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Abstract 
The aim of this study comparing private and public hospitals while determining the 

satisfaction levels of outpatients of second stage hospitals at the Duzce and factors 

affecting satisfaction levels. In this context, there are 590 people were randomly chosen 

to do the survey which has face to face method in 14 work days at second stage public 

and private hospitals at Duzce city. 273 of this survey belongs to outpatients of private 

hospital and 317 of those belongs to outpatients of public hospital.The scale of this study 

is taken from Yağcı and Duman’s study based on “quality and patient satisfaction” in 

2006. The survey of reliability is founded 0,94 (cronbach-alfa). The most important 

finding is that there are differences between the outpatient satisfaction levels of the 

public and private hospitals. In other words, the outpatients of private hospitals are more 

satisfied than the outpatients of public hospitals. It’s found that the %88 of outpatients of 

public hospital choose this hospital due to an obligation when participants of the survey 

examined according to reasons of their choosing hospitals. In conclusion, doctors’ 

spending time with their patients adequately, informing patients effectively and doing 

examination on exact time are found as the factors which affects outpatient satisfaction. 

In this context, extending the examination period and reviewing of performance 

legislation are suggested. 

 

 
 
 
 

İkinci Basamak Özel ve Kamu Hastanelerinde Ayakta Hasta 

Memnuniyeti Farklılıkları: Düzce İli Uygulaması 

Anahtar 
Kelimeler 

Sağlık 
Hizmetlerinde 
Kalite, Sağlık 

Hizmetlerinde 
Hasta 

Memnuniyeti, 
Sağlık 

hizmetleri. 

Özet 
Bu araştırmanın amacı Düzce'deki 2.basamak hastanelerinde ayakta tedavi gören 

hastaların memnuniyet düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlerken özel ve kamu 

hastanesi karşılaştırmasını yapmaktır. Bu kapsamda, Düzce ilinde ikinci basamak kamu 

ve özel hastanelerinde 14 iş gününde rastgele seçilen ayakta tedavi gören hastalarla yüz 

yüze görüşme yapılarak toplam 590 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 273’ü özel 

hastaneden hizmet alanlara, 317’si bir kamu hastanesinden hizmet alınanlara aittir. 

Ölçek, Yağcı ve Duman’ın 2006 yılındaki “kalite ve hasta memnuniyeti” üzerine yapmış 

olduğu çalışmadan alınmıştır. Anketin güvenirliği 0,941 (cronbach-alfa) çıkmıştır. En 

önemli bulgu; Hastaların aldığı hizmetin Kamu veya özel hastanelere göre farklılık 

gösterdiği, yani özel hastaneden hizmet alanların diğerlerine göre daha memnun 

olduğudur. Anket uygulanan hastalar, hizmet aldıkları hastaneyi seçme nedenlerine göre 

incelendiğinde; kamu hastanesini seçenlerin %88’inin mecbur kalmasından ötürü bu 

hastaneye başvurduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuç olarak, Hasta memnuniyetini 

etkileyen faktörler arasında doktorların hastalara yeterli zaman ayırması, yeterli 

bilgilendirme yapması ve zamanında muayeneye hizmeti vermesi yer almaktadır. Bu 

kapsamda muayene sürelerinin uzatılması, sağlıkta ve kalite mevzuatının gözden 

geçirilmesi önerilmektedir. 
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1. Giriş 

Sağlık hizmetleri sektörü, hem hizmet sektörü olmasından ötürü, hem de 
paydaşının doğrudan insan olması ve sonuçlarının insan hayatını etkilemesi 
açısından oldukça önemli bir alandır. Devletlerin sosyal politikaları arasında her ne 
kadar önemli bir yeri olsa da, bu önemi bu sektöre ayrılmak zorunda olan artan ve 
yüksek bütçeler daha fazla perçinlemektedir. Bu nedenle son zamanlarda sağlık 
sektörünün artan mali yükünün hafifletilmesi adına yapılan çalışmalar önem 
kazanmış olsa da, aynı zamanda verilen hizmetin kalitesini arttırmak için yenide ve 
farklı perspektiften çalışmalarda hız kazanmaktadır. Aslında temel nokta, en 
kaliteli teşhis, tedavi ve bakım hizmetinin optimum maliyetle oluşturulmasıdır. 

Artan sağlık harcamaları ve hizmetlerdeki yetersizlik sağlık organizasyonlarını ve 
geri ödeme kurumlarını zor durumda bırakmaktadır. Amerikan sağlık harcamaları 
2000 yılında 1.289.632,13 dolar iken 2012 yılında yaklaşık iki katına çıkmış ve 
2.633.359,12 trilyon dolara ulaşmıştır (Bütüner, 2016). Bu ciddi artış A.B.D.’yi sıkı 
yasal önlemler almaya itmiştir. Dünya trendine uygun bir şekilde Türkiye’nin de 
sağlık harcamaları artış eğilimindedir. SGK kayıtlarına göre; Türkiye’de toplam 
sağlık harcamaları 2010 yılında 11.943,269,24 USD2 (32.556.356,67 TL) iken, 2015 
yılında 21.794.849,34 USD’ye  (59.411.943,07 TL) yükselmiştir (Sosyal Güvenlik 
Kurumu, 2015). 2010 yılından 2015 yılına kadar SGK’nın toplam sağlık harcaması 
yaklaşık % 82 artmıştır.  

