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ÖNSÖZ 

Yapılan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin KKTC'deki devlet 

hastanelerinin e-sağlık uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya KKTC’de bulunan üniversitelerde öğrenim 

gören 68 kadın ve 89 erkek olmak üzere toplam 157 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama sürecinde literatür taraması yapılarak 

geliştirilmiş olan “E-Sağlık Uygulamaları Farkındalık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Kullanılan ölçek literatürde yer alan çalışmalardan (Ojo, 

2017; Petter ve diğerleri, 2008) derlenmiştir. Elde edilen verilerin analiz 

sürecinde SPSS 22.0 programında Frekans Analizi, Pearson 

Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda üniversite öğrencilerinin e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, 

servis kalitesi ve uygulama kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. Ölçek alt boyutları arasındaki ilişkiler incelendiği 

zaman farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi ve 

uygulama kalitesi ile uygulamalardan memnun olma düzeyi arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bunun 

yanında ölçek alt boyutları olan farkındalık ve bilgi edinme, kullanım 

kolaylığı, servis kalitesi ve uygulama kalitesinin uygulamalardan 

memnun olmayı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan devlet 

hastaneleri tarafından sunulan e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

algılarının orta düzeyde olduğu, e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi ve 
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uygulama kalitesi algılarının uygulamalardan memnun olma üzerinde 

önemli birer belirleyici olduğu söylenebilir. Bu Çalışma Yrd. Doç. Dr. 

Ayşen Berberoğlu danışmanlığında hazırlanan Haziran 2020 tarihli 

“KKTC'deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamasının 

Farkındalığı, Adaptasyonu ve Kurum Seçimi Üzerindeki Etkisi” isimli 

Emil Karimzada’nin yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Hizmet; kamu veya bireysel gereksinimlerin giderilmesine ilişkin 

insan, alet, ürün ve diğer kaynakların planlandığı bir yapıdır 

(Ramamoorthy, 2000). Hizmet kavramı İktisat Terimleri Sözlüğünde, 

“üretim ve tüketiminin aynı anda gerçekleştiği ve ihtiyaçları gidermeye 

ilişkin yapılan çalışmalar” olarak ifade edilmektedir. Ana Britannica’da 

mevcut hizmet tanımına göre, ekonomide somut ürünler haricinde 

mevcut tüm yararlı çalışmalar ve yapılan faaliyetlerin üretildiği 

sektördür (Eleren ve Kılıç, 2007). Ekonomiyi ayakta tutan üç temel 

sektör hizmet, sanayi ve tarımdır. 1950’lerden günümüze gelişme 

gösteren hizmet sektörü, ekonomide sanayi ve tarımı geride bırakmıştır. 

Hizmet sektörü zamanla sadece gelişmiş ekonomik yapı içerisinde değil 

gelişmesini sürdüren ekonomik yapılarda da dikkat çekmeye 

başlamıştır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde 

hizmet sektörüne gösterilen önem artmıştır. Buna bağlı olarak hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin, hizmet ticaretinden 

sağlayacakları payı arttırmak için yatırımlarının önemli bir bölümünü 

bu alana kaydırdıklarını belirtmek olanaklıdır. Çünkü hizmet sektörü 

tüm dünya ülkelerinin refah seviyesini ve gelişmişlik seviyesini arttıran 

bir ayrıcalığa sahiptir (Özsağır ve Akın, 2012). Hizmet sektörü 

içerisinde yer alan en büyük sektörlerin başında sağlık hizmetleri 

gelmektedir (Bayuk, 2006). 

Sağlık hizmetlerinin etkili sunumu, toplumsal gelişmişliğin en temel 

unsurlarından birini meydana getirmektedir. Hizmet sunumunda etkili 

olmanın sağlanmasında ilk olarak sağlık hizmetlerinin nicelik ve 
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niceliğinin arttırılması önemlidir (Altay, 2007). Bu bağlamda 

yaşadığımız dönemde ülkelerin sağlık alanında gerçekleştirdikleri 

yatırımlar ele alındığında; e-sağlık sistemine geçen ülkeler, son derece 

kapsamlı hastaneler inşa etmek yerine, sağlık teknolojilerine yatırım 

yapmaktadırlar. Yapılan bu yatırımlar, sunulan sağlık hizmetlerinin 

kapsamını hastane gibi sınırlı bir mekandan çıkararak daha büyük 

kitlelere ve uzağa (tele-tıp ve mobil uygulamalar ile) ulaştırmıştır. 

Böylelikle sağlık hizmetleri mekân ve zaman sınırlamasından bağımsız 

şekilde kitlelere uzanabilmektedir. Bu bakımdan çağımızın sağlık 

hizmetlerine ilişkin tutumu, geleneksel algıdan (hastane odaklı sağlık 

hizmeti sunumu) önemli oranda uzaklaşmaktadır (Kılıç, 2017). 

Devletlerin yerine göre temel hizmet alanlarından birisi olarak 

nitelendirilen sağlık sektörü, devletin genel yapısındaki bu dönüşüm ve 

değişim algısından etkilenen en önemli alanlardan birisi olmuş ve gün 

geçtikçe teknoloji ağırlıklı bir sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni 

bir sisteme doğru geçiş başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde e-sağlık 

kavramı çerçevesinde şekillendirilen alt temalarla beraber internet 

teknolojileri ve dijital aygıtların daha sık bir şekilde kullanılmaya 

başlandığı dikkati çekmiştir. Bugün ise neredeyse her gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkede önemli bir düzeyde kullanım yoğunluğu oluşan 

e-sağlık uygulamaları, sağlık hizmet sunumu süreci bakımından 

üzerinde çalışma gerçekleştirilen önemli alanlardan birisi haline 

gelmiştir (Eke ve diğerleri, 2019). 
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Çağımızın zorlu rekabet şartlarında başarıyı yakalamak isteyen 

firmaların, tüketicilerin tutumlarını etkilemesi son derece önemlidir. 

İşletmelerin tüketici tutumlarını etkileyebilmesi ve zorlu rekabet 

koşulları ile baş edebilmesi için tüketicinin bireysel, psikolojik, kültürel 

ve sosyal durumlarını dikkate alması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Şirketlerin asıl kaygısı kar sağlamaktır. Karlılığın sürekliliğini 

sağlayabilmek müşteri kitlesinin satın alma eyleminde bulunmasını ve 

kendi müşterisi olmasını sağlayabilmek adına tüketicinin tutumlarını 

iyi bilmesi gerekmektedir (Durmaz ve diğerleri, 2011). 

Son yıllarda pek çok hastalık türünün ortaya çıkması, tedavi 

olanaklarının artması, popülasyonda yaşanan ciddi artış, sosyal 

güvenlik konularında yenilikler ve bilişim teknolojisinde kaydedilen 

hızlı gelişmeler sağlık alanından değişimlere zemin hazırlamıştır. 

Meydana gelen değişimler ve özel sağlık kurumlarının sayıca 

artmasıyla ortaya çıkan rekabet koşulları, hastaların sağlıkla 

sorunlarında karar verme süreçlerini karmaşık hale getirebilmektedir. 

Bu durum hastaların rutinlerinden sıyrılmasına ve tedavi aşamasını 

irdeleyerek daha aktif hale gelmesine ortam sağlamıştır. Söz konusu 

durum hastane seçimindeki ölçütlerin önemini artırmıştır (Aytekin, 

2016). 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Yapılan bu çalışmada üniversite öğrencilerinde KKTC'deki devlet 

hastanelerinin e-sağlık uygulamasının farkındalığı, adaptasyonu ve 

kurum seçimi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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1.2. Araştırmanın Önemi 

Günümüzde internetin yaygınlaşmasına paralel olarak hayatın her alanı 

sayısallaşma yoluna gitmektedir. Bu kapsamda insan yaşamını 

yakından ilgilendiren birçok hizmet internet üzerinden verilmekte, söz 

konusu hizmetler “e-kavramlar” şeklinde isimlendirilmektedir (Kurşun 

ve Kaygısız, 2018). Bu hizmetler arasında yer alan ve son yıllarda 

giderek yaygınlaşan uygulamalar arasında e-sağlık uygulamaları yer 

almaktadır. 

Son yıllarda e-sağlık uygulamalarının kullanımında meydana gelen 

artışa paralel olarak alanda yapılan araştırmalarda da ciddi bir artış 

meydana geldiği görülmektedir. Buna karşılık KKTC’de devlet 

hastanelerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin araştırmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu çerçevede yapılan bu araştırmanın alan 

yazında mevcut bu boşluğu giderme konusunda önemli bir araştırma 

olduğu değerlendirilmiştir. 

1.3. Problem Durumu 

Günümüzde hastalar teknolojik alanda meydana gelen değişimlere 

paralel olarak nasıl bir sağlık hizmeti almaları gerektiği konusunda daha 

bilinçli davranmaktadır. Diğer taraftan sağlık işletmeleri tarafından 

sunulan hizmetlerin gelişmesi ve hizmet sunucuların artması sağlık 

sektöründe rekabetin artmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda 

hastane tercihini etkileyen unsurların iyi bilinmesi önemli bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Karahan ve diğerleri, 2016). Bunun 

yanında bilgi ve iletişim hizmetlerinin gelişmesi, hastaların bilinç 
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düzeylerinin de yükselmesi hastane bilgi sistemlerinin yeniden 

düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Mertoğlu, 2020). Bu 

durum zaman içerisinde hastanelerin e-sağlık uygulamalarına önem 

vermelerine, buna paralel olarak hastalar ile yakın iletişim içine 

girmelerine zemin hazırlamıştır. 

Son yıllarda e-sağlık uygulamaları özel sağlık kurumlarının yanında 

devlet hastaneleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. 

KKTC’deki devlet hastaneleri de e-sağlık uygulamalarına nem veren 

hastaneler arasında yer almaktadır. Ancak söz konusu hastanelerde e-

sağlık uygulamalarının işlevselliğine ve hastane tercihindeki etkilerine 

ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu noktada 

“KKTC’deki devlet hastanelerine ilişkin vatandaş görüşleri nelerdir?” 

sorusunun yanıtlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

1.4. Alt Problemler 

Araştırmanın problem cümlesine yanıt bulabilmek amacıyla aşağıdaki 

alt problemlere cevaplar aranması amaçlanmıştır. 

1. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin farkındalık 

ve bilgi edinme düzeyi ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin kullanım 

kolaylığı algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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3. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin servis 

kalitesi algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin uygulama 

kalitesi algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin farkındalık 

ve bilgi edinme düzeyleri e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumlarını etkilemekte midir? 

6. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin kullanım 

kolaylığı algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumlarını 

anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

7. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin servis 

kalitesi algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumlarını 

etkilemekte midir? 

8. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin uygulama 

kalitesi algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumlarını 

etkilemekte midir? 

1.5. Araştırmanın Sınırlıkları 

1. Yapılan bu araştırma KKTC’de bulunan devlet üniversiteleri ile özel 

üniversitelerde öğrenim gören ve tesadüfü yöntem ile seçilen 157 

öğrenci ile sınırlandırılmıştır. 
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2. Yapılan bu araştırma veri toplama sürecinde kullanılan ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan elde edilen bulgular ile 

sınırlandırılmıştır. 

1.6. Araştırmanın Varsayımları 

1. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin kendilerine yöneltilen 

ölçek maddelerine içten, doğru ve samimi yanıtlar verdikleri 

varsayılmıştır. 

2. Araştırmanın veri toplama aracında kullanılan ölçüm aracının 

araştırmanın alt problemlerini yanıtlama noktasında geçerli ve güvenilir 

bir ölçüm aracı olduğu varsayılmıştır. 

1.7. Tanımlar 

Sağlık: Türk Dil Kurumu sözlüğünde sağlık kavramı “Kişinin ruhsal, 

sosyal ve fiziksel açıdan tam bir iyilik halinde olması, afiyet, sıhhat, 

esenlik, vücut esenliği” olarak tanımlanmıştır (TDK). 

E-Sağlık: Sağlık ve esenliği geliştirmek için teknolojiden yararlanarak 

ortaya çıkartılan uygulamalar “E-Sağlık” olarak tanımlanmaktadır 

(Toygar, 2018). 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN 

ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesini meydana getiren temel 

başlıklar ile konu ile ilgili olarak geçmiş yıllarda başka araştırmacılar 

tarafından yapılmış olan araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

2.1. Sağlık Kavramı 

Sağlık kavramı insanların önem verdiği bir alan olup, her bireyin temel 

amaçlarının başında sağlıklı bir hayata sahip olma gelmektedir (Kim ve 

diğerleri, 2014). Sağlık kavramına ilişkin kabul görmüş olan tanımların 

başında Dünya Sağlık Örgütü’nce yapılmış olan tanım gelmektedir. 

Buna göre sağlık kavramı “bireyde sadece sakatlık ya da hastalık 

durumu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal refah düzeyinin olması” 

şeklinde tanımlanmıştır. Ottawa Sözleşmesi ile sağlık hakkı temel insan 

hakları arasına girmiştir  (WHO, 1998). Sağlık kavramına ilişkin olarak 

yapılan bu geniş kapsamlı tanıma daha sonra “sosyal ve ekonomik 

açıdan üretken bir yaşam sürme” olgusu da eklenmiştir. Bu kapsamda 

sağlık olgusu insanların değişen gereksinimlerine göre şekillenen bir 

yapıya sahiptir. Sağlık kavramını şekillendiren unsurlar sağlık sistemi, 

yaşam tarzı, sosyal çevre ve insan biyolojisi şeklinde 

gruplandırılmaktadır (Kesgin ve Topuzoğlu, 2006). 

2.1.1. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı 

Sağlık sektörü, bireyin sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

ürün ve hizmeti arz-talep durumuna göre üreten/ortaya koyan, çeşitli 
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üretim dallarında oluşturulmuş sistem ve alt sistemlerle bunların 

barındırdığı kurum, kuruluş, kişi ve benzerlerini ifade etmek adına 

kullanılan genel bir terimdir. Sağlık hizmetleri pazarlaması ise hasta 

kişilerin gereksinimi olan ürün/hizmeti belirlemek, ilgili ihtiyaçları 

mevcut bulundurmak, bu yönde üretmek ve toplum sağlığını öncelikli 

tutarak tanıtım vasıtası ile sağlık hizmetlerinin tüketici kitlesine 

sunulmasını içermektedir (Akın, 2016). Sağlık hizmetlerinin temel 

amaçlarının başında insanların sağlık düzeylerini yükseltme amacı 

gelmekle beraber, sağlık sistemlerinin farklı amaçları da 

bulunmaktadır. Bu amaçların başında hastaları tedavi etme ve 

hastalığın finansal risklerine karşı insanları koruma amaçları 

gelmektedir. Bunun yanında hasta beklentilerine yanıt verebilmek de 

sağlık sistemlerinin temel amaçları arasında yer almaktadır 

(Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). 

2.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri 

Kişilerin ve dolayısıyla toplumun sağlığının yerinde olabilmesi ve 

bunun devamlılığının oluşturulabilmesi için “sağlık hizmetleri”nin 

geliştirilmesi oldukça önemlidir. Sağlık hizmetleri, toplumların 

gelişmişlik düzeylerine uygun olarak gelişmektedir. Ayrıca toplumların 

sağlık ve buna bağlı olarak hastalık durumuna yaklaşımları da kültürel 

algılamaları ve toplumsal hayatları paralelinde değişmektedir. Bu 

farklar sağlık hizmetlerinin içeriğini ve çeşitliliğini de etkilemektedir 

(Altay, 2007). Ekonomik boyut açısından ele alındığı zaman sağlık 

hizmetleri dünyadaki en büyük ekonomik sektörler arasında yer 

almaktadır (Bolnick, 2003). Bunun temelinde her bireyin sağlık 



 

12 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

hizmetlerinden faydalanma gereksinimi olması ve sağlık hizmetlerine 

ayrılan kaynağın yüksek olması yatmaktadır (Yaylalı ve diğerleri, 

2012). 

Tengilimoğlu ve diğerleri (2009) sağlık hizmetlerinin temel 

özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır; 

• Sağlık hizmetlerinden faydalanma tesadüftür. 

• Sağlık hizmetlerinin yerine koyulabilecek farklı bir alternatifi 

yoktur. 

• Sağlık hizmetinden faydalanmak ertelenebilir bir süreç değildir.  

• Sağlık hizmetinin içeriği ve boyutunu hizmetten faydalanan kişi 

değil, ilgili doktor belirler. 

• Sağlık hizmetlerden faydalanan kişilerin tutumları 

irrasyoneldir. 

• Hizmetten elde edilen tatmin ve niteliği önceden tespit etmek 

oldukça zordur. 

• Sağlık hizmetlerinin bir kısmı toplumsal özellik ve kamu malı 

niteliği barındırmaktadır. 

• Sağlık hizmetinin çıktısı nakde çevrilemez (Akt. Göknar, 2013). 

Sağlık hizmetleri sistemi, toplumun sağlık seviyesinin artırılmasında, 

toplumdaki bütün fertlerin yaşamının devam ettirilmesinde ve hayat 

standardının artırılmasında son derece önemlidir. Hizmet sunumu 

hastaneler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, poliklinikler, 

muayenehaneler ve sağlık merkezleri gibi pek çok farklı sağlık 

kuruluşunun katkısıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak sağlık 
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hizmetlerinin sağlanmasında en önemli yükümlülük hastanelerindir 

(Güleç, 2016). 

