (ICN, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014). 

Temel insan haklarından biri olan “sağlıklı olmak” hakkının karşı-
lanmasında her düzeyde (sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi ve 
bakımı ve rehabilitasyonu) yer alan hemşireler bilimsel, teknolojik, eko-
nomik, sosyal ve toplumsal değişikliklere ve gelişmelere paralel olarak 
kendilerini yenilemek durumundadırlar.  ICN’ nin 2009 yılındaki “Hem-
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şirelik Bakımında İnovasyon” temasına göre, hemşirelik uygulamala-
rında sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin 
tanımlanması ve önlenmesi, sağlığı geliştirici davranışların artırılması, 
bakımın daha nitelikli verilebilmesi için yeni bilgilerin/yöntemlerin/
hizmetlerin bulunmasında inovasyonun önemli rolü vardır. Hemşireler, 
sağlık sistemi içerisinde bakım gibi oldukça önemli ve karmaşık bir hiz-
meti verirken, verdikleri hizmeti sürekli gözden geçirerek uygun ve et-
kin olup olmadığını sorgulama, bununla birlikte hizmetin nasıl ve hangi 
yollarla daha etkin, kaliteli ve maliyet etkili verilebileceğini araştırma 
sorumluluğunu da taşımaktadırlar. Bu sorumluluğu yerine getirmeleri 
için hemşirelerin yenilikçi olmaları, yeniliği başlatmaları ve sürdürme-
leri gerekmektedir (ICN, 2019).

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale, 1800’lü 
yıllarda, “Daha yaşanılası bir dünya; böyle bir dünya bize bağışlanma-
yacak, o halde hiç duraksamadan bu dünyayı oluşturmak için çalışalım. 
Yaşama uymak yerine onu değiştirmeliyiz.” diyerek değişimin gerek-
liliğine ve kaçınılmazlığına dikkat çekmiştir. Florence Nightingale’ in 
bu düşüncesi hemşirelikte inovasyonun varlığının hissedildiği ilk olay 
olarak kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda Florence Nightinga-
le’in doğumu takiben kadınlarda görülen puerperal ateşin ortamla olan 
ilişkisini bulması hemşirelik alanındaki inovasyonun ilk örneklerinden 
biridir. Florence Nightingale’in bu yenilikçi düşüncesi, pek çok kadının 
hayatının kurtulmasını sağlamıştır (ICN, 2019; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014; Arslan ve Şener, 2012). 

Daha sonraki yıllarda hemşirelikte inovasyonun önemi konusunda 
farkındalığın artmasıyla hemşirelik alanındaki inovatif gelişmeler de 
hem dünyada hem de Türkiye’de artmıştır. Bu gelişmelerden biri 1980’li 
yıllarda Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)’nin, hemşirelik eğitimi 
müfredatlarının yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlamasıdır. 
Bu çalışmalarda hemşirelik eğitimcilerinin, eğitimde inovatif tekniklere 
daha fazla önem vermeleri gerektiği vurgulanmıştır (Çetin, 2017; Sarıoğ-
lu ve Altuntaş, 2014).

Hemşirelik alanında inovasyonu destekleyen bir başka gelişme ise 
ICN’ nin 2009 temasını “Bakımın kaliteli olması için, toplumlara kalite-
li hizmet sunulabilmesi için: Hemşirelik Bakımında İnovasyon” olarak 
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belirlemesidir. ICN, 2010 yılından itibaren “Ulusal Hemşire Birliği İno-
vasyon Ödülü” nün çalışmalarında yaratıcılık özelliklerine sahip hemşi-
relere verilmesini kararlaştırmıştır (ICN, 2019). 