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Genel Sağlık Sigortası, gittikçe artan bir 
nüfusun %98,8’ini kapsamaktadır. Bu durum, SGK’yı, Almanya’daki sosyal güvenlik 
kurumundan sonra Avrupa’daki en büyük ikinci sağlık sigorta kurumu 
yapmaktadır. Son 10 yılda Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Sağlık Hizmetleri 
Sunumu’nu geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Türk 
vatandaşlarının daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi kolaylaşmıştır. Ancak, bu 
gelişmelerle birlikte, geri ödeme talepleri de yaklaşık beş kat artmıştır (Aktel, et al., 
2013, s. 4).  

Tablo 1: Sağlık Hizmet Sunucusuna Göre Müracaat Sayısı (Adet) 

HASTANELER 

MÜRACAAT SAYISI (Adet) 

2013 
Yılı 

2014 
Yılı 

Değişim Oranı 
(2013-2014) 

2015 
yılı 

Değişim Oranı 
(2014-2015) 

DEVLET 2. BASAMAK 
SAĞLIK TESİSLERİ 

222.136 242.331 9,09% 251.887 3,94% 

 DEVLET 3. BASAMAK 
SAĞLIK TESİSLERİ  

73.167 77.548 5,98% 85.539 10,3% 

 ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ 91.386 88.687 -2,95% 90428 19,63% 

 ÜNİVERSİTE SAĞLIK 
TESİSLERİ  

34.698 38.454 10,82% 40.589 5,55% 

GENEL TOPLAM 421.388 447.020 10,89% 468.442 10,92% 

Kaynak: (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2015) 

2012 ile 2013 yılları kıyaslandığında; hastaneye müracaat sayılarında yaklaşık % 
11, SGK tedavi harcamalarında ise biraz yükselme ile yaklaşık %12 artış 

                                                           
2 Bu çalışmada Türk Lirası, Amerikan Dolarına çevrilirken 2015 yılı T.C. Merkez Bankası Dolar Satış 
kuru ortalaması (1 USD=2.72 TL) baz alınmıştır.  
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yaşanmıştır. Üniversite hastaneleri müracaat sayısı değişim oranı 2013-2014 
yılları ilk beş ayı kıyaslandığında %11.42 olarak gerçekleşirken, bu oran 2012-
2013 yılları ile kıyaslandığında ise %11.34 olarak gerçekleşmiştir. 2010-2011 
yılları arasındaki yaklaşık %20’lik artış düşünüldüğünde (Sosyal Güvenlik Kurumu, 
2015), artışların belirli bir durağanlığa girdiği işaretini vermektedir. 

Bu durumda hastane yapılarına göre hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinde 
kalite için önemli göstergelerden birini oluşturmaktadır. Nitekim Sağlıkta 
Dönüşüm Programının ana hedefleri kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
kurulan, günümüzde Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı adı altında 
sağlık hizmetlerinde kalite standartları geliştirme, kalite değerlendirme, kalite 
eğitimleri, uluslararası çalışmalar ve sağlık kurumlarının akreditasyonu 
alanlarında faaliyetler yürütülmektedir. 5. Versiyonu yayınlanan Sağlıkta Kalite 
Standartları çerçevesinde sağlık hizmeti kuruluşları değerlendirilmektedir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Sağlık Hizmeti Kavramı ve Kalite Kavramı 

Çalışmada öncelikle hizmet kavramını ve özelliklerini açıklamakta fayda olduğu 
düşünülmektedir. Hizmet, Türk dil kurumu tarafından “Birinin işini görme veya 
birine yarayan bir işi yapma” olarak tanımlanmıştır (Güncel Türkçe Sözlük, 2014). 
Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve 
saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak 
üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerdir 
(Karalar, 2001, s. 8). Amerikan Pazarlama Derneği tarafından hizmet, elle 
tutulamayan gözle görülemeyen (Mucuk, 1998) olarak tanımlansa da, kısa olarak 
tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın aldıkları faydalardır (Mucuk, 
1998) şeklinde detaylandırılabilir. 

Sağlık Hizmetleri kavramı mevzuatta, ”İnsan sağlığına zarar veren çeşitli 
etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, 
hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenekleri azalmış olanların 
rehabilite edilmesi için yapılan hizmetlerdir” olarak tanımlanmaktadır (Sağlik 
Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge, 2001, s. 4/B). 