2.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması 

Literatürde sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasına ilişkin olarak çeşitli 

yaklaşımlar olmakla beraber (Johnsson ve diğerleri, 1998; Teljeur ve 

Kelly, 2008), sağlık hizmetleri esasında, “koruyucu”, “tedavi edici” ve 

“rehabilitasyon” olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Altay, 2007; Sayım, 

2011). Söz konusu sağlık hizmetlerinin temel özellikleri aşağıda 

başlıklar halinde açıklanmıştır. 

2.1.3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  

Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti verilmesinde, diğerlerine 

kıyasla daha öncelikli bir konuma sahiptir. Zira bir hastalığı tedavi 

etmektense, hastalığa karşı korumak daha az masraflıdır. Söz konusu 

hizmetlerin etkisi özellikle ülkelerin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak 

artmaktadır. Sağlık hizmetleri eczacılık ve ilaç hizmetleri ile 

laboratuvar hizmetlerini de içermektedir (Altay, 2007). Bu tür 

hizmetlerin gayesi toplumda hastalık ihtimalini minimuma düşürmek 

ve sağlık seviyesi daha yüksek bir kitle yaratmak olduğundan ödeme 

gücüne bakılmadan bütün topluma sunulması gerekmektedir (Mendi, 

2012). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün yer verdiği tanımına göre koruyucu sağlık 

hizmetlerinin dayandığı koruyucu hekimlik sistemi; “Fiziksel ve ruhsal 

sakatlıkların ortaya çıkmasını ve gelişmesini, toplumun planlanmış 



 

14 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

çabaları sayesinde engellemenin yanında, kişilerin ve ailelerinin sağlık 

durumundan sorumlu olan iyi bir doktor tarafından bağışıklama, sağlık 

eğitimi vb. çabalarla herkesçe, bir bütün şeklinde toplum sağlığını daha 

iyiye taşımak adına bütün imkânlar kullanarak gerçekleştirilen 

hekimliktir" (Altay, 2007). Kişilerin tansiyonlarını ya da kolesterol 

düzeylerini ölçtürmeleri koruyucu sağlık hizmetlerine örnek 

gösterilebilir (Musa ve diğerleri, 2009). 

2.1.3.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri  

Koruyucu sağlık hizmetlerine kıyasla tedavi edici sağlık hizmetleri 

daha çok maliyet ve organizasyona gereksinim duyulan hizmetlerdir. 

Kalifiyeli çalışan ve fiziksel olanaklar ile idari ve parasal açıdan olan 

son derece önemli boyutları vardır. Şüphesiz bu hizmetlerin sağlanması 

da ciddi sosyal yararlar sağlar. Ancak mevcut maliyetleri ve her türlü 

organizasyon gereksinimi dolayısıyla dünya genelinde en çok rastlanan 

ve öncelikli sağlık hizmeti sunumu “tedavi edici sağlık hizmetleri” 

olarak nitelendirilmektedir (Altay, 2007). Koruyucu sağlık hizmetleri 

ile kıyaslandığı zaman tedavi edici sağlık hizmetlerinin mali yükü daha 

fazladır (Şen, 2018). 

2.1.3.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri  

Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise, özellikle felaket, savaş ve kaza 

gibi aniden gelişen ve insanların sakatlanmalarına neden olan ve/veya 

çalışma güçlerine, güdülenmelerine engel olan olayların ardından 

insanların topluma tekrar faydalı bir birey olarak kazandırılmaları ve 



 

 15 

böylelikle kültürel, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini 

sağlamaya ilişkin hizmetlerdir (Altay, 2007). 

2.2. Hastaneler ve Amaçları 

Hastane tanımları ele alındığında Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi 

Kurumları İşletme Yönetmeliğinde “Hasta ve yaralıların, hastalıktan 

şüphelenenlerin ve sağlık durumunu kontrol ettirmek isteyenlerin, 

yatarak ya da ayaktan kontrol, rehabilite, tanı, tedavi ve muayene 

ettikleri, beraberinde doğum yapılan kurumlar” ifadesine yer verildiği, 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ise; “Rehabilitasyon, tedavi 

tanı ve müşahede hizmetleri sunan, hastaların tedavi altına alındıkları 

yataklı kuruluşlar” hastane olarak açıklanmaktadır (Güleç, 2016).  

Hastaneler, yapıları dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla sağlık hizmeti 

tüketicilerinin (hastalarla) sürekli temas halinde olduğu bir sağlık 

birimidir. Hastanelerin ortaya çıkması tıp biliminin doğuşundan sonra 

yaşanmış ve bugüne kadar süregelen gelişimi tıbbın gelişimiyle 

benzerlik göstermiştir (Aslan ve Erdem, 2017). Bir başka tanıma göre 

hastane işletmeleri, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, 

hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerini 

sağlamak için oluşturulan ve idare edilen, kamuya, tüzel ya da özel 

kişilere ilişkin tüm birimler olarak ifade edilmektedir (Okursoy, 2010). 

Hastaneler, hizmet bakımından yalnızca insanların hastalanıp 

kurumdan hizmet bekleyenlere değil potansiyel açıdan sağlık problemi 

olmayan diğer kişileri de içeren bir profile sahiptir. Dolayısıyla 

toplumun tümü tarafından hedef kitle olarak nitelendirirler (Ayhan ve 
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Canöz, 2006). Bu çerçevede hastaneler hastalıktan şüphelenenlerin, 

sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, hasta ve yaralıların, 

yatarak veya ayakta müşahede, rehabilite, teşhis, tedavi ve 

muayenelerinin gerçekleştirildiği yataklı hizmet işletmeleri şeklinde 

nitelendirilmektedir (Bilgin, 2019). 

Kökleri dolayısıyla tarihin ilk organizasyonlarından biri olan hastaneler 

günümüzde, son derece öneme sahip kurumlardır. Bu durum söz 

konusu kurumlarda tedavi edici hizmetler verilirken, bir taraftan da 

insanları sağlık problemlerinden önemli oranda korumaya ilişkin 

hizmetler sağlanıyor olmasından doğmaktadır. Sağlık hakkı doğumla 

beraber başlar. Sağlıklı yaşam her insanın temel gereksinimidir ve bu 

gereksinimin giderilebilmesi için hastaneler en önemli fonksiyonu 

sağlamaktadır (Okursoy, 2010). 

Asıl amacı hastaya bakım hizmeti sağlamak olan hastaneler beraberinde 

temizlik, eğitim, lokantacılık ve hatta vale gibi yan hizmetlerin de 

verilmesinin gerektiği büyük çaplı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 

hizmet ortaya koyabilmek için uzman olmayan, yarı uzman ve uzman 

pek çok meslek grubunun çaba ve yeteneklerini harcadığı, işbirliğine 

gereksinim duyulan çalışmalarla belirli hedefleri gerçekleştirmek için 

kurulan organizasyonlardır (Güleç, 2016). 

2.2.1. Hastanelerin İşlevleri 

Hastanelerin temel işlevlerinin başında tedavi hizmetleri gelmekte olup, 

tedavi hizmetleri hastanelerin en belirgin işlevleri arasında yer 

almaktadır. Hastalara sağlanan tıbbi tedavi, sağlık hizmetlerinin 
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tamamını içerebilmektedir. Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri 

kişileri hastalığa yakalanmadan önce mevcut sağlık durumlarına özen 

göstermeleri noktasında bilinçlendirmek için yoğunlaşmaktadır. Bu 

eğitimin içeriği bireysel sağlık bakım uygulamaları olacağı gibi, kişileri 

aşı, kontrol gibi çalışmalara yönlendirme biçiminde de olabilir. 

Hastaneler koruyucu sağlık hizmetleri aşamasında da yapı kapsamında 

ön plandadırlar. Zira insanlar hasta olmaları durumunda sağlık 

kurumlarına başvururlar ve bu kişileri duyuru, broşür ve ilanlarla 

bilinçlendirmek için ciddi bir şanstır (Okursoy, 2010). 

Hastanelerde genel olarak tedavi hizmetleri sağlanmasının yanı sıra, 

temelde araştırma, eğitim ve bütün sağlık hizmetleri verilmektedir 

(Ağırbaş, 2016). Araştırma ve geliştirme fonksiyonu hastaneleri idari 

ve tıbbi olarak sürdürdüğü çalışmalar şeklinde iki çeşittir. Tıbbi 

araştırma çalışmaları, klinik araştırma ve geçmişe yönelik araştırma 

olarak iki başlıkta ele alınmaktadır. Klinik çalışmalar deneysel, 

değişken koşulların kontrol altına alınması, kobay kullanımını veya etik 

ilkeler bağlamında kendi isteğiyle gelen kişilerin yardımlarını 

kapsayan, belirli bir sağlık sorununa çözüm geliştirmeyi hedefleyen 

çalışmalardır (Okursoy, 2010). Tıbbi araştırma çalışmaları da kendi 

kapsamında klinik araştırma ve geçmişe yönelik araştırma şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. Klinik araştırma, hasta veya deney hayvanları 

üzerinde gerçekleştirilen araştırma faaliyetleridir. Geçmişe yönelik 

araştırma ise, hasta dosyaları temel alınarak gerçekleştirilen araştırma 

faaliyetleridir. İdari araştırma, hastanedeki işletmecilik problemlerinin 

belirlenip, çözümüne ilişkin araştırmadır (Kertiş, 2005). 
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Hastanelerin diğer bir işlevi ise yönetim işlevleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hastanelerin karmaşık yapıları dolayısıyla kendine özel 

özellikleri mevcuttur. Hastane yönetimi, mevcut insan gücü ve fiziksel 

kaynakları hastanenin amaçları doğrultusunda kullanma ve 

yönlendirme sanatıdır. Kendine özgü özellikleri ile genel yönetim 

süreçlerini de içeren hastane yönetimi, sağlık hizmeti üretimini 

sağlayan bir kuruluş değil beraberinde ekonomik bir işletme ve eğitim 

kurumu şeklinde algılanmalıdır. Uygulama kapsamında, hastane 

yönetmek diğer kurumları yönetmekten çok daha güç bir iştir (Okursoy, 

2010). 

2.2.2. Hastanelerin Sınıflandırılması 

Hastaneler sunmuş oldukları tedavi hizmetlerinin çeşidine, 

büyüklüğüne, mülkiyetine, hastaların hastane içinde kalma sürelerine 

göre çeşitli kategorilere tabidir. Hastaneler; hizmet basamağı, 

akreditasyon durumu, kuruluş yeri, hastaların yatış süresi, büyüklük, 

hizmet türü, eğitim statüsü, mülkiyet gibi kriterlerle kategorize edilirler 

(Okursoy, 2010). İşlevlerine göre ele alındığı zaman hastaneler 

aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır; 

a) İlçe / belde hastanesi: Kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri, 

muayene ve tedavi hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi müdahale, 

doğum, acil, 112 hizmetlerini bütünleştiren, görevli olan doktorların 

hasta kabul ve tedavi sağladığı, ileri tetkik ve tedavinin gerektiği 

durumlarda hastanın durumu stabil hale getirilerek uygun bir biçimde 
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bir üst basamak hastaneye aktarılmasının gerçekleştirildiği sağlık 

kurumlarıdır. 

b) Gün hastanesi: Birden çok dalda, günlük ayaktan muayene, tanı, 

tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri sunulan en az 5 müşahede yatağı ile 24 

saat sağlık hizmeti sağlanan, bir hastane içerisinde ya da bir hastane ile 

eşgüdümlü olarak kurulan sağlık kurumlarıdır. 

c) Genel hastaneler: Her çeşit acil vaka ile cinsiyet ve yaş ayrımı 

gözetilmeden, kapsamında bulunan ihtisas alanları ile alakalı hastaların 

kabul edildiği ve ayaktan ve yatış yapılarak hasta muayene ve 

tedavilerinin sağlandığı minimum 50 yatak kapasiteli sağlık 

kurumlarıdır. 

d) Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş grubuna ya da belli bir cinse ait 

hastaların, herhangi bir hastalığın tedavisi için veya organ ya da 

organların hastalarının kontrol, rehabilitasyon, tedavi, tanı, muayene ve 

müşahedesinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır. 

e) Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırmanın 

yapıldığı uzman ve yan dal uzmanlarına eğitimlerin verildiği genel ve 

özel dal sağlık kurumlarıdır (Ağırbaş, 2016). 

f) Özel hastaneler: Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (2002) ifade 

edilen biçimiyle; “minimum düzeyde öngörülen çalışan, hizmet ve bina 

standartlarına sahip olmak koşuluyla (bunların ayrıntıları yönetmelik 

kapsamında belirtilmiştir), yirmi dört saat süreyle düzenli ve sürekli 

olarak, bir ya da birden çok ihtisas alanında sağlık sorunu olanlara 
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ayakta ve yatarak muayene, tanı ve tedavi hizmeti sunan”, kamuya ait 

olmayıp özel teşebbüsler tarafından kurulan ve işletilen hastanelerdir 

(Bilgin, 2019). Özel hastanelerin de mülkiyet durumları nedeniyle özel 

kişi ya da kurumlara bağlı olduğu değerlendirildiğinde, her ne kadar 

sağlık hizmeti sağlıyor olsalar bile, ticari bir kaygı taşımanın 

dolayısıyla da hasta memnuniyetinin kamu hastanelerine kıyasla daha 

üst düzeyde olduğu ifade edilebilir (Güleç, 2016). 

2.2.3. Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler 

Hastaneler, insanların sağlık problemlerine çözüm aradıkları, teşhis 

konulan hastalıklarının tedavi sürecinin başlandığı özel ya da kamu 

adına hizmet sağlayan kurumlardır. Geçmiş dönemlerde devletin 

tümüyle tekelinde bulunan sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik 

kapsamındaki yenilikler ve yaşanan refah gelişimi ile özel sağlık 

kurumlarının sayıca artması neticesinde Pazar ekonomisi şartlarının 

yaşandığı bir alan halini almıştır. Artan hastan sayısı, hastaların sağlık 

kuruluşlarını tercih ederken kararsızlığa düşmelerine neden olmaktadır. 

Hastaneler seçimlerini farklı durum ve gereksinimler kapsamında ele 

alarak gerçekleştirmekte ve çoğunlukla yaptıkları seçimlerden 

pişmanlık hissetmektedirler. Bu durum hastaların, sağlık kurumlarını 

tercih ederken daha titiz davranmalarına zemin hazırlamaktadır 

(Aytekin, 2016). Hastane seçimi konusunda yapılan araştırmalar ele 

alındığında; hastane personelleri, hastanenin temel fonksiyonu, 

hastanenin fiziksel şartları, hastanın gelir ve eğitim seviyesi gibi 

etkenlerin, hastane seçimini etkilediğini göstermektedir. Hastaneler, 

tercih edilme oranlarını artırmak için kitlenin güvenilirliğini artıracak 
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politikalar izlemekte, kapsamında ünlü ihtisas sahibi hekimler 

bulundurmaya dikkat etmekte, fiziksel şartlarını iyileştirme 

çalışmalarına yönelmekte ve ücretlendirme politikaları ile alakalı 

çalışmalarda bulunmaktadırlar (Bilgin, 2019). 

2.2.3.1. Hastanenin Fiziksel Özellikleri 

Hastaneler birer hizmet kurumudur. Öncelikle, hizmet işletmesi 

olmaları dolayısıyla hizmet üretim ve satış süreci diğer işletmelerin 

(ticaret ve endüstri) ürün üretim ve satış sürecinden ayrı nitelikler 

sergilemekte, ayrıca hizmet işletmeleri kapsamında da sağlık hizmet 

işletmesi olmaları nedeniyle kendine özel bazı nitelikler 

barındırmaktadırlar (Kertiş, 2005). 

2.2.3.2. Hizmet Kalitesi 

Hizmet işletmelerinde yaratılan faydanın ortaya konulma yani üretilme 

biçimi ve karşıya aktarılma durumu üretim firmalarına kıyasla son 

derece farklıdır. Hizmetler, üretildiği anda tüketilmekte yani 

stoklanarak depolanamamaktadır. Hizmet sağlayan firmaların kalite, 

performans ve verimlilik boyutunun ele alınması, üretim işletmelerine 

kıyasla daha zor ve belirsizdir. Hizmet alanında etkinlik gösteren bir 

firmanın sağladığı hizmetin standardı yani operasyon kalitesi her 

seferinde farklılık gösterebilmektedir (Yavan-Temizkan, 2018). Bu 

noktada günümüzde hizmet kurumları, üretici işletmelerin faydalandığı 

yönetim yapılarının da alt yapısını oluşturan kaliteli hizmet algısını 

nihai gaye olarak benimsemektedirler. Sektör bünyesinde hizmetin her 

geçen gün öneminin artması ekonomideki payının artmasıyla ilişkilidir. 
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Hizmet alanında devam eden çekişme ve müşteri doyumuna gösterilen 

önem, kalite kavramının üretici firmalar değil de tüketici odaklı 

olmasına ve verilen hizmetin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır 

(Hemedoğlu, 2012). Hizmeti, üründen farklı kılan özellikleri içerisinde; 

elle tutulur olmaması, heterojen olması, üretimin ve tüketimin 

eşzamanlı gerçekleşmesi gelmektedir. Hizmetin elle tutulur olmayan 

yönü, hizmetin niteliğinin analizi sürecinde ürün kalitesinde ayrı olarak 

yeterli nesnel kriter olmamasına sebep olmuştur. Nesnel kriterlerin 

eksikliği halinde hizmet standardının analizinin yapılması için 

tüketicinin algıladığı kalite üzerine yoğunlaşılmıştır (Türk, 2009). 