Hemşirelikte inovasyona bir başka örnek ise, Raymond Chan ta-
rafından Royal Brisbane ve Kadın Hastanesi Kanser Bakım Hizmetleri 
Bölümü’nde uygulanan oryantasyon programıdır. Bu programda hasta 
ve ailelerine, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve diğer destek 
hizmet elemanlarından oluşan bir ekip tarafından 90 dakikalık bir or-
yantasyon programı düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 
eğitim sonrasında bireylerde stres ve anksiyetenin azaldığı görülmüştür. 
Philadelphia, Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim üyesi bir hemşire 
olan Doç. Dr. Martha A. Q. Curley ise hem hemşirelik bakımında hem 
de hemşirelik sürecinde etkili olan inovatif bir program dizayn etmiştir. 
Boston Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ve Kardiyovasküler Hemşirelik 
Programı kapsamında kritik derecedeki hasta bebekler, çocuklar ve aile-
lerinin bakımı/ klinik yönetimi konusunda yaptığı bu çalışma ile ulusla-
rarası ün kazanmıştır. “Yoğun Bakım Sinerji Modeli” olarak isimlendiri-
len bu çalışma; pediatrik yoğun bakımdaki hastaların ailelerinin ihtiyaç-
larının desteklenmesi, klinisyen hemşirelerin hastaların durumlarını ve 
risklerini daha iyi değerlendirebilmesi için ölçek geliştirme çalışmaları 
ile kritik durumdaki çocuk hastaların bakımı için yeni bilgiler oluştur-
mak üzere çok yönlü klinik deneyleri kapsamaktadır (Herdman, 2009). 

Bu örneklere ek olarak ülkemizde de son yıllarda bu konu ile ilgili 
bilimsel toplantılar sıkça yapılmakta ve konuya daha fazla dikkat çe-
kilmektedir. 2009’da “4. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçilik Kongre-
si”, 2013’de “Hemşirelikte İnovatif Yaklaşımlar Sempozyumu” 2018 ve 
2019’da “Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi” bu toplantı-
lardan bazılarıdır. 

Son yıllarda uygulamaların kanıta dayalı olması, bilginin beceriye 
dönüştürülebilmesi için öğrencilerin simülasyon tekniği ile eğitilmesi, 
hasta bakımında standardizasyonun sağlanmaya çalışılması ve akredi-
tasyon çalışmalarındaki artış vb. gelişmeler hemşirelik alanındaki ino-
vasyon çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir (ICN, 2019; Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 
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Tüm dünyada hemşirelik eğitim kurumları gelecekteki nitelikli in-
san gücü ihtiyacını karşılayabilmek için inovatif stratejiler uygulayarak 
eğitim kapasitelerini genişletmekte ve inovatif hemşireler yetiştirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu eğitim kurumlarından mezun olan ve çalışmaya 
başlayan hemşirelerin çalıştıkları alanda inovasyonu başlatabilmeleri ve 
sürdürebilmeleri için de yöneticileri tarafından desteklenmeleri gerek-
mektedir. Bunun için yönetici hemşireler hem mesleki hem de kurumsal 
olarak belirledikleri vizyon çerçevesinde stratejik planlar geliştirmeli ve 
hemşirelerin bu stratejik planlar doğrultusunda inovatif yaklaşımlarını 
desteklemelidir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Hemşirelikte inovasyon, kanıta dayalı uygulamaları destekleyen 
bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşireler ile sağlanabilmektedir. 
Ayrıca yeni fikirler üretebilmek ve sağlık alanında yapılan yenilikleri 
uygulamaya yansıtabilme konusunda değişim ajanı olabilmek yöneti-
ci hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en önemli adımlardır 
(ICN, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 

11. HEMŞİRELERİN İNOVATİF ROLLERİ 
Sağlık alanındaki tüm yenilikler de birey, aile ve toplumun sağlığı-

nın geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Ancak, hemşirelikte 
yapılan yenilikler, inovatif uygulamalar çoğu zaman ya hemşireler tara-
fından benimsenmediği ya da hizmet alanlar tarafından fark edilmediği 
için çok bilinmemektedir. 