Sağlık hizmetlerini diğer hizmet sektörlerinden ayıran en önemli olgunun sağlık 
hizmetlerinde ürünün insan olduğu ve operasyonel süreçlerin insan sağlığı üzerine 
olduğudur. Sürecin çıktısı doğrudan insan sağlığını ve yaşam kalitesini 
ilgilendirmektedir.  

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramını irdelemeden önce sağlık hizmetlerinin genel 
yapısını bilmekte fayda vardır. Sağlık hizmetleri klasik olarak yatay ve dikey olmak 
üzere iki şekilde örgütlenmiştir (Hayran, 2010, s. 55): Yatay örgütlenme, koruyucu, 
tedavi edici ve rehabilite edici her türlü sağlık hizmetinin ülke düzeyinde aynı 
sağlık örgütleri tarafından sunulmasıdır. Dikey örgütlenme ise her sağlık hizmeti 
türü için ayrı bir sağlık örgütünün bulunmasıdır. Örgütlenme biçimi aşğıdaki 
şekilde görsel hale getirilmiştir. 
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Şekil 1: Sağlık Sektöründe Örgütlenme 

 

 

Bu bağlamda, sağlık hizmetleri özellikli hizmetler sınıfına girmekte olup bu 
özellikler ve farklılıklar şöyle sıralanabilir (Cemil & Özdevecioğlu, 2002, s. 44-45): 

1. Sağlık hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyulacağı önceden bilinemez. İhtiyaç 
olduğunda (hastalık) hemen giderilmesi gerekir. Bekletilemez, tehir edilemez. 

2. Hizmet üretildiği an tüketilir. Kontrol edilemez, denetlenemez. Araştırılma, 
bekletme ve ya depolama şansı yoktur. 

3. Hizmeti alan (müşteri/hasta) hizmetin niteliği ve niceliği hakkında bilgi sahibi 
değildir. Kolayca da bilgilenemez. Telkine açıktır. 

4. Hizmetin alınıp alınmaması konusunda seçme şansı yoktur. Hemen ihtiyacın 
giderilmesini ister. 

5. Hata ve yanlışta çoğunlukla geri dönüş yoktur. Zaman çok önemlidir. Bu nedenle 
hiç hatasız hizmet sunulması gerekir. 

6. Hizmeti alanların psikolojik yapısı hizmeti doğrudan etkiler. Sağlık kavramı ve 
memnuniyet görecelidir, kişiden kişiye değişir. 

7. Sağlık hizmeti, hizmet üretimi sektöründe en pahalı hizmeti oluşturur. 

8. Bilim ve teknoloji sürekli olduğu için, hizmetin eşit sunumu zorlaşmaktadır. Bu 
eşitsizlikte hizmeti sunanların farklılığı da bir etkendir. 

9. Sağlık hizmetleri çok kişi tarafından, komplike olarak sunulur. Karışıktır, zordur. 

10. Otelcilik ve lokantacılık, dini-sosyal hizmetler gibi yan hizmetler önemlidir. 
Çünkü bunlar tedaviyi etkiler. 

11. Fiziksel şartları, binanın yapısı, mimari özellikleri, kullanımı farklıdır. Temizlik 
ve hijyen kuralları daha önemlidir. 

12. Çalışanların çoğu bayandır. Annelikten kaynaklanan izin ihtiyaçları fazladır. 
Kreş, servis gibi yan hizmetlere ihtiyaç duyulur. 

13. Çoğulculuk vardır. Bir hastanın tedavisi ile çok kişi ilgilenir. Personel birden 
çok üste karşı sorumludur. Bu yapıya “matriks organizasyon” denir. Örneğin, 
hemşirenin servisinde, hem servis hemşiresine hem de hekime karşı sorumlu 
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olması gibi. Ya da bir tıbbi sekreterin hem hastane müdürüne, başhemşireye hem 
de klinik şefi olan hekime karşı sorumlu olması gibi. 

14. Sosyal sorumluluk ve süreklilik amacıyla karlılıktan uzaklaşan hastaneler, 
verimsiz bir hale gelmiştir. Hizmetin maliyeti yükselmiştir. Kalitesizlik ve müşteri 
memnuniyetsizliği ortaya çıkmıştır. 

Kalite kavramı ise, literatürde 1900’lü yıllardan beri incelenmekte olup, 
1980’lerden beri pratik hayata iyice girmiş gibi gözükse de insanoğlu kadar eski 
bir kavramdır. Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen "Qualis" kelimesinden 
türemiş ve “qualitas”  kelimesiyle ifade edilmiştir (İncesu & Yorulmaz, 2011, s. 2). 
Fransızcaya qualité olarak yerleşmiş ve Fransızcadan Türkçeye çevirisinde sözcük 
aynen Fransızca okunuşu olan kalite olarak geçmiştir. Kalitenin sözcük anlamı ise 
“niteliktir” (Wikipedia, 2014). 