İşletmeler için müşteri, pazarlama alanında gezen pazarlamacı ya da 

reklamcıdır. Almış olduğu mal veya hizmetten tatmin olan ve bu 

memnuniyetini diğer insanların yanında da ifade eden birey işletmenin 

en önemli reklam kaynağıdır. Müşterinin sunulan hizmetten memnun 

olmasında ve işletmenin hizmet kalitesinin artırılmasında kilit nokta 

yine müşterilerdir (Çiftçi, 2004). Yavan-Temizkan’a (2018) göre kalite, 

tüketicilerin algı ve beklentilerini hedef alarak tüketici beklenti ve 

taleplerinin mükemmellik seviyesinde yanıtlanmasını ifade etmektedir. 

Ürün ve ürün gruplarında kalite teminatı belirli standartlara bağlı olarak 

gerçekleştirilirken hizmet veren kurumlarda hizmet kalitesi teminatının 

analiz edilmesi ve standardizasyon gibi konular zor ve karmaşık bir hal 

almaktadır. Sağlanan hizmetin standardı tüketicilerin beklentileri ile 

algıları arasındaki fark karşılaştırılarak da tespit edilebilmektedir.  
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Birçok sektörde algılanan hizmet kalitesinin tüketici davranışlarını 

etkilediği ve ürün/hizmet tercih etmede belirleyici olduğu 

belirtilmektedir (Hu ve diğerleri, 2006; Saleem ve Raja, 2014; Ojo, 

2010; Shaham, 2016). Sağlık alanında değerlendirildiği zaman da 

algılanan kalite hasta memnuniyetini ve hastane tercihini olumlu yönde 

etkilemektedir. Literatürde yer alan çalışma sonuçları da hizmet ve 

servis kalitesinin hastane tercihi üzerinde belirleyici olduğunu 

göstermektedir (Boshoff ve Gray, 2004; Victorino ve diğerleri, 2005). 

Bunun temelinde yüksek hizmet ve personel kalitesine sahip 

hastanelerin hastaları teşvik etme konusunda daha etkili olmalarının 

yattığı belirtilmektedir (Liu ve Chen, 2009). 

2.2.3.3. Müşteri Beklentileri 

Bir ürün ya da hizmeti satın alan müşterinin, aldığı üründen bir takım 

beklentileri bulunmaktadır. Ürün, satın almadan önce beklentilere yanıt 

verdiğinde müşteri tatmin edilmiş olur. Yüksek müşteri tatmini 

sağlanan kişinin, daha sonraki süreçte yine aynı işletmeye başvurması 

muhtemeldir (Özbek ve Külahlı, 2016). Literatürde yer alan araştırma 

sonuçları d beklentileri karşılanan müşterilerin aynı ürün ve hizmeti 

tekrar tercih etme düzeyleri ile ürün/hizmetten memnun olma 

düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir (Almsalam, 2014; 

Mostaghimi ve diğerleri, 2016; Rahman ve diğerleri, 2017). Bu 

bağlamda bugün küreselleşmenin beraberinde yarattığı rekabet şartları, 

her geçen gün artan bilinçli tüketici, ürün ya da hizmetlerin fiyatlarına 

olan duyarlılık özellikle hizmet alanında faaliyet sergileyen firmaları 

değişiklik sergileyen müşteri talep ve ihtiyaçları paralelinde 
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eylemlerine yön vermelerini gerektirmektedir.  Müşteri odaklı bu yeni 

anlayışla birlikte işletmeler, müşterilerine kaliteli mal ve hizmetin yanı 

sıra düşük fiyat sunmak zorundadırlar. İşletmenin yarattığı değerin 

tüketiciler tarafından tercih edilmesi işletme açısından son derece 

öneme sahiptir. Müşteriler tarafından da firmanın gerçekleştirdiği 

değerlerin müşterilerin seçimine uygun olması da aynı şekilde öneme 

sahiptir. Bu nedenle firmaların tüketici tarafından tercih edilmesinde, 

tüketicinin ihtiyaçlarının doğru tespiti ve buna uygun ürün ya da hizmet 

sağlanması gerekmektedir (Erk, 2009). 

Müşteri beklentilerine uygun hizmet verilebilmesi için öncelikli olarak 

hizmetlerin müşteri beklentilerine cevap verecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Duygun ve Menteş’e (2016) göre, hedef kitle farklı 

ölçütler bağlamında kaliteyi kendine göre irdeleyerek, sağlanan 

hizmetin kalitesiyle kendisinin hizmete ilişkin beklentisini 

kıyaslamaktadır. Burada asıl odaklanılması gereken nokta tüketicinin 

tecrübe ettiği hizmet kalitesinin yüksekliğidir. Beklenen kalite ile 

tecrübe edilen arasındaki olumsuz fark, hedef kitlenin hizmet 

standardını olumsuz değerlendirmesine ortam sağlamaktadır. 

Tüketicinin kalite değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan farkın 

pozitif olması, tüketicinin aldığı hizmet kalitesinin olumlu 

değerlendirmesini sağlamaktadır. 

Yavan-Temizkan’a (2018) göre, bir hastaneden tedavi almayı seçen 

hastalar gerek o hizmetten kişisel anlamda beklentileri, gerekse 

çevreden öğrendikleri bilgilerle belli bir hizmeti almayı umut ederek 

kendilerini hastaneye bırakmaktadırlar. Hastaların söz konusu 
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beklentileri ne düzeyde iyi cevaplanabilirse tatmin seviyesi de o derece 

artacak ve hastane, seçilme konusunda sürdürülebilirliğini 

sağlayabilecektir. Hastanenin tekrar tercih edilmesi konusunda dikkat 

çeken ölçütlerin hangi faktörlerden meydana geldiğini keşfetmenin en 

canlı ve güncel örneğini hastalara yapılan anketler göstermektedir. Söz 

konusu anketlerin bazı dönemler itibari ile hastalara uygulanması 

neticesinde ulaşılan veriler hangi unsurların değiştirilip, iyileştirilmesi 

gerektiği konusunda son derece güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşmayı 

sağlayabilecektir. 

Yukarıda mevcut verilerden de çıkarılacağı üzere müşterinin talep ve 

beklentilerine cevap verilmesi, firmaların bu tüketicilerle uzun yıllar 

iletişimde kalmasına olanak sunarak, rekabet piyasasında önemli bir 

yarar sağlayacaktır. Bu nedenle, tüketicilerle sağlanan olumlu ilişkiler 

ve bunun sürekliliği firma için devamlılık adına son derece önemlidir 

(Çatı ve diğerleri, 2010). Bu bağlamda hastanelerde müşteri 

beklentilerinin giderilmesinin hastane seçimini olumlu yönde 

etkileyeceği ifade edilebilir. 

2.2.3.4. Müşteri Şikâyetleri Yönetiminin Etkinliği 

Müşteri şikâyeti, iki durumu ifade etmektedir. Bunlardan ilki kuruma, 

ikincisi ise şikâyetçi olan müşteriye yöneliktir. Müşteri şikâyetinde 

firma açısından, müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerde müşteri 

memnuniyetsizliğini yaratan bir sorun bulunduğu, müşteri yönünden 

ise; firmanın kendisine sağladığı ürün ve hizmetlerde taleplerine yanıt 

vermeyen bir durum olduğu söz konusudur. Müşteri şikâyetleri 
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sayesinde firmalar, mal ya da hizmetlerini müşterinin beklentilerine 

yanıt verecek şekilde düzenleyebileceklerdir. Öte yandan; henüz 

firmadan ayrılmayan tüketici, şikâyetinin çözümlenmesine göre 

eylemde bulunarak, terk edip etmeme kararı verecektir. Söz konusu 

durum firma adına bir şanstır. Bu şansı kendi çıkarına dönüştürmek için 

firma tüketicisini memnun eden firma tekrar kazanabilecektir. Tüketici 

ürün ve hizmeti satın almasında doyum ne derece önemli ise, şikâyeti 

sonrası memnuniyet duyması da oldukça önemlidir (Alabay, 2012). 

Mevcut müşteriyi elde tutabilmek için müşteri memnuniyetinin 

sağlanması gerekmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için 

onu anlamak ve müşterinin beklentilerini önceden anlayabilmek 

gerekmektedir. Bu sebeple firmalar, müşterisini dinleyebilmeli, 

şikâyetlerini bilmeli ve kısa sürede gereken çözümleri geliştirmelidir. 

Farklı bir deyişle işletmeler, müşteriye sağladığı ürün ve hizmet 

standardını her zaman en üst seviyede tutmak için tüketicilerini 

dinlemeli ve onların şikâyetlerini değerlendirmelidir. Tüketicisini 

dinleyen şirketler rekabet koşulları bünyesinde üstün bir konum 

sağlayacaklardır (Kitapcı, 2008). Müşterilerin memnuniyetsizlik 

duydukları durumlar ise hem müşteri tatminini azaltacak hem de 

müşteri şikâyetlerini arttıracaktır (Argan, 2014). Bu özellikleri ile 

müşteri şikayetleri yönetimi bir taraftan mevcut müşterilerin işletmede 

kalmalarına katkı sağlayan, diğer taraftan da işletme eksikliklerinin 

farkına varılmasına destek olan bir durum olarak değerlendirilmektedir 

(Filip, 2013). 
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Yukarıda mevcut verilerden de çıkarılabileceği üzere müşteri 

şikâyetlerini müşteri memnuniyetine çevirebilmek için müşteri 

şikâyetlerinin iyi bir şekilde idare edilmesi gerekmektedir (Sardaldı ve 

Sevim, 2009). Bu kapsamda hastanelerde müşteri şikâyetleri 

yönetiminin etkin olmasının hastane tercihini olumlu yönde 

etkileyeceği söylenebilir. Bunun yanında hastanelerde müşteri 

şikâyetleri yönetiminin etkili olması sunulan hizmet kalitesinin de 

yükselmesine katkı sağlamaktadır (Ro ve Wong, 2012). 

2.2.3.5. Hastanenin Kurumsal İmajı 

Kurum/işletmeler, çevreleri ile etkileşim sağlarken, olumlu bir algı 

yaratarak tanınmak için çabalarlar. Bu nedenle kurum/işletmeler 

bakımından, kamuoyu karşısında olumlu izlenim yaratmak oldukça 

öneme sahiptir. Bu aşamada kurumsal imaj, tüketicileri davranış ve 

tutumlarını etkileyerek, onların işletme ve kurumla işbirliğinde 

bulunmalarını, ürün/hizmetlerinden faydalanmalarını ve tüketici 

bağlılığını da etkilemektedir (Belber, 2015). Alan yazında mevcut pek 

çok araştırmada da kurumsal imajın müşteri sadakati, müşteri tatmini 

ve tercih etme niyeti üzerinde önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir 

(Liat ve diğerleri, 2014: Tu ve diğerleri, 2012; Weiwei, 2007; Ishaq, 

2012; Wu, 2013; Zameer ve diğerleri, 2015). 

Kurumsal imajın müşteri tercihlerini etkilemesi hastanelerde de geçerli 

bir durum olmakla beraber, yapılan araştırma bulguları da hastane 

imajının tüketici tercihlerini etkilediğini göstermektedir (Hoşgör ve 

Gündüz-Hoşgör, 2019). Söz gelimi bir hastanenin personelinin kendi 
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kurumlarından değil de farklı bir kurumdan sağlık hizmeti alması, bunu 

duyan, bilen dışarıdaki hedef kitlenin algısını da olumsuz açıdan 

etkileyecek, zihninde soru işaretlerinin oluşmasına zemin 

hazırlayacaktır. Bu nedenle kurumlar bu olumsuz izlenimi önlemek için 

ilk olarak iç hedef kitlelerine gereken değeri göstermeli ve personeline 

yönelik kuruluş yayınları, ödeme çekleri, ilan panoları, ödüller gibi 

farklı etkinlikler yaparak onların gözünde olumlu, tutarlı ve 

sürdürülebilir bir imaj yaratmaya çalışmalıdırlar. Ancak hem iç hedef 

kitleye hem de dış hedef kitleye ilişkin bu imaj çalışmalarını birbirinden 

ayrı düşünmek kurumu başarıdan ziyade kaosa sürükleyeceğinden, 

bütün imaj yaratma girişimleri bir bütün olarak ele alınmalı ve hepsi 

birbiriyle bütünlük arz edecek şekilde sunulmalıdır (Güleç, 2016). 

Hastanelerin kurumsal imajlarına etki eden birçok faktör vardır. 

Hastaneye sağlık hizmeti almak için gidenlere personelin gösterdiği 

yaklaşım, doktor muayenesi sırasında ve sonrasında yaşanabilecek 

aksaklıklar, hastane binasının temizliği, hastaneye ulaşım olanakları, 

hastaneyle alakalı istemli ya da istemsiz her türlü enformasyon, 

dedikodu, haber veya reklam vb. sistemli veya sistemsiz küçük ya da 

büyük, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ortaya çıkan tüm unsurlar o 

hastaneyle alakalı mutlaka kamuoyunun zihninde belli algılar 

yaratacağından, hastanenin imajının da şekillenmesine yardımcı 

olacaktır (Güleç, 2016). 
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2.2.3.6. Sağlık Personeli ve Hasta İlişkisi 

İletişim unsuru sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, 

hastane ortamında da sağlık iletişiminden söz etmek mümkündür 

(Yağbasan ve Çakar, 2006). Sağlık hizmetlerinin sunum aşamasında 

hastalar ile sağlık personelleri doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim 

halindedir. Özellikle hekimler ve hemşireler hastalar ile yakın iletişim 

halinde olan meslek mensuplarıdır. Bu nedenle hekimler ve hemşireler 

hastaların beklentilerine uygun bir biçimde hastalarla iletişim kurmak 

durumundadırlar (Çelik, 2008). Sağlık personeli ile hasta iletişimi ve 

etkileşimini düzenleyen birçok faktör vardır. İletişimin sağlıklı olması 

bazen sağlık personelinin kişisel özelliklerine bazen de hastalara 

bağlıdır (Güzergün ve diğerleri, 2006). Hasta ile sağlık personeli 

arasındaki iletişim hasta memnuniyetini etkileyen bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir (Tanrıverdi ve Özmen, 2011). Bu kapsamda 

sağlık iletişiminden memnun olan hastaların aynı hastaneyi tekrar tercih 

etme olasılıklarının yüksek olacağı düşünülebilir. 

2.2.3.7. Halkla İlişkiler Yönetiminin Etkinliği 

Halkla ilişkiler; herhangi bir kurum kapsamında idare aracılığıyla 

yürütülen politika ve etkinliklerin farklı kanallar aracılığı ile halka 

aktarılması, bu iletinin toplumda bıraktığı etkinin incelenmesi şayet 

varsa ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi ve halka yeniden 

sunulması, halkın zihninden ortaya çıkacak olumlu bir izlenim 

yaratılması için takip edilmesi gereken yöntemlerdir (Çakmak ve Kilci, 

2011). Tanımdan da anlaşılacağı gibi halkla ilişkiler iki unsurdan 
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meydana gelmektedir. Bunlardan ilki halkla ilişkiler yönetim 

fonksiyonu iken diğeri de iletişim yönetimidir. Farklı bir deyişler halkla 

ilişkiler, bir yönetim işlevi veya iletişimin idaresi şeklinde ifade 

edilmektedir. Halkla ilişkiler kavramının “ilişki yönetimi” ne karşılık 

geldiğiyle ilgili tanımlara yer verilmiştir. Yazarların önemli bir 

bölümünün ilişki ile iletişim kavramını aynı manada kullandığı da 

önemli bir detaydır (Kalender, 2013). 

Halkla ilişkiler şüphesiz ki çağımızda yönetimin en önemli kollarından 

birini oluşturmaktadır. Günümüzün iletişim çağı olarak 

nitelendirildiğini düşünüldüğünde halka ilişkilerin yönetim 

organizasyonları için ne kadar önemli olduğunu anlamak daha kolaydır. 

Tanıma ve tanıtmanın önemli fonksiyonlarından biri olarak halkla 

ilişkiler kamu ve özel sektörde mutlaka olması gerekenler arasında yer 

almaktadır (Çiftçi-Karabekir ve Tanışman, 2014). Halka ilişkilerin 

mevcut bu nitelikleri sebebiyle, alanında profesyonel kişiler tarafından 

gerçekleştirilen halk ile kurum ya da kurum arasında çok işlevli bir 

yönetim algısının temel alındığı, bilimsel ve sektörel iletişim yöntemine 

dönüşmüştür. Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar bünyesinde bu 

işlevleri gerçekleştirebilecek birçok birim dikkati çekmektedir. Kurum 

bünyesinde ortaya çıkan bu birimlerin yanı sıra halka ilişkiler hizmetini 

veren pek çok ajans da bulunmaktadır (Atik ve Taşçıoğlu, 2009). 

Tüketici tercihleri ve davranışları üzerinde halkla ilişkilerin önemli bir 

etkisi olduğu bilinmekle beraber, yapılan araştırma sonuçları da bu 

görüşü desteklemektedir (Hung, 2008; Rhi, 2016; Hsieh ve Li, 2008). 