Hemşirelerin, Hemşirelik Kanunu’ nda belirtildiği gibi bakım süre-
cini kanıta dayalı olarak planlaması, uygulaması ve değerlendirebilmesi 
için yenilikleri takip etmesi, benimsemesi, inovatif girişimlerde bulun-
ması ve uygulamaya aktarması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz 
21. yüzyılda yaşanan toplumsal, bilimsel, teknolojik, ekonomik, siyasal 
vb. değişimler hemşirelerin rollerini genişletmekte ve zaman zaman da 
yeni roller üstlenmelerini zorunlu hale getirmektedir (Bekteş, 2019; Ter-
zioğlu, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Sağlık kuruluşlarında hemşireler hangi birimde hangi pozisyonda 
çalışırsa çalışsın inovasyon konusunda önemli roller üstlenmek duru-
mundadır. Yönetici hemşirelerin işe yeni başlayan meslektaşları arasın-
da yenilikçi bir bakış açısı ve uygulama alanı oluşturması için ayrı bir 
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sorumluluğu vardır. Ayrıca yönetici hemşirelerin inovasyon için gerek-
li farkındalığı yaratma, inovasyonu teşvik eden bir çalışma atmosferi 
oluşturma gibi görevleri de vardır. Hemşirelerin ve özellikle de yönetici 
hemşirelerin etkili bir inovasyon sürecindeki diğer rolleri şöyle sırala-
nabilir; 

	Yeniliğe açık olmalıdırlar. 
	Ortaya çıkan inovasyonu sorgulayıcı olmalıdırlar ve çalışma 

alanlarına nasıl yansıtacaklarını düşünmelidirler 
	Kendi mesleki uygulamalarında problemli alanlarda ne tür ino-

vasyonlar yapabileceklerini düşünmelidirler. 
	Var olan uygulamaları nasıl geliştireceklerini düşünmelidirler. 
	Özellikle inovatif girişimleri, fikirleri bulunan hemşireleri des-

teklemeli hatta başarılı olanları ödüllendirmelidirler. 
	Mesleki ve kişisel olarak gelişmelerine fırsat tanımalıdırlar 
	Projeler üretmelerini desteklemelidirler. 
	Hemşirelerin yaratıcı fikirlerine değer vermeli ve desteklemeli-

dirler. 
	Hemşirelerin inovasyon konusunda özgüvenlerini geliştirmeli-

dirler. 
	İnovasyonları kurumda kullanarak sonuçlarının örnek olması 

açısından gözle görünür hale getirilmelidirler. 
	Hem hemşirelere hem de diğer meslek üyelerine inovasyon ko-

nusunda liderlik yapmalıdırlar. 
	Hemşirelerin inovatif fikirlerini üst yönetime iletebileceği bir 

platform oluşturmalılardır. 
	İnovasyon sürecinde hemşireleri motive etmelidirler (ICN, 2019; 

Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelerin inovasyona yönelik düşüncelerini uygulamaya koy-
maları inovasyonun geliştirilmesinde ve yaygınlaşmasında oldukça 
önemlidir.  Ayrıca hemşirelerin inovatif ürün ya da hizmetleri geliştir-
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meleri ve kullanmaları, bakım kalitesinin artmasına ve sağlık bakım ma-
liyetinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Hemşirelerin yenilikçi düşün-
celerinin desteklenmesi, motivasyonlarının arttırılması ve geliştirdikleri 
ürün ya da hizmeti sunabilmesi için olanakların tanınması önemlidir. 
Hemşirelere inovasyona yönelik eğitimlerin verilmesi, inovatif dü-
şüncelerini destekleyen uygun ödül sistemlerinin geliştirilmesi, eğitim 
programlarında inovasyona yönlendirecek derslerin verilmesi, geliştir-
dikleri ürün ya da hizmetleri ticari bir ürüne dönüştürebilmeleri, yasal 
süreçlerle ilgili yol gösterilmesi ve görev aldığı kurumlarca destek veril-
mesi önerilmektedir.
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