“Kalite”yi tanımlamak adına birçok tanım mevcuttur. Kalite’nin; müşteri 
gerekliliklerini karşılama (Juran & Godfrey, 1999), yapısal özellikler takımının 
şartları yerine getirme derecesi (TS/EN/ISO 9000, 2007, s. 7), gibi anlamlarına 
odaklanılmış olsa da bir diğer boyutu da hatalardan arınmaktır (Juran & Godfrey, 
1999, s. 2.2).  

Sağlık hizmetlerindeki yeniden yapılanma anlayışı ve sağlık hizmetlerinin kendine 
özgü özellikleri sebebiyle, hizmet sunumundan kaynaklanan yetersizlik ve 
hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sonuçlar, sağlık hizmetlerinde 
kalite kavramının önemini artırmaktadır (Aslantekİn, Göktaş, Uluşen, & Erdem, 
2005, s. 59) 

Örgütlerin performansı başarısı ile ölçülmektedir. Ancak, işletmenin başarısını 
sadece finansal başarı açısından yorumlamak doğru olmaz. Yeung’un (1999) 
işletme performansını 4 açıdan değerlendirdiği görülmektedir (Yeung, 1999): 
operasyonel etkinlik, müşteri memnuniyeti, Pazarlama ve finansal performans. 
Benzer şekilde “balanced scorecard” kavramı da örgüt başarısı için 4 temel 
kriterden bahsetmektedir: finansal boyut, müşteri boyutu, kurum içi işlemler 
boyutu, öğrenme ve gelişim boyutu. Burada kurum içi işlemlerden kasıt; 
müşterinin ya da potansiyel müşterinin oluşabilecek isteklerinin belirlenerek, 
bunu karşılayabilecek yeni ürün ya da hizmetlerin sağlanması sürecidir. Bu 
kapsamda, hem örgütün operasyonel süreçleri hem de yeni oluşturulabilecek 
operasyonel süreçleri üzerine odaklanılmaktadır (Kaplan & Norton, 2003). Bu 
bilgilerin ışığında kalitenin müşteri ve süreç çıktıları açısından örgütün 
performans indikatörü olabileceği, destek süreçlerin ve müşteri ile ilişkili 
süreçlerin çıktısı olan yenden kabullerin de kalite ölçütü olarak ele alınabileceği 
üzerine bir ilişki kurulabilir.  

2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı Açısından Hasta Memnuniyeti 

Günümüzde, Ulusak Kalite Forumu’nun (NQF) Güvenli uygulamalar (Safe Practice) 
kitabında yada JCI (Joint Commission International) standartları gibi uluslararası 
alanda sağlık hizmetleri yönetiminin iyileştirilmesinde kabul görmüş yayınlar 
hasta merkezli bakıma önem vermekte ve hatta ölçütler geliştirmektedir. Bu 
kapsamda hastalardan gelen geribildirimler hasta merkezli bakımın temel 
özelliklerini oluşturmaktadır ki hastaların kalite deneyimlemelerini doğrudan 
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ölçmek en iyi yöntem olarak görülmektedir (Wong vd. 2015). Hastalardan 
deneyimleri adına geribildirim almak için ise geçerliliği, güvenirliği, 
yorumlanabilirliği ve uygulanabilirliği ispatlanmış anket gibi kalitatif metotlar 
önerilmektedir (Cleary, 1998), (Wong vd., 2015). 

Yapılan araştırmalar hizmet kalitesinin firmanın performansıyla, müşteri 
tatminiyle ve satın alma niyetiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Dursun ve 
Çerçi, 2004). 

3. Yöntem  

Poliklinikte tedavi gören hastaların memnuniyet derecelerini değerlendirmek için 
anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Yağcı ve Duman’ın 
geliştirdiği hizmet kalitesi ölçeği (Yağcı ve Duman, 2006) kullanılmıştır. Ancak 
ölçek orijinalinde yatan hastalara uygulandığı ve bu çalışmada ayaktan tedavi 
gören hastalara uygulandığı için sadece yatan hastaların memnuniyetini ölçmeye 
yönelik sorular anketten çıkarılmıştır. Wong v.d.’nin Hong Kong Yatan hasta 
deneyim anketleri karma olarak kullanılmıştır. 

Yapılan araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 590 hasta 
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma, 19 Nisan- 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
Düzce ilinde bir adet kamu ve özel hastanenin ayakta tedavi gören hastalarına 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler birincil veri toplama yöntemlerinden 
yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Özel Hastanenin 01 Ocak 2015- 31 Aralık 
2015 tarihleri arasında ayaktan hasta başvurusu verilerine göre evreni 157.581 
kişidir. Örnek kütle ise %5 hata payını baz alarak 604 kişi olarak belirlenmiştir. 
Diğer Kamu hastanesinin evreni ise 1.126.000 kişi olmakla birlikte %5 hata 
payında 730 kişi belirlenmiştir. Ancak zaman ve kişilere ulaşmakta sorun 
yaşandığından dolayı özel hastanede 273 kişiye, kamu hastanesinde ise 317 kişiyle 
anket yapılmıştır. 