Halkla ilişkiler faaliyetleri tüketici tercihleri üzerinde belirleyici olduğu 
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için birçok sağlık kurumu müşteri kitlesini geliştirmek için halkla 

ilişkiler faaliyetlerine yönelmektedir. Bu süreçte dış alan medya 

alternatifleri, direkt postalama, TV, radyo, gazete, dergiler 

kullanılabilmektedir. Söz gelimi; eski hastalara yeni bir hizmeti ilan 

etmek için doğrudan postalama seçeneği tercih edilebilmekte, yeni bir 

pediatrik hizmeti ilan etmek için bebekli aileleri broşürler 

gönderilebilmektedir. Özel sağlık kurumları, ayrıca TV kanalları ile 

işbirliği yapmakta, özellikle sabah kuşağı olarak ifade edilen ve hedef 

kesiminin önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğu bir kitleye ilişkin 

programlara sponsor olmakta, kuruluş kapsamında görev alan 

hekimlerin bu programlara konuk olmasını sağlamaktadır (Belber, 

2015). Bunun yanında sosyal medya da hastanelerin halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde yaygın olarak kullandıkları mecralar arasında 

gelmektedir. Zira yaşadığımız dönemde gelişen bilgi teknolojileri ve 

sosyal ağların etkisiyle sosyal medya gerek bireyler gerekse kurumlar 

için önemli bir etkileşim aracı ve bilgi kaynağı halini almıştır. Sağlık 

hizmetlerinin reklamında ve sağlık iletişiminde sosyal medyadan 

yararlanılması, sağlık ile ilgili sosyal medya kanallarında yapılan 

paylaşım, bilgi ve haberlerin, hastane ve doktor seçimine 

yansımalarının bilinmesi her geçen gün önem kazanmaktadır (Fener ve 

Çimen, 2016). 

2.2.4. Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler Üzerine Yapılan 

Araştırmalar 

Literatürde yer alan birçok çalışmada insanların hastane tercihlerini 

etkileyen değişkenler üzerine birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. 
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Çalışmanın bu bölümünde literatürde hastane tercihini etkileyen 

değişkenlerin ele alındığı araştırma bulgularına yer verilmiş olup, 

araştırmalar tarih sırasına göre geçmişten günümüze olacak şekilde 

sıralanmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar aşağıda özetlenmiştir. 

Ay ve diğerleri (2006) tarafından yapılan araştırmada hastaların hastane 

tercihleri üzerinde belirleyici olan faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada hastaların sosyo-demografik özelliklerinin 

(yaş grubu ve eğitim düzeyi), bunun yanında hastane deneyimlerinin ve 

sağlık personelleri ile iletişim düzeylerinin hastane tercihleri üzerinde 

önemli birer belirleyici olduğu rapor edilmiştir. 

Ayhan ve Canöz  (2006) tarafından yapılan araştırmada hastanelere 

gelen bireylerin hastaneyi tercih etmesinde etkisi olan halkla ilişkiler 

etkinliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Özel 

hastanelere hasta olarak kabul edilen ve hizmet alan 250 birey dâhil 

edilmiştir.  Araştırma sonunda bireylerin hastane tercihlerinde onların 

hastaneye başvurduklarında bürokratik işlemlerini hızlı bir şekilde 

çözen personellerin bulunduğu hastaneleri tercih ettikleri, tedavi için 

gittikleri hastanelerde tedavi eden doktorun hastalar ile ilgilenmesi ve 

onlara açıklayıcı bilgilerin vermesi sebebiyle de hastaneleri tercih 

ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bireylerin başvurdukları 

hastanede karşılayan personellerin saygın ve güler yüzlü tavırlarının 

bireylerin hastaneyi tercih etmelerinde etkili olduğu, hastanenin 

bilinilirliğin ve imajının da önemli olduğu ve hastanede doktorların 

doğru bir şekilde teşhis koyması ve tedaviyi başarılı bir şekilde 

tamamlayıp hastaların sorunlarını gidermesine de onların hastaneleri 
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tercih etmelerinde en önemli tercih sebeplerinden olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yaghoubi ve diğerleri (2011) tarafından yapılan araştırmada devlet 

hastaneleri ile özel hastaneleri tercih sürecinde hastaların hastane 

seçimlerin etkileyen değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya devlet hastaneleri ile özel hastanelere tedavi amaçlı giden 

350 hasta katılmıştır. Araştırmanın sonunda devlet hastanelerinde hasta 

tercihini etkileyen unsurların başında servis ücretlerinin geldiği, özel 

hastanelerde ise sağlık personelinin niteliklerinin hastane tercihi 

üzerinde belirleyici olduğu bulunmuştur. 

Özkoç (2013) tarafından yapılan araştırmada hastaların sağlık kurumu 

seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinin Uygunluk Analiz ve 

Nested Logit Model üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

TUİK verileri doğrultusunda 6938 birey dâhil edilmiştir. Araştırma 

sonunda yaşlı bireylerin kamu sağlık kurumlarını daha az tercih 

ettikleri, hastanelerde meydana gelen yığılmanın ve sıra beklemenin 

tercih sebebinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık 

hizmeti almak isteyenlerin hastane tercih sebepleri arasında sağlık 

kurumuna ulaşım imkânının yakın veya uzak olması tercih sebeplerini 

etkilediği, bireylerin ekonomik refah düzeylerinin de onların kamu 

veya özel sağlık kurumlarını tercih ettiği ekonomik durumu iyi olan 

hastaların özel sağlık kurumlarını tercih ettiği tespit edilmiştir.  

Demirer ve Bülbül (2014) tarafından yapılan araştırmada özel ve kamu 

hastanelerinde hizmet kalitesi, hasta tatmini ve tercih etme sebepleri 
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arasındaki ilişkinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya özel ve kamu hastanelerinde yatarak ve ayakta tedavi olan 

300’ er hasta dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda sağlık hizmeti alan 

bireylerin özel ve kamu hastanelerinde verilen hizmet kalitesinin 

hastaneyi tercih etme sebepleri arasında etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca kamu sağlık kurumlarından hizmet alan bireylerin 

hastane tercihi doğrudan olduğu ama özel hastanelerde hizmet alan 

bireylerin ise hastane tercih etmelerinde hastaların aldıkları hizmetten 

tatmin olmalarının etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Belbel (2015) tarafından yapılan araştırmada Nevşehir ili örneği 

üzerinden hastaların medeni durum ve yaş değişkenine göre hastanenin 

bilinirliğine, prestijine ve tercih edilmesine özel hastanelerin yapmış 

oldukları çalışmaların etkisinin incelemesi amaçlanmıştır.  Araştırmaya 

Nevşehir ili merkezinde yer alan özel iki hastaneden hizmet alan 311 

birey dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda bireylerin hastaneleri tercih 

etmesinde daha çok tanıtım ve reklam çalışmalarına yer verilmesinin 

önemli olduğu, yapılan bu tanıtım ve reklam hizmetlerinde yaş ve 

medeni durum gibi kriterleri de önemseyerek kampanyaların yapılması 

hastaların hastane tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

bunun yanında alınan sağlık hizmetinin kalitesi, hastalara karşı tutum 

ve davranışları da hastaların hastaneyi tercih etme sebepleri olarak 

tespit edilmiştir.  

Erdoğan (2015) tarafından yapılan araştırmada sağlık hizmeti veren 

kurumlarda halkla ilişkilerin hastaların hastaneyi tercih etme sebepleri 

üzerindeki etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Konya ili 
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merkezinde sağlık kurumlarından hizmet alan 500 kişi dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda sağlık hizmeti alan bireylerin sağlık kurumlarını 

tercih etmeme sebeplerinin alınan randevu zamanlarının uzun olması, 

verilen hizmet ile alınan sağlık hizmeti ücretinin yüksek olması, 

hastanede çalışan sağlık personellerinin ilgisiz davranması, sağlık 

personellerinin hasta yakını ve hastayı yanlış ve eksik bilgilendirmesi 

gibi sebeplerden dolayı hastane tercihlerinin değiştiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca hastane tercihlerinde hasta ve yakınlarının 

çevresindeki arkadaşlarının tavsiyeleri ile hastane tercihlerinin de 

şekillendiği tespit edilmiştir.  

Karahan ve diğerleri (2016) tarafından yapılan araştırmada öğrenciler 

açısından sağlık hizmeti almak istedikleri hastaneleri tercih etme 

sebeplerini etkileyen faktörlerin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim 

hayatına devam eden 360 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma sonunda 

öğrencilerin hizmet almak istedikleri hastane tercihlerinde önceden 

hizmet aldıkları durumlarda sahip oldukları deneyimlerin etkili olduğu, 

öğrencilerin tedavi olmak için özel sağlık kurumlarını tercih ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık hizmeti aldıkları hastanenin 

temizlik kurallarına uyması, sağlık kurumunun işleyişinin randevu 

sistemi ile düzenli bir şekilde çalışması gibi nedenlerinde öğrencilerin 

tercih sebepleri arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Fener (2016) tarafından yapılan araştırmada sağlık kurumlarında 

hizmet alacak bireylerin doktor ve hastane tercihlerinde sosyal 

medyanın etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya sağlık 
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kurumlarından hizmet alacak ve doktor seçimi yapacak olan 500 kişi 

dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin sağlık kurumlarını 

tercih etmesinde sosyal medya kullanım durumunun %60 ve sağlık 

kurumlarda görev yapan doktor seçiminde ise sosyal medya kullanımı 

durumu %64 oranında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen 

bulgulara göre sağlık hizmeti almak isteyenlerin sosyal medyayı etkin 

bir şekilde kullandıkları ve sağlık kurumlarının yapmış oldukları 

tanıtım ve reklam çalışmaların sosyal medya aracılığı ile takip ettiği ve 

sağlık hizmeti sonrasında da hizmet kalitesini değerlendirme 

aşamasında sosyal medyayı kullanıp memnuniyet durumlarını 

bildirmede önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Fener ve Çimen (2016) tarafından yapılan araştırmada sosyal meydanın 

sağlık kurumlarını ve bu kurumlarda hizmet veren doktorların 

seçimindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2016 

yılı Şubat-Haziran tarihleri arasında 500 birey dâhil edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların yarısında fazlasının sağlık kurumu ve doktor 

tercihinde sosyal medya kullanım durumunun etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık hizmet alan bireylerin hastane tercihlerinde 

hastanelerin yapmış oldukları sosyal medya tanıtım ve reklamlarının 

önemli olduğu ve hizmet alan bireylerinde sosyal medya üzerinden 

aldıkları hizmetleri değerlendirmelerinin bireylerin hastane ve doktor 

tercihlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Şantaş ve diğerleri (2016) tarafından yapılan araştırmada sağlık 

hizmetlerinin pazarlanma açısından hasta olan bireylerin hastane 

tercihleri ve onlara etki eden faktörlerin incelemesi amaçlanmıştır. 
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Araştırmaya Giresun il merkezinde yer alan kamu hastanesinde sağlık 

hizmeti alan 283 birey dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda sağlık 

hizmeti alan bireylerin hastane tercihlerinin tedavi hizmeti sunan 

doktorun tutum ve davranışlarının iyi olması, hastanede bulunan 

ekipmanların modern ve teknolojik olması, hastanenin bilinirliği gibi 

etmenlerin hastane seçiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca hastanenin hizmet kalitesi ve tüketici maliyeti açısında da 

hastane tercihleri seçimde önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Tüfekçi ve Asığbuğ (2016) tarafından yapılan araştırmada Isparta 

örneği üzerinden sağlık hizmeti alan bireylerin memnuniyeti ve sağlık 

kurumu tercihlerine etkili olan etmenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya istenilen şartlara uyan 560 birey dâhil edilmiştir. Yapılan 

araştırma sonunda hastaların hastane tercihlerinde sağlık kurumu ve 

doktorlara duyulan güven duygusunun önemli olduğu, görev yapan 

doktorların kendi alanlarında donanımlı bir yapıya sahipliği ve tedavi 

sonrasında hastaların memnun kalması sebebiyle bu faktörlerin önemli 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hastaların tedavi için başvurdukları 

doktorların ilgisiz tutum ve davranışları, tedavinin yetersiz ve ilgisiz 

olması ve neticesinde hoşgörüsüz bir ortamın olması gibi durumlarında 

hastaneyi tercih etmeme sebeplerinden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Güleç (2016) tarafından yapılan araştırmada sağlık kurumlarında 

hizmet almak isteyen bireylerin özel hastaneleri tercihinde hizmet 

alacağı sağlık kurumunun kurumsal imajının öneminin uygulamalı ve 

teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmaya Samsun ilinde 

yaşamını sürdüren ve özel bir sağlık kurumunda en az bir kere hizmet 
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almış olan 504 birey dâhil edilmiştir. Araştırma sonunda sağlık hizmeti 

alan bireylerin hastane seçiminde aldıkları sağlık hizmetinin kaliteli 

olması, Sağlık kurumunda görev yapan doktorların hastalara hızlı bir 

şekilde teşhis edip tedavi etmesinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca sağlık hizmeti alan bireylerin hastane tercihlerinde ödedikleri 

ücret ve aldıkları hizmetin karşılığında tatmin olma düzeylerinin de 

sağlık kurumunu tercih etmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Aytekin (2016) tarafından yapılan araştırmada Eskişehir ili örneği 

üzerinden hasta olan bireylerin hastane tercilerinde etkisi olan şartların 

ve hastanelerin MULTIMOORA ile sıralanmasının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya Eskişehir il merkezinde 2016 yılı ağustos 

ayında beş özel ve üç kamu hastanesinden hizmet alan 153 birey dâhil 

edilmiştir. Araştırma sonunda hastaların bu hastaneleri tercih 

etmelerinde aldıkları hizmetin kalitesi olması, yeterli şekilde hizmetin 

alınması, donanımlı doktorların bulunması ve teknolojik ve çağın 

yeniliklerine uygun cihazların olması önemli sebeplerden olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hastanelerin konum açısından kolay 

ulaşılabilir olması, hasta giriş esnasında prosedür işlemlerinin 

azaltılması, hastane ortamının temiz olması, tedavi sürecinde 

doktorların yeterli şekilde bilgi vermeleri ve bireylerin öneri ve 

şikayetlerini dikkate alıp çalışma yapmaları hastaların bu hastaneleri 

daha çok tercih etmelerine sebep olduğu tespit edilmiştir.  

Yağar ve soysal (2017) tarafından yapılan araştırmada markalaşma 

aşamasında etkili olan kurumsal özellikler ve tanıtım faktörlerinin 

sağlık kurumunu tercih etme üzerindeki etkisinin incelenmesi 
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amaçlanmıştır. Araştırmaya 2016 yılı 15 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri 

arasında sağlık hizmeti almak için başvuran 372 birey dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda sağlık hizmetinden faydalanan bireylerin hastaneyi 

tercih etmede sosyal medyada, tanıtım afişlerinde, reklamlarında 

görmeleri sebebiyle tercih ettikleri, yorumlardan olumsuz 

etkilenmedikleri ve marka haline geliş sağlık kurumlarına güven 

duymaları sebebi ile hastaneyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca tercih sebeplerinin sağlık kurumuna ulaşım yönünde problemin 

olmaması ve görev yapan doktorların popüler ve alanında güvenilir 

uzmanlar olması sebebinin de etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Çolakoğlu ve Seyrek (2018) tarafından yapılan araştırmada 

Gaziantep’te yer alan özel sağlık kurumları örneği üzerinden hizmet 

alan bireylerin demografik özellikleri ile marka tercihi arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Gaziantep ilinde yer 

alan dört farklı özel sağlık kurumlarında hizmet alan 620 hasta ve yakını 

dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda sağlık kurumlarında hizmet alan 

bireylerin yaş, medeni durum, cinsiyet, gelir düzeyi gibi durumları ile 

hastaneleri tercih etme sebepleri arasında rakamsal olarak anlamlı bir 

ilişkinin olduğu, hastanelerin marka bilinirlik düzeylerinin de hastane 

tercih sebeplerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ünal ve diğerleri (2018) tarafından yapılan araştırmada sağlık hizmeti 

alan bireylerin hasta karşıla hizmetlerinden memnuniyetlerinin sağlık 

kurumu tercihlerine, hizmet kalitesi algılarına ve aldıkları sağlık 

hizmetinden memnun kalma durumlarına etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya istenilen şartlara uyan 550 birey dâhil 
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edilmiştir. Sağlık hizmeti alan bireylerin hastane tercihlerinde onların 

sağlık kurumuna başvurduklarında karşılama hizmet biriminin tutum ve 

davranışlarının onların hastaneyi tercih etme sebeplerine olumlu ve 

anlamlı yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık 

hizmeti alan bireylerin memnuniyet düzeylerinin alınan hizmetin 

kalitesine göre de yükseldiği ve sağlık kurumunu tercih etme 

sebeplerine neden olduğu tespit edilmiştir. 

Bilgin (2019) tarafından yapılan araştırmada özel bir hastanede örneği 

üzerinden sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma politikalarının hastane 

seçimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Konya 

ilinde hizmet veren özel bir sağlık kurumundan hizmet alan 223 erkek, 

227 kadın toplam 500 hasta dâhil edilmiştir. Araştırma sonunda 

hastaların hastane tercihlerinde özel hastanelerin yaptıkları broşür, afiş 

ve tanıtım bilgilendirmeleri ile ücretleri hakkındaki bilgi vermeleri ve 

bu ücretlerin diğer özel hastanelere göre uygun olması sebebiyle 

hastaların bu hastaneyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin de 

hastane tercihinde önemli bir neden olduğu bununla bağlantılı güven 

duygusunun da etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Hoşgör ve Gündüz-Hoşgör (2019) tarafından yapılan araştırmada 1996-

2017 yılları arasında yapılan araştırmaların sağlık kurumlarından 

hizmet alan bireylerin hastane seçinin etkileyen etmenlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  Araştırmaya 1996-2017 yılları arasında yapılan 

araştırma şartlarına uyan 102 ulusal doküman dâhil edilmiştir.   

Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre hastaların hastane tercih 
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sebeplerinin 46 farklı neden olduğu, hastaların hastane tercihlerinde 

sağlık kurumunun yakın olması,  bireylerin çevresinde kişilerin sağlık 

kurumundan hizmet alıp tavsiyede bulunması, sağlık kurumunun fiyat 

politikasının uygun olması,  hastanenin marka olarak bilinmesi, sağlık 

kurumunun bulunduğu lokasyonda başka bir alternatifinin olmaması, 

hastanenin vermiş olduğu kalitesi hizmetin bireylerin tercih etme 

sebepleri arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çayırtepe ve Özkoç (2019) tarafından yapılan araştırmada hastaneyi 

tercih etme sebepleri arasında akreditasyonun yabancı ve Türk hastalar 

açısında etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye’de 

uluslararası akreditasyon belgesine sahip 32 hastaneden sağlık hizmeti 

alan 54 yabancı ve 194 Türk toplam 248 hasta dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda hastaneden hizmet alan bireylerin hastaneyi tercih 

etme sebepleri arasında akreditasyon belgesinin önemli olmadığı, Türk 

hastaların hastaneyi tercih etme sebepleri arasında ilk olarak hastanede 

görev yapan uzman doktorların olması, hastanenin teknolojik ve 

modern donanımlara sahip olması ve alının sağlık hizmetinin kaliteli 

olmasının etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yabancı hastalarda ise 

öncelikle hastane tercihlerinde hastaneden aldıkları sağlık hizmetinin 

kalitesinin iyi olması, hastanenin donanımsal olarak güncel ve yeni 

ekipmanlara sahip olması ve hastanenin fiziksel koşulları ile temizlik 

durumunun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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2.3. E-Sağlık Kavramı ve Tarihçesi 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelerin bir 

getirisi olarak e-dönüşüm, globalleşmenin ve dijitalleşmenin etkisi ile 

çağımızın dikkat çeken bir kavram halini almıştır. Elektronik dönüşüm 

dâhilinde değişimin meydana geldiği sektörlerden birisi de sağlıktır. 

Sağlık bakımını desteklemek adına sağlık sektörümdeki bilgilerin 

toplanması, işlenmesi ve analizini hedefleyen sağlık bilişimi, hasta 

tedavi sürecinin geliştirilmesi ve kurumsal verimliliğin 

iyileştirilmesinde dikkat çeken bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. 

21.yüzyılın başında geliştirilen e-sağlık uygulaması çerçevesinde 

halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasının geliştirilmesi ve bakım 

standardının iyileştirilmesi hedeflenmektedir (Mendi, 2012). E-sağlık 

kavram olarak değerlendirildiğinde “sağlık hizmetlerinde bilişim ve 

iletişim teknolojilerinden faydalanılarak hastalıkların önlenebilmesi, 

teşhis ve tedavisi, gözlenmesi ve sağlığın yönetilmesi” olarak ifade 

edilmektedir (Kılıç, 2017). E-sağlık sözcüğündeki “e” harfi elektronik 

anlamının yanı sıra e-sağlık terimini ifade eden birçok “e”yi de 

açıklamaktadır. Medical Internet Research dergisinde yer verilen 

makalelerde e-sağlık terimini açıklayan “e” ‘ler aşağıdaki şekildedir; 

1. Verimlilik (Efficiency): E-Sağlık teriminin en dikkat çeken 

unsurlarından biri masrafları en aza çekerek verimliliği arttırmasıdır. 

Giderleri aşağı çekmenin tek yöntemi sağlık kurumları ve hasta 

arasındaki etkileşimin geliştirilmesiyle tekrar eden veya faydası 

olmayan tanı ve tedavilerin önüne geçilmesinin sağlanmasıdır. 
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2. Kalite artışı (Enhancing quality): Verimlilik artışı yalnızca 

masrafların aşağı çekilmesi ile değil, beraberinde standardın 

yükseltilmesiyle mümkün hale gelmektedir. E-sağlık sayesinde hastalar 

sağlık kurumlarını kıyaslayabilme olanağına erişmekte ve daha nitelikli 

sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarını seçme sansına erişmektedirler. 

3. Kanıta dayalı (Evidence based): E-Sağlık faaliyetleri ispata 

dayanmaktadır. Geçerlilikleri ve etkileri yoğun bilimsel çalışmalar 

doğrultusunda ispatlanmıştır. 

4. Yetkilendirme (Empowerment): E-Sağlık, sağlık hizmetinden 

faydalananlara, temel tıbbi bilgilere ve kişisel e-kayıtlara web 

kanalından ulaşabilme olanağı sunarak, ispata dayalı tedavileri tercih 

eden hasta merkezli yeni bir süreç başlatmıştır. 

5. Cesaretlendirme (Encouragement): E-Sağlık, hasta ve sağlık 

personeli içinden yeni bir etkileşim yaratarak, sağlık bakımını tedavinin 

açıkça ifade edildiği ve kararların beraber alındığı bir boyuta 

çevirmiştir. 

6. Eğitim (Education): Çevrimiçi veri tabanları ile doktorların (devam 

eden tıp eğitimi) ve özel engelleyici verilerle tüketicilerin sağlık 

konusunda kendilerini ilerletmelerini desteklemektedir. 

7. Etkinleştirme (Enabling): Sağlık kurumlarının birbirileriyle 

etkileşiminin ve bilgi aktarımının ortak bir standart dahilinde 

gerçekleşmesine fırsat sunmaktadır. 
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8. Genişletmek (Extending): Sağlık alanının alışılagelmiş çerçevesini 

gerek coğrafi açıdan gerekse kavramsal olarak genişletmektedir. E-

Sağlık tüketicilerin, basit bir öneriden hareketle daha karmaşık 

eylemlere kadar devam eden sağlık servislerini küresel sağlayıcılardan 

kolaylıkla elde etmesine imkân sunmaktadır. 

9. Etik (Ethics): E-sağlık hasta ve doktor iletişimine farklı bir boyut 

getirmekte, çevrimiçi uzman uygulama, eşitlik, mahremiyet, 

bilgilendirilmiş onay gibi etik konulara ilişkin yeni meydan okumalar 

ve riskler yaratmaktadır. 

10. Eşitlik (Equity): Sağlık bakımını her birey için daha eşit duruma 

getirmek e-sağlığın esas hedeflerinden biridir. Ancak bunun yanında 

sahip olan ve olmayanlar arasında bir uçurum yaratma riski de 

mevcuttur. İnternet ve bilgisayarı kullanma konusunda gereken maddi 

olanağa, yeteneğe ve erişime imkanı olmayan bireyler bilgisayarlardan 

etkin şekilde faydalanamayacak ve dolayısıyla enformasyon 

teknolojisinin yararlarından bu teknolojiyi kullananlar kadar fayda 

sağlayamayacaklardır. Sayısal bölünme gençler ve yaşlılar, fakirler ve 

zenginler, kırsal ve kentsel kesimler gibi gruplar arasında ortaya 

çıkabilmektedir (Eysenbach, 2001). 

Yukarıda ifade edilen bilgilerden de çıkarılabileceği üzere kamu 

hizmetlerinin halkın daha kolay ve hızlı ulaşabileceği biçimde, daha az 

masraflı ve daha açık bir şekilde elektronik platformda sürdürülmesini 

hedefleyen e-devlet algısı, kendini sağlık alanında da göstermiş ve e-

sağlık terimi kullanılmaya başlanmıştır. İnternet ve diğer teknolojiler 
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vasıtası ile yapılan mobil sağlık, dijital hastane, sağlık bilişimi ve tele-

tıp başta olmak üzere e-sağlık hizmetleri zamanla gelişme göstermiştir 

(Eke ve diğerleri, 2019). 

2.3.1. E-Sağlık Uygulamaları 

Tarihsel süreç içerisinde birçok e-sağlık uygulaması geliştirilmiştir. 

Geliştirilen temel e-sağlık uygulamaları aşağıda başlıklar halinde 

açıklanmıştır; 

Tele-tıp uygulaması: Tele-tıp uygulaması ilk kez 1960’lı yıllardan 

2000’lere dek sağlık sektöründe uzak mesafeler arasında, tüm iletişim 

ve bileşim araçları ile gerçekleştirilen tanı ve tedavi faaliyetleri için 

yararlanılan bir kaynak olsa da bugün e-sağlık teriminin bir unsuru 

olarak nitelendirilmektedir (Kılıç, 2017). Günümüzde birçok ülke tele-

tıp uygulamasını kullanmaya devam etmekte olup, tele-tıp 

uygulamasına ilişkin araştırmalar devam etmektedir (Bagayoko ve 

diğerleri, 2006; Shittu ve diğerleri, 2007; Barea ve diğerleri, 2004). 

Sağlık.NET: Tele-Tıp, Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS), 

Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Merkezi Hastane Randevu 

Sistemi (MHRS) ve internet ortamında sunulan pek çok servis, 

ülkemizdeki e-sağlık uygulamalarının ana unsurunu meydana 

getirmektedir. Sağlık.NET sağlık işletmelerinde elektronik platformda 

oluşturulan bilgileri, direkt olarak oluşturuldukları yerden, standartlara 

uygun olarak toplamayı, elde edilen bilgilerden bütün ortaklar için 

uygun veriler geliştirerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

hizmetlerinde verimlilik ve standardı arttırmayı amaçlayan, 
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genişleyebilen, hızlı, güvenilir ve entegre bir bilgi ve iletişim ağıdır. 

Sağlık.NET sağlık alanında önceliklerin ve problemlerin tespit 

edilmesinde, tedbirlerin alınmasında, sektörel kaynakların, faaliyet ve 

yatırımların hazırlanmasında, sağlanan sağlık hizmetlerinin niteliğinin 

incelenmesinde aldığı rolün yanında bilimsel çalışma ve araştırmalar 

kapsamında kullanılmak için yeterli oranda kaynak sağlayacak ve 

işleyecek bir işlev üstlenmiştir (e-saglik.gov.tr).  

MEDULA: Yeşilkart, Bağkur, Emekli Sandığı ve Medula SGK’yı tek 

isim altında yani Genel Sağlık Sigortası (GSS) olarak bir araya 

getirmeyi amaçlayan bir çalışmanın bilişim kanadıdır. Diyaliz 

merkezleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, devlet hastaneleri ve 

daha pek çok sağlık kurumunun sunduğu hizmet, yararlandıkları tıbbi 

kaynaklar ve ilaçların ücretinin geri ödeme kurumunca karşılanması 

için Medula sisteminden faydalanmaları gerekmektedir 

(medulamedula.com). 

E-Laboratuvar: E-Laboratuvar hizmeti ile tüm kamu ve özel hastaneler, 

kendi web kanallarından oluşturdukları giriş ekranları aracılığıyla 

kamuoyuna kan tahlil sonuçlarını talep ettikleri zaman, diledikleri 

yerden erişebilme, yazdırabilme olanağı sağlayabilmektedir (Çiçek ve 

Söğüt, 2018). 

İlaç Takip Sistemi: İlaç Takip Sistemi, dünya çapında uygulanan Takip 

ve İzleme modelinin ilaç sektörüne uyarlanmış halidir. Bu sistemle 

beraber ürünlerin dağıtım ve tedarik sürecinde mevcut konumunu tespit 

etmek mümkündür. Elektronik ürün kodu teknoloji ile ilaçların, üretim 



 

 47 

veya dış alımından başlatarak tedarik sürecinde geçirdiği her adımı 

takip etmek olanaklıdır. Bu bağlamda her bir ilaç kutusunun üzerinde 

yer alan karekodlarla ürünün giriş ve çıkışı kayıt altına alınarak, ürünün 

mevcut konumu, zaman ve durumu kaydedilir ve gerçek zamanlı bir 

veri tabanında saklanır. Hasta güvenliğini iyileştirme konusunda 

önemli bir rolü olan sistemin elde ettiği bilgilerin değerlendirilmesi 

sonucu hasta güvenliği ihlalleri belirlenerek bu güvenilir olmayan 

ortamın yeniden yaşanmaması için çalışmalarda bulunularak 

engelleyici pek çok çalışma ile hastalara ilacın güvenilir olarak erişmesi 

sağlanırken hastaların da ilaca karşı güveni korunmuş olmaktadır 

(www.its.gov.tr).  

Elektronik reçete: Elektronik reçete (e-reçete) uygulaması, reçetenin 

bütün verilerini elektronik ortamda kayıt altına alan ve elektronik 

ortamda bilgi akışını sağlayan teknolojinin bir boyutudur. Yapılan 

çalışmalara göre, e-reçete uygulaması ile reçete yazımında ortaya çıkan 

hatalar ve maliyet en aza indirilmekte, sağlık hizmeti sunumun niteliği 

artmaktadır (Yiğit ve diğerleri, 2019; Gider ve diğerleri, 2015). Bu 

bağlamda geçmişte genellikle elle yazılması bir ritüel halini almış olan 

reçete, bugün elektronik platformda da hazırlanmaktadır. Elektronik (e) 

reçeteler, söz konusu bütün verilerin ve olağan işlemlerinin (ilacın 

izlemi, kaydı, geri ödemesi, temini de dahil olmak üzere) özel 

yazılımlar ve özel iletişim kanalları aracılığıyla tamamen elektronik 

ortamda hazırlandığı reçetelerdir (Akıcı ve Altun, 2013). 
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Mobil sağlık uygulamaları: Mobil teknolojiler sağlık hizmetlerinde 

gelişen pek çok sorunla baş etmede bir araç olarak nitelendirilmektedir 

(Demir ve Arslan, 2017). Mobil sağlık uygulamalarında farkı modeller 

geliştirilmekte olup, birçok hastalık türünde mobil sağlık 

uygulamalarından faydalanıldığı görülmektedir (Eng ve Lee, 2013; Liu 

ve diğerleri, 2011: 2022; Nikolaou ve Lean, 2017; Barton, 2012; 

Farzandipour ve diğerleri, 2017; Wu ve diğerleri, 2015; Kelli ve 

diğerleri, 2017: 92; Honeyman ve diğerleri, 2014). Mobil sağlık 

uygulamaları kablosuz taşınabilir cihazlar, tabletler, mesaj servisleri, 

web sayfaları, akıllı cep telefonlarından faydalanılarak sağlık hizmeti 

sağlama, sağlık konusunda bilgi transferi ve iletişimin 

gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. Hastaların mobil telefonla 

hastane dışından sağladıkları ölçümlerin (Tansiyon, EKG vb.) sağlık 

kurumlarına aktarılması, gebelere gebelikle alakalı öneri sms veya ses 

kaydı gönderilmesi, radyo yayını ile sağlık konusunda bilgilendirme 

yapılması, akıllı cep telefonu yazılımı ile tanı ve tedavi sunulması, 

çevrimiçi ortamda sağlık analizleri yapılması, bilgisayarlar vasıtası ile 

hastalıkların tedavisine yönelik oyun ve uygulamalar geliştirilmesi 

mobil sağlık konusunun içeriğini oluşturmaktadır (Kılıç, 2017). 

2.3.2. E-Sağlık Uygulamalarının Olumlu Yönleri 

E-sağlık uygulamaları sağlık sistemine birçok açıdan fayda sağlayan ve 

tedavi süreçlerini hızlandıran uygulamalardır. Söz gelimi, geleneksel 

bir sağlık modelinde kronik kalp sorunu olan ve düzenli olarak Elektro 

Kardiyo Grafiği (EKG) çektirmesi gereken bir hasta; her gün evinden 

çıkarak, sağlık kurumuna gidecek ve orada bir sağlık personeli 
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tarafından cihaza bağlanarak hizmet alacaktır. Oysa e-Sağlık modelinde 

söz konusu sağlık hizmeti ev şartlarında mevcut ve akıllı cep telefonu 

uygulamasıyla uyumlu olan iki adet sensörlü elektrotun kalbin üzerine 

yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Bu uygulamayla söz konusu bilgiler 

(ritmi, frekansı vb.), bluetooth kanalıyla telefona aktarılmakta, 

telefonda yer alan ilgili mobil sağlık uygulaması ile değerlendirme 

yapılması için doktora aktarılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde 

hastada önemli bir durum varsa, yine mobil yazılımlarla alakalı uzman 

doktora (veya sağlık kuruluşuna) bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Eğer 

EKG normalse, kaydedilmekte ve hasta günlük yaşamını sürdürmeye 

devam etmektedir (Kılıç, 2017). 