19 Nisan- 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında 14 iş gününde rastgele seçilen 
hastalarla yüz yüze görüşme yapılarak toplam 590 anket elde edilmiştir. Çalışmaya 
15 yaş altı hastalar pediatrik grup oldukları için dahil edilmemiştir. Ayaktan 
hastalara uygulanan ankette, poliklinik hizmet kalitesi, doktorun ilgisi, doktorun 
verdiği bilgiden memnuniyet, sağlık personelinin ilgisi, danışma, temizlik 
konularında çeşitli sorular yöneltilmiştir. Anketteki soruların 
değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçekleme kullanılmıştır. Anket formlarında 
elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik programında analiz 
edilmiştir.  

Araştırma kamu ve özel sektör hastanelerinin hizmet memnuniyetleri demografik 
değişkenler, genel görünümden ve fiziksel enstrümanlar,  hekim hizmetleri, 
hekimlik hizmeti öncesi süreçler ve hekimlik hizmetlerindeki uygulanmaları 
arasındaki farkları ölçmek için tasarlanmıştır.  

4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında toplam 590 kişiye uygulanan anketin güvenirlik analizi 
sonucu C. Alfa katsayısı 0,941 bulunmuş olup aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
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Tablo 2: Güvenirlik Analizi Tablosu 

Cronbach's Alpha Ölçüm Aracı Sayısı 

,941 20 

Bu tabloya göre araştırmada kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 
görülmektedir. Nitekim 0.80 ile 1.00 arasında olan C. Alfa katsayıları yüksek 
derecede güvenilir sayılmaktadır (Ş. Kalaycı, 2008). 

Veri setine uygulanacak analizlerin belirlenmesi için normallik testleri yapılmıştır.  

Tablo 3: Normallik Testi Tablosu 

  
İstatistik 

Std. 
Sap.  

İstatistik 
Std. 
Sap. 

Fiziksel Özellikler 

Ortalama 3,4734 ,04196 
Tedavi Hizmeti 
Memnuniyeti 

Ortalama 4,1585 ,03352 

Çarpıklık -,364 ,101 Çarpıklık -1,095 ,101 
Basıklık -,701 ,201 Basıklık 1,431 ,201 

Tedavi Hizmeti 
öncesi 
memnuniyet 

Ortalama 3,8075 ,02992 

Tedavi Hizmeti 

Ortalama 3,8288 ,03368 
Çarpıklık -,391 ,101 Çarpıklık -,416 ,101 
Basıklık ,076 ,201 Basıklık -,383 ,201 

Sosyal bilimler araştırmalarında basıklık ve çarpıklık değerlerinin -2 ve +2 
arasında olması genellikle kabul gören bir değer olup, verinin normal dağıldığı 
kabul edilebilmektedir (George & Mallery, 2010). Buna göre verilerin normal 
dağıldığı kabul edilerek çalışmada parametrik testler uygulanmıştır. 

Çalışmada kullanılan ölçek geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış bir ölçek olduğu 
için önceden saptanmış faktör sayısında faktör analizine tabi tutulmuş ve faktör 
dağılımları ölçeğin alındığı çalışmadaki dağılımlar ile örtüşmüştür.  

Tablo 4: Faktör Analizi Tablosu 

No   
Component 

1 2 3 4 
1 Hastanenin tuvaletlerinin temizliğinden memnuniyet düzeyiniz ,950       
2 Muayene olduğunuz alanın temizliğinden memnuniyet düzeyiniz ,925       
3 Binanın/Odaların görünümünden memnuniyet düzeyiniz ,910       
4 Teçhizatların görünümünden memnuniyet düzeyiniz ,845       
5 Bekleme salonlarından memnuniyet düzeyiniz ,689       
6 Çalışanların görünümünden memnuniyet düzeyiniz ,688       
7 Doktorunuzun size karşı ilgisinden memnuniyet düzeyiniz   -,892     
8 Doktorların iletişiminden memnuniyet düzeyiniz   -,883     
9 Doktorunuzun yardımseverliğinden ve nazikliğinden memnuniyet düzeyiniz   -,867     
10 Doktorunuzun muayene, tanı ve tedavi yönteminden memnuniyet düzeyiniz   -,782     
11 Randevu alma hizmetlerinden memnuniyet düzeyiniz     ,843   
12 Kayıt işlemlerinin hızından memnuniyet düzeyiniz     ,841   
13 Danışma ve yönlendirme hizmetlerinden memnuniyet düzeyiniz     ,658   
14 Hastaneye ulaşım koşullarından memnuniyet düzeyiniz     ,628   
15 Sekreterlerin iletişiminden memnuniyet düzeyiniz     ,531   
16 Doktorum tedavi için kullanacağım ilaçlar hakkında beni bilgilendirdi       ,846 

17 
Beni muayene eden doktor hastalık konusunda geçmişimi ve şikâyetlerimi 
yeterince sordu/dinledi 

      ,820 

18 Kontrol muayenem veya tetkik sonuçlarını gösterebilmem kolay oldu       ,724 

19 
Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime(muayene edilirken kapının 
kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi 