2.3.3. E-Sağlık Uygulamalarının Olumsuz Yönleri 

E-sağlık uygulamalarının olumlu yönlerinin yanında bazı olumsuz 

yönleri de bulunmaktadır. Jung (2008) e-sağlık uygulamalarının 

olumsuz yönlerini aşağıdaki gibi sıralamıştır; 

• Doğrudan toplumsal ve fiziksel ilişkinin yerini alması 

• Zaman duyarsızlığı 

• Gizlilik ve güvenlik 

• Düşük kaliteye sahip “çevrimiçi” sağlık enformasyonu 

• Yanlış tedavi 

• Erişim problemlerinin görülmesi 
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2.3.4. E-Sağlık Uygulamaları Üzerine Yapılan Araştırmalar 

Literatürde e-sağlık uygulamaları üzerine birçok çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Çalışmanın bu bölümünde literatürde e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin olarak yapılan araştırma bulgularına yer verilmiş 

olup, yapılan araştırmalar tarih sıralamasına göre geçmişten günümüze 

doğru olacak şekilde sıralanmıştır. İlgili araştırmalarda ulaşılan 

bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

Özer ve diğerleri (2012) tarafından yapılan araştırmada sağlık web 

sitelerinin kullanım seviyelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Türkiye’de yer alan bir üniversitesini İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nde çalışan 100 akademisyen dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda akademisyenlerin tamamına yakının bir kez de olsa 

sağlık web sitesini kullandığı, sağlık ile ilgili bilgileri aramada sağlık 

web sitelerini kullandığı be bunun sebebinin daha ucuz, kolay 

ulaşılabilir ve zaman tasarrufu sağlaması açısından önemli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca akademisyenlerin sağlık sitelerine 

güvenme ve güvenmeme oranlarının birbirine yakın olduğu tespit 

edilmiştir.  

Yorgancıoğlu-Tarcan (2015) tarafından yapılan araştırmada hastane de 

görev yapan idarecilerin sağlık bilgi teknolojilerine karşı tutumlarını 

etkileyen bireysel ve örgütsel faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya hastanelerde yönetici olarak görev yapan 378 birey dâhil 

edilmiştir. Araştırma sonunda hastanede görev yapan yöneticilerin 

cinsiyet, yaş ve aldıkları eğitim ile onların sağlık bilgi sistemlerine karşı 
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tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu geç yaşta görev yapan 

idarecilerin sağlık bilgi teknolojilerine karşı tutumları daha yaşlı 

olanlara göre daha fazla olduğu, sağlık bilimleri ile ilgili eğitim alıp 

yöneticilik yapan bireylerin sağlık bilgi sistemlerine daha fazla ilgili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bilgi teknolojilerine yönelik tutum 

ve yatak sayısı, dışarıdan hizmet alıp gibi faktörler arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Topbaş (2016) tarafından yapılan araştırmada elektronik reçete 

uygulamasının doktor ve eczacı tarafından değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya Elektronik reçete uygulaması dâhilinde 

mülakat için bir eczacı ve bir doktor toplam 2 kişi dâhil edilmiştir.  

Araştırma sonunda sağlık kurumlarında uygulanan elektronik reçete 

uygulamasının doktorlar açısından ilaç adını yazma ve reçetenin 

iletilmesi aşamalarındaki problemlerin ortadan kaldığı görüşünün 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik reçete uygulamasının daha 

çok eczacılar için kullanışlı olduğu gereken prosedür işlemlerinin daha 

çabuk tamamlandığı, yanlış ilaç yazılma durumlarının önüne geçildiği 

ve sistemsel olarak hastaların daha kolay kontrol edildiği, doktorların 

yazım şekillerinden dolayı okunamayan reçetelerin yerine elektronik 

reçetelerin daha anlaşılır ve kolay olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Demir ve Aslan (2017) tarafından yapılan araştırmada hastane görev 

yapan yöneticiler açısından mobil sağlık uygulamalarının sağlık 

kurumlarında kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya istenilen şartlara uyan sağlık kurumlarında görev yapan 10 

yönetici dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda sağlık kurumların da 
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kullanılmak istenen mobil uygulamaların öncelikle sistemle uyum 

içinde çalışması için alt yapının hazırlanması ve daha sonra 

uygulamaların kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca bu mobil uygulamaların hastaların sağlık kurumlarında sıra 

beklemeden ve personellerin iş yüklerini arttırmadan tedavi olmak için 

hekimlerle buluşabilecekleri, hazırlanan mobil uygulamalar ile zaman 

ve maddi konular açısından tasarruf sağladığı tespit edilmiştir.  

Kurşun ve Kaygısız (2018) tarafından yapılan araştırmada merkez 

hekim randevu sistemi uygulamalarının kullananlar açısından 

memnuniyet ve erişilebilirlik açısında öneminin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya Giresun ilinde yaşamını sürdüren istenilen 

şartlara uyan 500 hasta dâhil edilmiştir. Araştırma sonunda uygulamayı 

kullanan bireylerin genel olarak bu sistemden memnun oldukları, 

kullanılan sistemin güvenli olduğu, araştırmaya dâhil olan bireylerin 

yarısının uygulamayı kullandığı ve hastaların yarısının da telefon ile 

arayarak randevu aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uygulamayı 

kullanan hastaların randevu aldıktan sonra uygulama üzerinde doktor 

veya sağlık kurumu tarafından randevularda değişiklik yapıldığının 

bilgisini alabildikleri tespit edilmiştir.  

Yorulmaz ve diğerleri (2018) tarafından yapılan araştırmada bireylerin 

e-nabız ve dijital sağlık hizmetlerine karşı farkındalık düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstenilen kriterlere uyan 288 

birey dâhil edilmiştir.  Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre 

katılımcıların %83’ü e-nabız sistemini kullanmadığı %17 oranında ise 

e-nabız uygulamasını kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu e-
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nabız uygulamasının kullanımı ile ilgili katılımcıların memnuniyet 

seviyeleri arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiş, 

bireylerin e-nabız uygulamasını kullanmak yerine randevu sistemini 

üzerinden işlemlerini yapmalarının daha kolay ve pratik olduğu rapor 

edilmiştir.   

Çiçek ve Söğüt (2018) tarafından yapılan araştırmada Isparta örneği 

üzerinden sağlık sektöründe hastaların e-devlet uygulamalarının 

etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Isparta’da 

hayatını sürdüren hastanelerden sağlık hizmeti alan 400 birey dâhil 

edilmiştir. Araştırma sonunda Devletin sağlık hizmetleri açısından 

sunmuş olduğu e-sağlık hizmetleri hakkında yeterli bilgi ve algıya sahip 

oldukları, bireylerin sağlık kurumlarında sunulan e-sağlık hizmetlerini 

de yeterli düzeyde kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

bireylerin eğitim düzeyi, ekonomik seviyesi ile e-sağlık hizmeti 

kullanma düzeyleri arasında anlamlı ve olumlu bir ilişkinin olduğu 

üniversite mezunlarının e-hizmetleri daha çok kullandığı, ekonomik 

seviyesi yüksek olan bireylerinde e-hizmeti daha fazla kullandığı tespit 

edilmiştir. 

Terzi (2019) tarafından yapılan araştırmada sağlık hizmetlerinde e-

sağlık uygulamalarının sağlık hizmeti alan bireyler tarafından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İzmir Alsancak Nevvar 

Salih İşgören Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti alan 13 birey dâhil 

edilmiştir.  Araştırma sonunda e-sağlık uygulamalarını kullanan 

bireylerin olumlu görüş bildirdikleri ve bu uygulamaların zaman, ücret, 

prosedür gibi işlemleri daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatıldığının 
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sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu uygulamaların olumsuz yönlerinin 

güvenlik açıkları, sistemin alt yapısının sağlıklı olmaması ve sistemin 

olumsuz bir durumda kullanılamaması gibi olumsuz durumların olduğu 

rapor edilmiştir.  

Eke ve diğerleri (2019) tarafından yapılan araştırmada mobil sağlık 

uygulamalarının bireyler tarafından nasıl algılandığına yönelik bir 

araştırmanın yapılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Isparta Süleyman 

Demirel Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 

Yönetimi Bölümünde eğitimini sürdüren 224 öğrenci dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakının 

e-sağlık hizmetlerini kullandığı ve bu uygulamaları kullanarak sağlık 

kurumlarından yararlandığı ve en yoğun kullanılan uygulama olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık bilimleri alanında öğrenimini 

devam eden öğrencilerin mobil sağlık hizmetleri hakkında diğer 

öğrencilere istinaden daha fazla bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Ülke ve Atilla (2020) tarafından yapılan araştırmada Ankara ilinde yer 

alan sağlık kurumları örneği üzerinden sağlık hizmetlerinde bilişim 

sistemleri ve e-sağlık uygulamalarının öneminin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ili merkezinde yer alan bir kamu, 

bir üniversite ve bir özel hastaneden sağlık hizmeti alan 1140 birey 

dâhil edilmiştir. Araştırma sonunda katılımcıların demografik 

özellikleri ile internet bilgi kaynaklarını kullanımları arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmış, ekonomik düzeyi ve eğitim 

düzeyi yüksek olan bireylerin internet bilgi kaynaklarını daha çok 

kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bireylerin e sağlık hizmeti 
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kullanımlarının devlet, üniversite ve özel hastanelere göre farklılık 

gösterdiği üniversite hastanesine başvuranların daha çok internet bilgi 

kaynaklarını kullandığı en az ise devlet hastanesine başvuranları e 

sağlık hizmetini kullandıkları tespit edilmiştir.  

Mertoğlu (2020) tarafından yapılan araştırmada sağlık kurumlarında 

çalışanların sağlık kurumlarında bilişim teknolojilerine yönelik 

tutumları ve hazırbulunuşluk düzeylerinin birey performansına 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 720 personel dâhil edilmiştir. 

Araştırma sonunda araştırmaya katılanların BTT ve BTHS düzey 

puanları ile cinsiyet, yaş, medeni durum, çalıştığı bölüm ve mesleği 

arasından anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

Araştırmaya katılan bireylerin görev yapma süreleri ile BTHS düzey 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ama BTT Düzey puanı ile 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma modeline, araştırmanın evren ve 

örneklem grubuna ilişkin bilgilere, veri toplama sürecinde kullanılan 

ölçeğe ve veri analiz sürecinde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgilere 

yer verilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

Yapılan bu çalışmada iki ve daha fazla değişken arasındaki korelasyonu 

belirlemede yaygın olarak kullanılan ilişkisel tarama modelinden 
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yararlanılmıştır. İlişkisel tarama modeli sosyal bilimler alanında 

kullanılan genel tarama modeline uygun araştırma modelleri arasında 

yer almaktadır (Karasar, 2012). İlişkisel tarama modeline göre 

yürütülen çalışmalarda değişkenler arasındaki muhtemel ilişkilerin 

belirlenmesinin yanında örneklem grubunun ölçeklerden aldıkları 

puanların da karşılaştırılmasında kullanılmaktadır (Tekbıyık, 2014; 

Akt. Mazlum ve Atalay-Mazlum, 2017). Bu çalışmaya ilişkin araştırma 

modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında çalışma modeline uygun olarak aşağıdaki 

hipotezler test edilmiştir. 

H1: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

farkındalık ve bilgi edinme düzeyi ile e-sağlık uygulamalarından 

memnun olma durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin kullanım 

kolaylığı algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Farkındalık ve Bilgi Edinme 

Uygulamadan 

Memnun Olma 

Düzeyi 

Kullanım Kolaylığı 

Servis Kalitesi 

Uygulama Kalitesi 
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H3: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin servis 

kalitesi algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumları 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

uygulama kalitesi algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

farkındalık ve bilgi edinme düzeyleri e-sağlık uygulamalarından 

memnun olma durumlarını etkilemektedir. 

H6: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin kullanım 

kolaylığı algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumlarını 

anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

 

H7: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin servis 

kalitesi algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma durumlarını 

etkilemektedir. 

H8: Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

uygulama kalitesi algıları e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumlarını etkilemektedir. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bilimsel çalışmaların sağlıklı ve doğru sonuçlar ortaya koyabilmesi için 

doğru örneklem seçim yöntemlerinden yararlanılması oldukça 
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önemlidir. Doğru örneklem yönteminden yararlanılması 

araştırmacıların veri toplama sürecinde zamandan tasarruf etmelerine 

katkı sağlamaktadır. Bunun yanında yapılacak çalışmanın hassaslık 

durumuna göre örneklem seçiminde doğru yöntemin kullanılması 

büyük bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde evren 

büyüklüğüne göre örneklem grubunda yer alması gereken birey sayısı 

Tablo 1’de sunulmuştur (Cohen ve diğerleri, 2017; Akt. Koç-Başaran, 

2017: 484).  

Tablo 1. Evren Büyüklüğüne Göre Örneklem Sayıları 

Evrendeki Kişi 

Sayısı (N) 

%90 Güven 

Aralığında 

Örneklem 

Sayısı (n) 

%95 Güven 

Aralığında 

Örneklem 

Sayısı (n) 

%99 Güven 

Aralığında 

Örneklem 

Sayısı (n) 

100 88 91 95 

500 301 340 393 

1000 431 516 648 

5000 657 789 1347 

50.000 745 1045 1778 

100.000 751 1056 1810 

150.000 752 1060 1821 

200.000 753 1061 1826 

250.000 754 1063 1830 

500.000 755 1065 1837 

1000.0000 756 1066 1840 
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Yapılan bu araştırmanın evrenini KKTC’de bulunan üniversitelerde 

öğrenim gören öğrenciler meydana getirmektedir. Araştırmanın 

örneklem grubu ise KKTC’de bulunan üniversitelerde öğrenim gören 

68 kadın ve 89 erkek olmak üzere toplam 157 öğrenci oluşturmaktadır. 

Yapılan bu çalışmanın örneklem seçim sürecinde basit tesadüfü 

örneklem modelinden yararlanılmıştır. Evrende bulunan her bir kişinin 

örneklem grubuna girme olasılığının eşit olduğu bu model literatürde 

yer alan birçok çalışmada sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde 

örneklem sayısının belirlenmesinde kullanılan yöntemler olmakla 

beraber, Tablo 1’de evrendeki kişi sayısına göre örneklem büyüklüğü 

görülmektedir. Ancak yapılan bu çalışmada evrendeki kişi sayısı tam 

olarak bilinmediği, bunun yanında COVID – 19 sürecinde örneklemi 

oluşturan bireylere yüz yüze ulaşma fırsatı olmadığı için örneklem 

grubu 157 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı gibi her bir örneklemin 

çalışma grubuna dahil edilmesine katkı sağlayan ve evrendeki 

bireylerin örnekleme seçilme olasılıklarının eşit olduğu yöntem “basit 

tesadüfü örnekleme yöntemi” olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde 

evrendeki her bireyin örnekleme katılma olasılığı eşit olduğu için 

örnekleme seçilen bireyin diğer bireylerin seçimini etkilemesi söz 

konusu değildir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012; Akt. Koç-Başaran, 

2017: 487). 

Yapılan bu çalışmada araştırmanın örneklem grubunu oluşturan 

öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Bilgileri ve E-Sağlık 

Uygulamaları Hakkında Temel Bilgilerine İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 

Değişken Alt değişken f % 

Yaş grubu 

18-21 yaş 40 25,5 

21-24 yaş 36 22,9 

24-27 yaş 39 24,8 

27-30 yaş 31 19,7 

30+ yaş 11 7,0 

Cinsiyet 
Kadın 68 43,3 

Erkek 89 56,7 

KKTC’deki devlet hastanelerinin 

online sağlık hizmetlerini 

kullanıyor musunuz? 

Evet 113 72,0 

Hayır 44 28,0 

KKTC’deki devlet hastanelerinin 

online sağlık hizmetlerini ne 

sıklıkla kullanıyorsunuz? 

Haftada 1 kez 9 8,0 

Ayda 1 kez 16 14,2 

6 ayda 1 kez 34 30,1 

Yılda 1 kez 54 47,8 

KKTC’deki devlet hastanelerinin 

online sağlık hizmetlerinden nasıl 

haberdar oldunuz? 

Sosyal medya 76 48,4 

TV ve Radyo 23 14,6 

SMS 23 14,6 

Arkadaş 

sayesinde 
14 8,9 

Mail 10 6,4 

Diğer 11 7,0 
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Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin %25,5’i 18-21 yaş 

grubunda, %22,9’u 21-24 yaş grubunda, %24,8’i 24-27 yaş grubunda, 

%19,7’si 27-30 yaş grubunda, %7’si ise 30+ yaş grubundadır ve 

katılımcıların %43,3’ü kadın, %56,7’si erkeklerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanların %72’si KKTC’deki devlet hastanelerinin 

online sağlık hizmetlerini kullanmakta ve bu kişilerin %8’i haftada 1 

kez sistemi kullanırken, %14,2’si ayda 1 kez, %30,1’i 6 ayda 1 kez, 

%47,8’i ise yılda 1 kez kullanmaktadır. Araştırmaya katılanların 

%48,4’ü KKTC’deki devlet hastanelerinin online sağlık hizmetlerinden 

sosyal medyada aracılığıyla haberdar olurken, %14,6’sı TV ve Radyo 

aracılığıyla haberdar olmuş, %14,6’sı SMS aracılığıyla haberdar olmuş, 

%8,9’u arkadaşı sayesinde haberdar olmuş, %6,4’ü mail yoluyla 

haberdar olmuş, %7’si ise diğer şekillerde haberdar olmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Yapılan bu araştırmada literatürde yer alan çalışmalarda (Ojo, 2017; 

Petter ve diğerleri, 2008) kullanılan anketlerde yer alan maddeler 

derlenerek “E-Sağlık Uygulamaları Farkındalık Ölçeği” geliştirilmiştir. 

Ölçek 5 alt boyuttan meydana gelmekte olup, söz konusu alt boyutlar 

farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi, 

uygulama kalitesi ve memnuniyet şeklindedir. Ölçekte yer alan alt 

boyutların madde numaraları aşağıda açıklanmıştır. 

Farkındalık ve bilgi edinme: 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddeler 

Kulanım kolaylığı: 8, 9, 10, 12 ve 15’inci maddeler 
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Servis kalitesi: 20, 21, 22 ve 23’üncü maddeler 

Uygulama kalitesi: 24, 25, 26 ve 27’inci maddeler 

Memnuniyet: 1, 4, 5, 11, 13 ve 14’üncü maddeler 

Araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin alt boyutlarına ilişkin 

güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Ölçeğe İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Alt boyut Madde sayısı Cronbach’s Alpha 

Farkındalık ve bilgi 

edinme 

8 ,947 

Kullanım kolaylığı 5 ,896 

Servis kalitesi 4 ,939 

Uygulama kalitesi 4 ,907 

Memnuniyet 6 ,945 

 

Tablo incelendiğinde, tüm alt boyutlara ilişkin verilerin Cronbach’s 

Alpha değerinin ,800 üzerinde olduğu ve buna göre alt boyutların 

yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. 

3.4. Veri Toplama Süreci 

Literatürde sosyal bilimler alanında yapılan anket ve ölçek 

çalışmalarında genellikle yüz yüze görüşme yönteminden 

yararlanılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışma COVID – 19 sürecine 

denk geldiği için araştırmanın örneklem grubunu oluşturan üniversite 
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öğrencileri ile yüz yüze görüşme fırsatı bulunmamıştır. Bu nedenle 

örneklem grubunda yer alan öğrencilere veri toplama anketi online 

sistemler kullanılarak doldurulmuştur. Bu kapsamda veri toplama 

sürecinde Google Forms ile Whatsapp sosyal medya aracından 

yararlanılmıştır. 

3.5. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin analiz işlemlerinde SPSS 22 programı 

kullanılmıştır. Alt boyutların arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde 

Pearson Korelasyon analizi kullanılırken, farkındalık ve bilgi edinme, 

kullanım kolaylığı, servis kalitesi, uygulama kalitesi alt boyutlarının 

memnuniyet alt boyutu üzerindeki etkisinin incelenmesinde Basit 

Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırma kapsamında çalışmaya katılan öğrencilerin KKTC’de yer 

alan devlet hastanelerinde uygulanan e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

bilgi ve farkındalık düzeylerine ilişkin bilgiler aşağıda yer alan Tablo 

4’te sunulmuştur. Tablo 4’te yer alan bulgular tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

 

 

 



 

64 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Bireylerin KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık 

Uygulaması Hakkında Farkındalık ve Bilgi Edinme Algısı Düzeylerine İlişkin 

Ortalamalar 

 

Maddeler X Ss 

2. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının kullanıcıları bilgilendirme düzeyi 

yüksektir. 

3,17 1,091 

3. KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları doktor seçiminde ve doktorun web 

sayfasını incelemek konusunda başarılı uygulamalardır. 

3,30 1,034 

6. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

konusunda hastaların farkındalık düzeyleri yüksektir. 
3,18 1,024 

7. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarına yönelik yapılan reklam ve tanıtım 

faaliyetleri yeterli düzeydedir. 

2,96 1,173 

16. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarında yer alan bilgiler doğru bilgidir. 
3,48 ,997 

17. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarında kullanım amacına uygun bilgiler yer 

almaktadır. 

3,52 ,958 

18. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları ile sağlık hizmetlerinden anlık bilgi sahibi 

olabiliyorum. 

3,39 1,066 

19. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları tarafından verilen bilgilerin güvenilir 

olduğunu düşünüyorum. 

3,61 ,985 

Genel toplam 3,32 ,891 
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Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin farkındalık ve 

bilgi edinme algısına ilişkin maddelerden en düşük algıya ortalamaya 

2,96 puan ile “7. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarına yönelik yapılan reklam ve tanıtım faaliyetleri yeterli 

düzeydedir” maddesinde sahip oldukları, en yüksek algıya ise ortalama 

3,61 puan ile “19. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları tarafından verilen bilgilerin güvenilir olduğunu 

düşünüyorum” maddesinde sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya 

katılan bireylerin ortalama farkındalık ve bilgi edinme algısı 

düzeylerinin 3,32 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan 

devlet hastaneleri tarafından uygulanan e-sağlık uygulamalarının 

kullanım kolaylığına ilişkin görüşleri Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 

5’te yer alan öğrenci görüşlerinin belirlenmesinde tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Bireylerin KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık 

Uygulaması Hakkında Kullanım Kolaylığı Algısı Düzeylerine İlişkin Ortalamalar 

 

Maddeler X Ss 

8. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları hastalar açısından oldukça 

kullanışlıdır. 

3,24 1,122 

9. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları hastaların hastane tercihlerini 

etkilemektedir. 

3,47 ,938 

10. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları kullanıcı dostu bir ara yüze ve içeriğe 

sahiptir. 

3,25 1,066 

12. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarını kullanışlı buluyorum. 
3,41 1,115 

15. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının kullanımını öğrenmek benim için 

çok kolaydı. 

3,45 1,047 

Genel toplam 3,34 ,912 

 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin kullanım 

kolaylığı algısına ilişkin maddelerden en düşük algıya ortalamaya 3,24 

puan “8. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hastalar açısından oldukça kullanışlıdır” maddesinde sahip oldukları, en 

yüksek algıya ise ortalama 3,47 puan ile “9. KKTC'deki devlet 

hastanelerinin e-sağlık uygulamaları hastaların hastane tercihlerini 
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etkilemektedir” maddesinde sahip oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin ortalama kullanım kolaylığı algısı 

düzeylerinin 3,34 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan 

devlet hastaneleri tarafından uygulanan e-sağlık uygulamalarının servis 

kalitesine ilişkin görüşleri Tablo 6’da sunulmuştur. Tablo 6’da yer alan 

öğrenci görüşlerinin belirlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden 

yararlanılmıştır. 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Bireylerin KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık 

Uygulaması Hakkında Servis Kalitesi Algısı Düzeylerine İlişkin Ortalamalar 

 

Maddeler X Ss 

20. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları tarafından sunulan teknik destek 

yeterli düzeydedir. 

3,32 1,008 

21. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının teknik donanımının yeterli 

olduğunu düşünüyorum. 

3,22 1,008 

22. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları içinde ihtiyacım olan bilgileri 

barındırıyor. 

3,40 ,973 

23. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının çalışma sisteminde herhangi bir 

sorun olduğunu düşünmüyorum. 

3,38 1,016 

Genel toplam 3,33 ,921 



 

68 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin servis kalitesi 

algısına ilişkin maddelerden en düşük algıya ortalamaya 3,22 puan ile 

“21. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamalarının teknik 

donanımının yeterli olduğunu düşünüyorum” maddesinde sahip 

oldukları, en yüksek algıya ise ortalama 3,40 puan ile “22. KKTC'deki 

devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları içinde ihtiyacım olan 

bilgileri barındırıyor” maddesinde sahip oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin ortalama servis kalitesi algısı 

düzeylerinin 3,33 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan 

devlet hastaneleri tarafından uygulanan e-sağlık uygulamalarının 

uygulama kalitesine ilişkin görüşleri Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 

7’de yer alan öğrenci görüşlerinin belirlenmesinde tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. 
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Tablo 7. Araştırmaya Katılan Bireylerin KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık 

Uygulaması Hakkında Uygulama Kalitesi Algısı Düzeylerine İlişkin Ortalamalar 

 

Maddeler X Ss 

24. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarında isteklerin hızlı bir biçimde 

tamamlanmaktadır.  

3,40 1,018 

25. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları sağlık kalitemi arttırmaktadır. 
3,33 1,034 

26. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının çalışma fonksiyonunu beğeniyorum. 
3,14 1,100 

27. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları sağlık konusundaki bilgi düzeyimi 

geliştirmektedir. 

3,30 1,141 

Genel toplam 3,29 ,950 

 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin uygulama 

kalitesi algısına ilişkin maddelerden en düşük algıya ortalamaya 3,14 

puan ile “26. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamalarının 

çalışma fonksiyonunu beğeniyorum” maddesinde sahip oldukları, en 

yüksek algıya ise ortalama 3,40 puan ile “24. KKTC'deki devlet 

hastanelerinin e-sağlık uygulamalarında isteklerin hızlı bir biçimde 

tamamlanmaktadır” maddesinde sahip oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin ortalama uygulama kalitesi algısı 

düzeylerinin 3,29 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. 
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FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan 

devlet hastaneleri tarafından uygulanan e-sağlık uygulamalarından 

memnun olma durumlarına ilişkin bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8’de yer alan öğrenci görüşlerinin belirlenmesinde tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Bireylerin KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık 

Uygulaması Hakkında Memnuniyet Algısı Düzeylerine İlişkin Ortalamalar 

 

Maddeler X Ss 

1. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarının sistem kaliteleri yüksektir. 
3,15 1,139 

4. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

alanlarında başarılı uygulamalardır. 
3,31 1,029 

5. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hastaların memnuniyetini sağlayacak yeterliktedir. 
3,21 1,104 

11. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarını yakın çevremdeki insanlara tavsiye 

edebilirim. 

3,35 1,091 

13. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarında istediğim bilgiye kolayca 

ulaşabiliyorum. 

3,38 1,059 

14. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamaları çalışanlar ile etkileşim kurabileceğim bir 

yapıya sahiptir. 

3,33 1,052 

Genel toplam 3,29 ,957 
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Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin memnuniyet 

algısına ilişkin maddelerden en düşük algıya ortalamaya 3,15 puan ile 

“1. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamalarının sistem 

kaliteleri yüksektir” maddesinde sahip oldukları, en yüksek algıya ise 

ortalama 3,38 puan ile “13. KKTC'deki devlet hastanelerinin e-sağlık 

uygulamalarında istediğim bilgiye kolayca ulaşabiliyorum” 

maddesinde sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan 

bireylerin ortalama memnuniyet algısı düzeylerinin 3,29 ortalama ile 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerinin KKTC’de bulunan 

devlet hastaneleri tarafından uygulanan e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi, 

uygulama kalitesi ve memnuniyetleri arasındaki ilişkiye ait bulgular 

Tablo 9’da sunulmuştur. Tablo 9’da yer alan bulgulara Pearson 

Korelasyon Analizi kullanılarak ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tablo 9. KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamaları Hakkındaki 

Farkındalık ve Bilgi Edinme, Kullanım Kolaylığı, Servis Kalitesi, Uygulama Kalitesi, 

Memnuniyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesine İlişkin Pearson Korelasyon Analizi 
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Farkındalık ve 

bilgi edinme 

r 1     

p      

N      

Kullanım 

kolaylığı 

r ,926 1    

p ,000     

N 157     

Servis kalitesi 

r ,900 ,889 1   

p ,000 ,000    

N 157 157    

Uygulama 

kalitesi 

r ,931 ,915 ,903 1  

p ,000 ,000 ,000   

N 157 157 157   

Memnuniyet 

r ,949 ,920 ,908 ,915 1 

p ,000 ,000 ,000 ,000  

N 157 157 157 157  

 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile kullanım kolaylığı algı 

düzeyleri arasında (r=,926; p<0,05), farkındalık ve bilgi edinme algı 
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düzeyleri ile servis kalitesi algı düzeyleri arasında (r=,900; p<0,05), 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile uygulama kalitesi algı 

düzeyleri arasında (r=,931; p<0,05) farkındalık ve bilgi edinme algı 

düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri arasında (r=,949; p<0,05) 

pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı algı düzeyleri ile servis kalitesi algı düzeyleri 

arasında (r=,889; p<0,05), kullanım kolaylığı algı düzeyleri ile 

uygulama kalitesi algı düzeyleri arasında (r=,915; p<0,05) kullanım 

kolaylığı algı düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri arasında (r=,920; 

p<0,05) pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki servis 

kalitesi algı düzeyleri ile uygulama kalitesi algı düzeyleri arasında 

(r=,903; p<0,05) servis kalitesi algı düzeyleri ile memnuniyet algı 

düzeyleri arasında (r=,908; p<0,05) pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı 

ilişki olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

uygulama kalitesi algı düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri arasında 

(r=,915; p<0,05) pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamında hazırlanan ve alt boyutlardan farkındalık ve bilgi 

edinme algısı, kullanım kolaylığı algısı, servis kalitesi algısı, uygulama 

kalitesi algısı ile memnuniyet algısı arasında ilişki olduğu şeklinde 

kurulan H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 
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FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre 

KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine 

etkisine ilişkin bulgular Tablo 10’da sunulmuştur. Tablo 10’da yer alan 

bulguların tespit edilmesinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

kullanılmıştır. 

Tablo 10. KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamaları Hakkındaki 

Farkındalık ve Bilgi Edinme Algı Düzeyinin Memnuniyet Algı Düzeyine Etkisinin 

İncelenmesine İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

 

Değişken B 
Std. 

Hata 
β t p 

Sabit -,099 ,094 - -1,055 ,293 

Farkındalık 

ve bilgi 

edinme 

1,019 ,027 ,949 37,389 ,000 

r=,949; r2=,900; F(1, 155)=128,596; p=,000 

 

Tablo 10 incelendiğinde, farkındalık ve bilgi edinme algısının 

memnuniyet algısını ,900 düzeyinde anlamlı olarak etkilediği 

görülmektedir (R=,949; R2=,900; F(1, 155)=128.596; p<0,05). 

Farkındalık ve bilgi edinme algısı memnuniyet algısında meydana 

gelen değişimin %90’ını açıklamaktadır. Farkındalık ve bilgi edinme 

algısında meydana gelecek 1 birimlik değişim memnuniyet algısında 
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,949 birimlik anlamlı düzeyde değişime neden olmaktadır (β= ,949). H5 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre 

KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine etkisine 

ilişkin bulgular Tablo 11’de sunulmuştur. Tablo 11’de yer alan 

bulguların tespit edilmesinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

kullanılmıştır. 

Tablo 11. KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamaları Hakkındaki 

Kullanım Kolaylığı Algı Düzeyinin Memnuniyet Algı Düzeyine Etkisinin 

İncelenmesine İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

 

Değişken B 
Std. 

Hata 
β t p 

Sabit -,035 ,118 - -,299 ,765 

Kullanım 

kolaylığı 
,988 ,034 ,920 29,206 ,000 

r=,920; r2=,846; F(1, 155)=852,966; p=,000 

 

Tablo 11 incelendiğinde, kullanım kolaylığı algısının memnuniyet 

algısını ,846 düzeyinde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir 

(R=,920; R2=,846; F(1, 155)=852,966; p<0,05). Kullanım kolaylığı algısı 

memnuniyet algısında meydana gelen değişimin %84,6’sını 

açıklamaktadır. Kullanım kolaylığı algısında meydana gelecek 1 
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FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

birimlik değişim memnuniyet algısında ,920 birimlik anlamlı düzeyde 

değişime neden olmaktadır (β= ,920). H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre 

KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

servis kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine etkisine ilişkin 

bulgular Tablo 12’de sunulmuştur. Tablo 12’de yer alan bulguların 

tespit edilmesinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Tablo 12. KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamaları Hakkındaki 

Servis Kalitesi Algı Düzeyinin Memnuniyet Algı Düzeyine Etkisinin İncelenmesine 

İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

 

Değişken B 
Std. 

Hata 
β t p 

Sabit ,147 ,121 - 1,219 ,225 

Servis 

kalitesi 
,943 ,035 ,908 26,962 ,000 

r=,908; r2=,824; F(1, 155)=728,932; p=,000 

 

Tablo 11 incelendiğinde, servis kalitesi algısının memnuniyet algısını 

,824 düzeyinde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir (R=,908; 

R2=,824; F(1, 155)= 728,932; p<0,05). Servis kalitesi algısı memnuniyet 

algısında meydana gelen değişimin %82,4’ünü açıklamaktadır. Servis 

kalitesi algısında meydana gelecek 1 birimlik değişim memnuniyet 

algısında ,908 birimlik anlamlı düzeyde değişime neden olmaktadır (β= 

,908). H7 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre 

KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

uygulama kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine etkisine 

ilişkin bulgular tablo 13’te sunulmuştur. Tablo 3’te yer alan bulguların 

tespit edilmesinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Tablo 13. KKTC’deki Devlet Hastanelerinin E-Sağlık Uygulamaları Hakkındaki 

Uygulama Kalitesi Algı Düzeyinin Memnuniyet Algı Düzeyine Etkisinin 

İncelenmesine İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

 

Değişken B 
Std. 

Hata 
β t p 

Sabit ,255 ,112 - 2,280 ,024 

Uygulama 

kalitesi 
,921 ,033 ,915 28,219 ,000 

r=,915; r2=,837; F(1, 155)=796,298; p=,000 

 

Tablo 13 incelendiğinde, uygulama kalitesi algısının memnuniyet 

algısını ,837 düzeyinde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir 

(R=,915; R2=,837; F(1, 155)=796,298; p<0,05). Uygulama kalitesi algısı 

memnuniyet algısında meydana gelen değişimin %83,7’sini 

açıklamaktadır. Uygulama kalitesi algısında meydana gelecek 1 

birimlik değişim memnuniyet algısında ,915 birimlik anlamlı düzeyde 

değişime neden olmaktadır (β= ,915). H8 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 



 

78 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Tartışma  

Araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-

sağlık uygulaması hakkında farkındalık ve bilgi edinme algısı 

düzeylerine ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman, katılımcıların e-

sağlık uygulamalarına ilişkin farkındalık ve bilgi edinme düzeylerinin 

orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan benzer 

çalışmalarda da insanların farklı teknolojik cihazlar üzerinden hizmet 

veren e-sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin 

genellikle orta ya da yüksek seviyede olduğu bulgularına ulaşılmış, 

insanların e-sağlık uygulamalarını yaygın bir biçimde kullandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır (Eşiyok, 2019). Yetişkin bireyler üzerinde bu 

konuda yapılan bir çalışmada katılımcıların e-sağlık bilgi sistemlerine 

e-nabız uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmış, 

araştırmaya 17-49 yaş aralığında bulunan 288 kişi katılmıştır. 