      ,521 

20 Hastanede bekleme süreleri hakkında bana bilgilendirme yeterli düzeydeydi       ,471 

Bu kapsamda ilk altı ölçek hastaların kurumların genel görünümden ve fiziksel 
enstrümanlardan memnuniyetlerini (G. G. M.) ölçmekte, sonraki dört ölçek hekim 
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hizmetlerinden memnuniyet (H. H. M.) derecesini, sonraki beş ölçek hekimlik 
hizmeti öncesi süreçlerden memnuniyet (H. H. Ö. M.)  derecesini ölçerken son beş 
ölçek ise hekimlik hizmetlerindeki uygulanmaları (H. H. U.) ölçmektedir.  

4.1. Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Anketi dolduranların tanımlayıcı istatistik analizleri kamu ve özel hastane 
gruplarına göre değerlendirilmiştir.  

Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu - 1 
Yaş 

Hastane Türü Veri Grubu Frekans Yüzde Hastane Türü   Frekans Yüzde 

Kamu 

15-19 45 14,2 

Özel 

15-19 12 4,4 

20-29 110 34,7 20-29 91 33,3 

30-39 65 20,5 30-39 96 35,2 

40-49 36 11,4 40-49 29 10,6 

50-59 39 12,3 50-59 20 7,3 

60 üstü 22 6,9 60 üstü 25 9,2 

Toplam 317 100,0 Toplam 273 100,0 

Eğitim Durumu 

Hastane Türü   Frekans Yüzde Hastane Türü   Frekans Yüzde 

Kamu 

Okuryazar değil 16 5,0 

Özel 

Okuryazar değil 12 4,4 

İlkokul 77 24,3 İlkokul 56 20,5 

Ortaokul 38 12,0 Ortaokul 26 9,5 

Lise 92 29,0 Lise 92 33,7 

Üniversite 91 28,7 Üniversite 76 27,8 

Yüksek lisans 2 ,6 Yüksek lisans 11 4,0 

Doktora 1 ,3 Doktora 0 0,0 

Toplam 317 100,0 Toplam 273 100,0 

Meslek 

Hastane Türü   Frekans Yüzde Hastane Türü   Frekans Yüzde 

Kamu 

Kamu 17 5,4 

Özel 

Kamu 35 12,8 

Özel 39 12,3 Özel 66 24,2 

Öğrenci 94 29,7 Öğrenci 25 9,2 

Ev hanımı 112 35,3 Ev hanımı 97 35,5 

Serbest meslek 33 10,4 Serbest meslek 36 13,2 

Çalışmıyor 22 6,9 Çalışmıyor 14 5,1 

Toplam 317 100,0 Toplam 273 100,0 

Yukarıdaki tabloya göre, ankete katılanların ve kamu hastanesinden hizmet 
alanların %66,6’sı 20-49 yaş aralığında olup özel hastaneden hizmet alanların ise 
%79,1’i 20-49 yaş aralığında olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yine kamu hastanesi 
grubunun %28,7’si ön lisans ya da lisans mezunuyken, özel hastane grubunun 
%33,7’si lise mezunu olduğu görülmektedir. Kamu hastanesi grubunun %35,3’ü ev 
hanımı iken, aynı şekilde özel hastane grubunun %35,5’i ev hanımı olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 6: Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu - 2 
Sosyal Güvence Gelir Dağılımı 

Hastane 

Türü  Veri Grubu Frekans Yüzde 

Hastane 

Türü  Veri Grubu Frekans Yüzde 

Kamu 

SGK çalışan 183 57,7 

Kamu 

SGK çalışan 166 52,4 

SGK emekli 72 22,7 SGK emekli 80 25,2 

Yeşil kart 11 3,5 Yeşil kart 33 10,4 

Özel sağlık sigortası 9 2,8 Özel sağlık sigortası 9 2,8 

Sosyal güvencesi yok 27 8,5 Sosyal güvencesi yok 9 2,8 

Diğer 15 4,7 Diğer 20 6,3 

Toplam 317 100,0 Toplam 317 100,0 

Özel 

Gelirim yok 198 72,5 

Özel 

Gelirim yok 85 31,1 

1-1500 TL 42 15,4 1-1500 TL 67 24,5 

1501-3000 TL 4 1,5 1501-3000 TL 68 24,9 

3001-4500 TL 5 1,8 3001-4500 TL 26 9,5 

4500 TL üstü 10 3,7 4500 TL üstü 10 3,7 

Bilgi vermek istemedi 14 5,1 Bilgi vermek istemedi 17 6,2 

Toplam 273 100,0 Toplam 273 100,0 

Kamu hastanesi grubunun % 80 civarı SGK’dan sosyal güvencesi var iken % 60’a 
yakınının aktif çalıştığı bulgusu elde edilmiştir. Özel hastane grubunda da yine 
%76’sına yakını SGK’dan sosyal güvenceli iken bunların % 52’si aktif çalışan 
konumundadır. Bu durumun ülkenin genel profili ile doğru orantılı olduğu 
görülmektedir. Nitekim Türkiye’nin de büyük çoğunluğunun sosyal güvencesi 
SGK’dır.  