Araştırmanın sonunda katılımcıların %497 gibi önemli bir bölümünün 

sağlık alanında e-sağlık uygulamalarını daha önce duydukları ve e-

sağlık uygulama konusundaki bilgi düzeylerinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (Yorulmaz ve diğerleri, 2018). E-sağlık uygulamaları 

arasında yer alan ve e-devlet üzerinden hizmet veren sağlık 

uygulamalarına ilişkin kullanıcı görüşlerinin ele alındığı diğer bir 

çalışmada katılımcıların e-devlet üzerinde sunulan sağlık hizmetlerine 

ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu rapor edilmiştir (Söğüt, 2017). 

E-sağlık uygulamalarına ilişkin hasta görüşlerinin ele alındığı benzer 

bir çalışmada nitel veri toplama modeline göre 13 hastanın e-sağlık 
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uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmış, 

araştırmanın sonunda hastaların büyük bir bölümünün e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu ve e-sağlık 

uygulamalarını birçok açıdan faydalı buldukları tespit edilmiştir (Terzi, 

2019). Bilindiği gibi e-sağlık uygulamaları insanların hastane ve tedavi 

süreçlerini hızlı yürütmelerinin yanında sağlıklarını ve yaşam 

kalitelerini de yükseltmektedir (Güler, 2015). Bu nedenle toplumda e-

sağlık uygulamalarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin yüksek 

olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-

sağlık uygulaması hakkında kullanım kolaylığı algısı düzeylerine 

ilişkin görüşleri incelendiği zaman e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

kullanım kolaylığı algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da e-sağlık uygulamalarına 

ilişkin kullanıcı görüşleri incelenmiş, çalışmalarda genellikle 

kullanıcıların e-sağlık uygulamalarını kullanım kolaylığı olan 

uygulamalar olarak gördükleri rapor edilmiştir (Terzi, 2019). Yee 

(2013) tarafından yapılan çalışmada e-sağlık uygulamalarında kullanım 

kolaylığının kullanıcı memnuniyeti açısından önemli bir yere sahip 

olduğu belirtilmiştir (Akt. Güler ve Eby, 2015). Bu noktada yapılan bu 

çalışmada katılımcıların e-sağlık uygulamalarına ilişkin kullanım 

kolaylığı algılarının orta düzeyde olmasının temelinde uygulamaların 

yeterli düzeyde kullanışlı olmamalarının yattığı düşünülebilir. 

Literatürde farklı sektörler üzerinde yapılan çalışmalarda da dijital 

platformlarda ve uygulamalarda kullanıcıların en fazla sorun 
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yaşadıkları alanların başında kullanım kolaylığının geldiği bulgularına 

ulaşılmıştır (Bayram ve Şahbaz, 2017). 

Araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-

sağlık uygulaması hakkında servis kalitesi algısı düzeylerine ilişkin 

görüşleri incelendiği zaman e-sağlık uygulamalarına ilişkin servis 

kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Literatürde yer 

alan çalışmalarda da benzer bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. E-

sağlık uygulamalarından faydalanan hastalar üzerinde bu konuda 

yapılan bir çalışmada hasta görüşlerine göre e-sağlık uygulamalarında 

servis kalitesinin yüksek olduğu, buna paralel olarak hastaların 

sistemde bekleme sürelerinin kısa olduğu ve hizmetlere erişimlerinin 

oldukça hızlı olduğu tespit edilmiştir (Terzi, 2019). 

Araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-

sağlık uygulaması hakkında uygulama kalitesi algısı düzeylerine ilişkin 

görüşleri incelendiği zaman e-sağlık uygulamalarına ilişkin uygulama 

kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Sağlık alanında 

verilen hizmetlerde kalitenin önemli bir yere sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğu zaman (Deniz, 2016), son yıllarda e-sağlık 

uygulamaları ile sağlık alanında kalitenin arttırılması amaçlanmaktadır 

(Şengül, 2019). Bu kapsamda yapılan bu çalışmada katılımcıların 

uygulama kalite algılarının orta düzeyde olması e-sağlık 

uygulamalarında uygulama kalitesinin arttırılması gerektiğini 

göstermektedir. 
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Araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-

sağlık uygulaması hakkında memnuniyet düzeylerine ilişkin görüşleri 

incelendiği zaman e-sağlık uygulamalarına ilişkin memnuniyet 

düzeylerinin orta seviyede olduğu bulunmuştur. Literatüre yer alan 

benzer çalışmalarda da insanların e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin genellikle orta ya da düşük düzeyde olduğu 

bulgularına ulaşılmıştır. Yaş aralığı 18-49 aralığında bulunan bireyler 

üzerinde bu konuda yapılan bir çalışmada katılımcıların e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin ve e-sağlık uygulamaları içerisinde 

yer alan e-nabız uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerde e-nabız 

uygulaması kullanım düzeyine göre e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. Aynı çalışmada e-nabız uygulamasından katılımcıların 

%0.3’ünün memnun olmadığı, %8.7’sinin memnun olduğu, %5.6’sının 

ise çok memnun olduğu tespit edilmiştir (Yorulmaz ve diğerleri, 2018). 

Katılımcıların e-sağlık uygulamalarından memnun olma düzeylerinin 

yüksek seviyede olmamasının temelinde e-sağlık uygulamalarına 

ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmamasının yattığı 

düşünülebilir. Literatürde bu konuda yapılan bir çalışmada 18 ve üzeri 

yaş grubunda bulunan bireylerde elektronik sağlık kayıt 

uygulamalarına ilişkin kullanıcı görüşlerinin incelenmesi amaçlanmış, 

araştırmada katılımcıların elektronik sağlık kayıt sistemini yeterli 

düzeyde güvenli bulmadıkları belirlenmiş, bunun temelinde 

katılımcıların elektronik sağlık kayıt sistemi konusundaki bilgi 



 

82 KKTC'DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ 

FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

düzeylerinin düşük olmasının yattığı ifade edilmiştir (Öğütçü ve 

diğerleri, 2011). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile kullanım kolaylığı algı 

düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer bir ifadeyle katılımcıların e-sağlık uygulamalarına 

ilişkin bilgi edinme ve farkındalık düzeyleri arttıkça e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin kullanım kolaylığı algılarının da yükseldiği 

bulunmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi yüksek bireylerin e-sağlık 

uygulamalarını daha kolay kullanmalarının yattığı düşünülebilir. Bu 

konuda yapılan ve e-sağlık uygulamalarını kullanan hastalar üzerinde 

gerçekleştirilen diğer bir çalışmada da hastaların e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri arttıkça uygulamalara ilişkin 

tutumlarının da daha olumlu hale geldiği rapor edilmiştir (Mendi, 

2012). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile servis kalitesi algı 

düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Kadınlara yönelik geliştirilen e-sağlık uygulamaları üzerine 

yapılan benzer bir çalışmada da katılımcıların e-sağlık uygulamasına 

ilişkin bilgi düzeyleri arttıkça uygulamaya ilişkin kalite algılarının da 

pozitif yönde anlamlı bir şekilde arttığı rapor edilmiştir (Taşçı, 2018). 
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Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile uygulama kalitesi algı 

düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Literatürde e-sağlık uygulamaları konusunda bilgi edinme ve 

farkındalık ile uygulama kalitesi arasındaki ilişkinin ele alındığı 

çalışmaların bulunmadığı görülmekle beraber, bu konuda yapılan 

çalışmalarda genellikle hastanelerin dijital ortamda sahip oldukları bilgi 

sistemleri sunulan hizmetin kalitesi üzerinde belirleyici olduğu rapor 

edilmiştir (Saluvan, 2015). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonucun ortaya çıkmasının temelinde e-sağlık uygulamaları konusunda 

bilgi sahibi olan bireylerin uygulamaları sıklıkla kullanmalarının, 

uygulamalardan fayda sağlamalarının, buna paralel olarak 

uygulamalara ilişkin memnuniyet düzeylerinin yükselmesinin yattığı 

düşünülebilir. Literatürde bu konuda yapılan benzer çalışmalarda da e-

sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi yüksek olan bireylerin 

uygulamalardan sağladıkları fayda arttıkça uygulamalara ilişkin 

tutumlarının da olumlu yönde şekillendiği rapor edilmiştir (Mendi, 

2012). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı algı düzeyleri ile servis kalitesi algı düzeyleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İnternet 

üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanan bireyler üzerinde bu alanda 
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yapılan bir çalışmada hizmetin sunulduğu platformun kullanım 

kolaylığı sağlamamasının sistemde bulunan bazı bilgilere ulaşma 

konusunda sorunları beraberinde getirdiği, bu durumun da sistem 

kalitesini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir (Bayram ve 

Şahbaz, 2017). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı algı düzeyleri ile uygulama kalitesi algı düzeyleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda e-sağlık uygulamalarında uygulama kalitesinin yüksek 

olmasının içerik kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlama noktasında 

önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Literatürde yer alan 

çalışmalarda da gerek bilgisayar gerekse de mobil cihazlar üzerinden 

girilen uygulamalarda kullanıcıların sunulan hizmetin kalitesinden 

ziyade kullanılan sistemin teknik özellikleri ile daha fazla 

ilgilendiklerini göstermektedir (Yüksel, 2007). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı algı düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Literatürde e-sağlık uygulamaları üzerinde kulanım kolaylığı üzerine 

yapılan çalışmalar sınırlı olmakla beraber, bu alanda yapılan 

çalışmaların genellikle dijital platformlarda hizmet sunumu yapan 

firmalar üzerinde yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda dijital 

platformlar üzerinden hizmet alan bireylerde platformu kullanım 

kolaylığı sağlamasının müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği 

rapor edilmiştir (Kocabulut ve Albayrak, 2017). 
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Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki servis 

kalitesi algı düzeyleri ile uygulama kalitesi algı düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun 

ortaya çıkmasının temelinde servis kalitesi yüksek olan uygulama ve 

dijital platformların uygulamaların kullanım aşamasında hatasız bir 

biçimde çalışmasının yattığı düşünülebilir. Elde edilen bu bulgulara 

göre e-sağlık uygulamalarında kullanıcıların uygulamayı kullanma 

süreçlerinde yüksek kalitede hizmet almaları için uygulamaların yüksek 

servis kalitesi gözetilerek yapılması gerektiği söylenebilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki servis 

kalitesi algı düzeyleri ile uygulama memnuniyet düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hastaların e-

sağlık uygulamaları hakkındaki görüşlerinin ele alındığı benzer bir 

çalışmada e-sağlık uygulamalarında hızlı erişim kolaylığı olmasının e-

sağlık uygulamalarına ilişkin hasta tutumlarını olumlu yönde etkilediği 

rapor edilmiştir (Mendi, 2012). Sağlık sektörü dışında yapılan 

araştırmalarda da özellikle hizmet sektöründe servis kalitesinin müşteri 

ya da tüketici memnuniyeti üzerinde önemli bir belirleyici olduğu 

bulgularına ulaşılmıştır (Pollack, 2009; Shin, 2015; Rigopoulou ve 

diğerleri, 2008). 

Araştırmaya katılan bireylerin e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

uygulama kalitesi algı düzeyleri ile memnuniyet algı düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Gerek sağlık 

sektöründe gerekse de diğer hizmet sektörlerinde yapılan araştırma 

bulguları da insanların kalite algılarının memnuniyet üzerinde önemli 
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bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Sağlık ve diğerleri, 2014; 

Bişkin, 2018; Sureshchandar ve diğerleri, 2002; Siddiqi, 2011; 

Ravichandran ve diğerleri, 2010; Jahanshahi ve diğerleri, 2011). 

Araştırmada KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hakkındaki farkındalık ve bilgi edinme algı düzeyinin memnuniyet algı 

düzeyine etkisi incelendiği zaman, e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

farkındalık ve bilgi edinme düzeyinin memnuniyet algısını pozitif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde dilen bu bulgulara göre e-sağlık 

uygulamalarını kullanan bireylerin uygulamalara ilişkin bilgi ve 

farkındalık düzeyleri yükseldikçe uygulamadan memnun olma 

düzeylerinin de yükseleceği söylenebilir. 

Araştırmada KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hakkındaki kullanım kolaylığı algı düzeyinin memnuniyet algı 

düzeyine etkisi incelendiği zaman, e-sağlık uygulamaları hakkındaki 

kullanım kolaylığı düzeyinin memnuniyet algısını pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da 

dijital ve online sistemler ya da uygulamalar üzerinden hizmet alan 

bireylerde uygulamayı kullanma kolaylığı algıları yükseldikçe 

uygulamadan memnun olma düzeylerinin de yükseldiği rapor edilmiştir 

(Amin ve diğerleri, 2014; Al-Momani ve diğerleri, 2009). Liao ve 

diğerleri (2007) tarafından yapılan çalışmada insanların bir ürün ya da 

hizmete ilişkin kullanım kolaylığı algılarının hem hizmete yönelik 

memnuniyeti hem de kullanıcı davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir. 
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Araştırmada KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hakkındaki servis kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine 

etkisi incelendiği zaman, e-sağlık uygulamaları hakkındaki servis 

kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algısını pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Literatürde yer alan ve farklı dijital uygulamalar 

üzerinde yürütülen çalışmalarda da insanların uygulamalara ilişkin 

servis kalitesi algılarının uygulamaya yönelik memnuniyet düzeylerini 

pozitif yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır (Agyapong, 2011; 

Osman ve Sentosa, 2013; Zhao ve diğerleri, 2012; Özer ve diğerleri, 

2013). 

Araştırmada KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamaları 

hakkındaki uygulama kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algı düzeyine 

etkisi incelendiği zaman, e-sağlık uygulamaları hakkındaki uygulama 

kalitesi algı düzeyinin memnuniyet algısını pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalarda genellikle servis 

kalitesi ile kullanıcı memnuniyeti arasındaki ilişkinin ele alındığı 

görülmekle beraber, uygulama kalitesi ile kullanıcı memnuniyeti 

arasındaki ilişkinin sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle e-sağlık 

uygulamaları üzerinde kullanıcıların uygulama kalitesi algıları ile 

uygulamaya yönelik memnuniyet düzeylerinin ele alındığı çalışmaların 

bulunmadığı göze çarpmaktadır. E-sağlık uygulamaları dışında yer alan 

mobil uygulama ya da teknolojiler üzerinde yapılan sınırlı sayıda 

çalışmada ise ürün/hizmet üretim ya da uygulama kalitesinin kullanıcı 

memnuniyeti üzerinde önemli bir belirleyici olduğu rapor edilmiştir 

(Cruz, 2015; Rita ve diğerleri, 2019). 
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5.2. Sonuç 

Çalışmanın sonunda araştırmaya katılan bireylerin KKTC’deki Devlet 

hastanelerinin e-sağlık uygulaması hakkında farkındalık ve bilgi 

edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi ve uygulama kalitesi 

algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan 

benzer çalışmalarda da kullanıcıların e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

algılarının genellikle orta ya da yüksek düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinde e-sağlık uygulamalarına ilişkin 

kullanım kolaylığı, farkındalık ve bilgi edinme, servis kalitesi ve 

uygulama kalitesi algıları ile e-sağlık uygulamalarından memnun olma 

durumları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

Bunun yanında araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinde e-sağlık 

uygulamalarına ilişkin kullanım kolaylığı, farkındalık ve bilgi edinme, 

servis kalitesi ve uygulama kalitesi algılarının e-sağlık 

uygulamalarından memnun olma düzeyinin pozitif yönde ve anlamlı bir 

biçimde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

5.3. Öneriler  

Yapılan bu çalışmada ulaşılan bulgular ile literatürde bu konuda yapılan 

benzer çalışma sonuçları göz önünde bulundurularak aşağıdaki 

önerilerde bulunulabilir. 
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1. E-sağlık uygulamalarında kullanıcı görüşlerine yönelik daha geniş 

kapsamlı bulgulara ulaşılabilmesi için daha büyük örneklem grupları ile 

benzer araştırmalar yapılabilir. 

2. Kullanıcıların e-sağlık uygulamalarına yönelik memnuniyet düzeyini 

etkileyen değişkenlere (cinsiyet, e-sağlık uygulaması kullanma 

durumu, yaş grubu, eğitim düzeyi vb.) yönelik çalışmalar yapılabilir. 

3. E-sağlık uygulamalarını kullanan bireylerin uygulamalara yönelik 

memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi için kullanıcı görüşlerine göre 

uygulamalarda karşılaşılan sorunların ele alındığı araştırmalar 

yapılabilir. Böylece uygulamalarda servis kalitesini ve müşteri 

memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 

4. E-sağlık uygulamaları insanlarda sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarının geliştirilmesine ve sağlık hizmetlerinden daha hızlı 

faydalanmanın yolunu açmaktadır. Bu noktada toplumun e-sağlık 

uygulamalarından faydalanma düzeyini arttırmaya yönelik önlemler 

alınabilir. Bunun sağlanabilmesi için kitle iletişim araçları vasıtasıyla 

kamu spotları düzenlenebilir.  
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