Yukarıdaki tabloya göre Kamu hastanesini seçenlerin özel hastaneyi seçenlere göre 
gelirlerinin daha düşük olduğu söylenebilir. Nitekim, kamu hastanesi grubunun 
büyük bir çoğunluğunu geliri olmayan yada 1-1500 TL arasındaki gelir grubu 
oluştururken özel hastane grubunun büyük çoğunluğunu ise 1501-3000 TL grubu 
oluşturmaktadır.  

Benzer bir şekilde 2012 yılında Taşlıyan ve Gök’ün Kahramanmaraş’ta yaptığı 
çalışmada katılımcıların çoğunluğu ev hanımı ve genç ve orta yaşlı gruptan 
oluşmaktadır (Taşlıyan ve Gök, 2012). 

Ayrıca, Anket uygulanan hastalar, hizmet aldıkları hastaneyi seçme nedenlerine 
göre incelendiğinde; kamu hastanesini seçenlerin %88’inin mecbur kalmasından 
ötürü bu hastaneye başvurduğu bulgusu elde edilmiştir. 

4.2. Verilere ilişkin Farklılık Analizleri 

Çalışmada daha önce belirtildiği gibi faktör dağılımlarına göre kamu hastane 
grubun ile özel özel hastane grubu arasında memnuniyet ve alt faktörleri açısından 
istatistiksel açıdan bir farklılık olup olmadığına dair bağımsı-T testi uygulanmış ve 
aşağıdaki bulgular edilmiştir. 
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Tablo 7: Bağımsız T-Testi Tablosu 

  

Varyans Eşitliği 
İçin Levene's 

Testi 
Ortalamaların Eşitliği için T-Testi 

F Sig. t df 
Sig. (2-
Kuyr) 

Ort. Farkı 
Std. 

Sapm. 
Farkı 

Farkın 95% Güven 
Aralığı 

Alt Üst 

F
iz

ik
se

l 
Ö

ze
ll

ik
le

r 

Varyans eşit 
dağılır 
varsayımı 

49,094 ,000 -16,55 588 ,000 -1,15160 ,06957 -1,28823 -1,0149 

Varyans eşit 
dağılmıyor 
varsayımı 

  
-17,03 554,272 ,000 -1,15160 ,06759 -1,28437 -1,0188 

D
o

k
to

r 
m

em
n

u
n

iy
et

i Varyans eşit 
dağılır 
varsayımı 

13,399 ,000 -8,08 588 ,000 -,51634 ,06384 -,64171 -,3909 

Varyans eşit 
dağılmıyor 
varsayımı 

  
-8,29 565,622 ,000 -,51634 ,06223 -,63857 -,3941 

H
iz

m
et

 
ö

n
ce

si
 

m
em

n
u

n
iy

et
 Varyans eşit 

dağılır 
varsayımı 

2,909 ,089 -7,61 588 ,000 -,43608 ,05729 -,54861 -,3235 

Varyans eşit 
dağılmıyor 
varsayımı 

  
-7,66 586,666 ,000 -,43608 ,05686 -,54775 -,3244 

G
en

el
 

M
em

n
u

n
iy

et
 Varyans eşit 

dağılır 
varsayımı 

13,144 ,000 -13,69 588 ,000 -,70134 ,05121 -,80192 -,6007 

Varyans eşit 
dağılmıyor 
varsayımı 

  
-13,99 576,451 ,000 -,70134 ,05013 -,79980 -,6028 

Buna göre kamu hastanesi grubu ile özel hastane grubu arasında fiziksel 
memnuniyet, doktorluk hizmetleri memnuniyeti, tedavi hizmeti öncesi işlemlerden 
memnuniyet ve genel memnuniyet açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. 

Tablo 8: Bağımsız T- Testi İstatistik Tablosu 
  Hastane Türü Örneklem Ortlama Std. Sapma Std. Sapma Ort. 

Fiziksel Özellikler 
Kamu 317 2,9406 ,97799 ,05493 

Özel 273 4,0922 ,65081 ,03939 

Doktor Memnuniyeti 
Kamu 317 3,9196 ,88402 ,04965 

Özel 273 4,4359 ,61984 ,03751 

Hizmet öncesi memnuniyet  
Kamu 317 3,6057 ,72555 ,04075 

Özel 273 4,0418 ,65519 ,03965 

Genel Memnuniyet 
Kamu 317 3,4886 ,69595 ,03909 

Özel 273 4,1899 ,51860 ,03139 

Yukarıdaki grup istatistikleri incelendiğinde ise t testi tablosu daha rahat 
yorumlanabilmektedir. Buna göre tüm memnuniyet faktörlerinde ve genel 
memnuniyette özel hastaneyi kullananların kamu hastanesine kullananlara göre 
daha memnun oldukları bulgusu elde edilmiştir. Yukarıdaki tablo detaylı 
incelendiğinde özellikle özel hastanelerin fiziksel özelliklerden kaynaklı 
memnuniyetin kamu hastanesine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 
araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinin yeni binasının henüz bitmemiş 
olmasından dolayı eski bir binada hizmet vermesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yağcı ve Duman’nın da 2006 yılında yapmış olduğu çalışmada benzer bir şekilde 
kamu, özel ve üniversite hastanelerinin hizmetlerinde ve dolayısıyla hasta 
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memnuniyet algılarında farklılıklar olduğu bulgusu elde edilmiştir (Yağcı ve 
Duman, 2006).  Ve yine hasta memnuniyeti en yüksekten en düşüğe şöyle 
sıralanmıştır;  1. Özel Hastaneler, 2. Üniversite Hastaneleri, 3. Devlet Hastaneleri. 
Yine Taşlıyan ve Gök’ün 2012 yılındaki Kahramanmaraş’taki çalışmasında da özel 
hastaneden hizmet alanların kamu hastanesinden hizmet alanlara göre daha 
memnun oldukları bulgusu elde edildiği görülmektedir (Talıyan ve Gök 2012).  
Taner ve Antony’nin 2006 yılında yapmış olduğu ayaktan tedavi gören hastaların 
özel hastane ve kamu hastanesi memnuniyet karşılaştırmasında  özel hastane  
hastalarının doktorların destekleyici yaklaşımlarından ötürü kamu hastanelerine 
göre daha memnun oldukları bulgusuna ulaşılmıştır (Taner ve Antony, 2006), 
(Tengilimoğlu v.d., 1999). Yousapronpaiboon ve Johnson’un 2013 yılında 
Tayland’da yaptığı çalışmada ise Kamu ve Özel Hastaneleri arasında hasta 
memnuniyeti açısından fark olduğu ve özellikle sigorta boyutu nedeniyle özel 
hastanelerde memnuniyetin daha yüksek olduğu bulgusu ortaya konmuştur 
(Yousapronpaiboon ve Johnson, 2013). Kayral’ın 2014 yılında Ankara 
hastanelerinde yapmış olduğu çalışmada ise; kamu genel dal hastanelerinin, özel 
hastanelerle aynı düzeyde kaliteli olarak algılandıkları ve hatta hasta tatmini 
açısından daha yüksek tatmin düzeylerine ulaştıkları öte yandan, kalitenin alt 
boyutları incelendiğinde, fiziksel kalite açısından kamu hastanelerinin hâlâ özel 
hastanelerin gerisinde kaldığı ortaya konmuştur (Kayral, 2014). 

5. Sonuç ve Öneriler  

Çalışma kapsamında doktor hizmeti süreci, doktor hizmeti öncesi destek süreçler, 
fiziksel görünüm ve genel memnuniyet boyutları üzerine özel ve kamu hastanesi 
hizmetleri arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Sonuç itibariyle; 

 Hem hizmet, hem hizmet öncesi, hem fiziksel özellikler hem de genel 
memnuniyet bakımından özel hastaneden hizmet alanların kamu 
hastanesinden hizmet alanlara göre daha memnun oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 Özel hastaneden hizmet alanların kamu hastanesinden hizmet alanlara göre 
gelir seviyesinin daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Kamu hastanesini daha çok emekli vatandaşın kullandığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 Anket uygulanan hastalar, hizmet aldıkları hastaneyi seçme nedenlerine 
göre incelendiğinde; kamu hastanesini seçenlerin %88’inin mecbur 
kalmasından ötürü bu hastaneye başvurduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Sonuç itibariyle literatür ile de karşılaştırıldığında Türkiye’de genellikle ayakta 
tedavi hizmeti sürecinde hastaların özel hastanelerden daha çok memnun 
kaldıkları bunda ise hizmet öncesi destek süreçleri ile doktor hizmetinin alındığı 
süreçlerinin etkili olduğu söylenebilir. 

Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler arasında doktorların hastalara yeterli 
zaman ayırması, yeterli bilgilendirme yapması ve zamanında muayeneye hizmeti 
vermesi yer almaktadır. Bu kapsamda muayene sürelerinin uzatılması, sağlıkta ve 
kalite mevzuatının gözden geçirilmesi önerilmektedir. 
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Bu çalışma ayakta tedavi gören hastaların kamu ve özel sektör memnuniyet 
karşılaştırmasını ve alt faktörlerini ortaya koymuştur. Geleceğe yönelik olarak, 
benzer bir çalışma yatara tedavi gören hastaların memnuniyetinim analizi ve 
hastane türlerine göre farklılık analizi yapılabileceği gibi ayakta tedavi göre 
hastaların memnuniyet boyutlarının ilişki boyutları ve yönlerine ilişkin bir 
keşfedici çalışmada yapılabilir. 
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