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Özet 
Günümüzdeki pek çok sektörde standart haline gelmeye başlayan kalite kavramı sağlık sektöründeki uygulamalarda 
da yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık 
hizmetlerindeki kalite algısının nasıl oluştuğunu belirlemektir. Kalite algısını oluşturan unsurları belirlemek adına 
evren olarak belirlenen Süleyman Demirel Üniversitesi 'nde bir uygulama yapılmıştır. Örnekleme dahil olan 
öğrencilerin sağlık kurumlarından bekledikleri kalite ile gerçekte algıladıkları kalite arasında nasıl bir ilişki olduğu 
ve bu algıyı oluşturan faktörlerin neler olduğuna ilişkin veriler anket çalışması ile toplanmıştır. Her ne kadar 
üniversite öğrencilerinin sağlık hizmetleri alma sıklıkları az olsa da, çalışma sonuçlarının sağlık sektöründeki kalite 
algısının belirleyicilerini ortaya koymak adına kullanılabilir çıktılar oluşturduğu düşünülmektedir. 
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QUALITY PERCEPTIONS OF HEALTH SERVICES: 
A STUDY OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY 

Abstract 
Starting to become standard in many sectors today, the concept of quality is reflected highly in the health sector in 
applications. The purpose of this study is to determine university students how to construct their perception of the 
quality of health services. Determine the components of the perception of quality on behalf of the University of 
Süleyman Demirel has been applied determined in the universe. With the quality they expect from health institutions, 
including the sampling of students who actually is a relationship between perceived quality and the factors that make 
up this perception with the data collected from a survey. Although less than the frequency of college students 
receiving health services, although the study results can be used on behalf of the health sector output is thought to 
reveal the determinants of the perception of quality. 
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1. Giriş 
Son yıllara da kalite ile ilgili yapılan çalışmalar pek çok sektörde olduğu gibi kalite sağlık sektöründe de 
artış göstermiştir. Sektörde yapılan yenilikler sağlık hizmetlerinde ki standartları arttırmış ve dolayısıyla 
beklentilerinde bu ölçüde arttığı söylenebilir. Sağlık sektöründe ki rekabet her geçen gün artmakta, 
sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel hastaneler hem çevresel değişimlere ayak uydurmak hem de diğer 
hastanelerle rekabet edebilmek için maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak amacıyla kalite 
çalışmalarını yürütmektedir (Aslantekin, 2005: 58). 
Kalite, değişik toplumsal katmanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilmektedir. Kalitenin 
algılanmasmdaki bu farklılıkların temel nedenleri teknolojik, sosyal, kültürel, psikolojik etkenlerdir 
(Kutlu, 2007:248). Sağlık hizmetlerinde kalite, soyut ve ölçümlenmesi zor özelliğe sahip olduğu için 
hizmet kalitesinin belirlenmesinde belirli standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
1.1. Literatür Araştırması 
Kalite ile ilgili çalışmalar modern anlamda 19. yüzyıldan sonra şekillenmeye başlamış, 1980'li yıllardan 
sonra işletmelere yön verebilir düzeye gelmiş, 1990'lı yıllarda ise rekabet unsuru olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Tarım, 2009:65). Sağlık hizmetleri her ne kadar hizmet sektörünün içinde yer alsa da 
sunulan hizmetlerin doğrudan sağlık üzerine olması ve yüksek bilgi ve teknoloji gerektiren bir alan 
olması nedeniyle kendine has özellikler taşımaktadır. Bu yüzden bu sektördeki kalite algısı sektörden 
ziyade kişiye ve kuruma göre değişkenlik gösterdiği söylenebilir. 
Hizmet kalitesinin algılanması ile ilgili ölçeklere bakıldığı zaman temel olarak algılanan kalite ile 
beklenen kalite arasındaki fark esas alınmıştır (Rahman, 2007:41). Ancak sağlık hizmetlerinde ki kalite 
belirleyicileri arasında çok fazla değişken olması ve sübjektif faktörlerin etkili oluşu kalitenin doğrudan 
nesnel ölçütlerle ölçülmesini zorlaştırmakta ve sağlık hizmetlerindeki kalitenin sezgisel olarak 
algılanmasını gündeme getirmektedir. (Şahin, 2007, Akt., Aslantekin, 2005:60) 
Hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin ilk model Grönroos (1984) tarafından önerilmiştir. Daha sonra 
Parasuraman ve diğ., (1988) tarafından Servqual ve Cronin ve Taylor (1992) tarafından Serperf modeli 
geliştirilmiş ve ikisi de literatürde yaygın kabul görmüştür. Cronin ve Taylor Servqual modelinin hizmet 
kalitesini ölçmede yeterli olmadığını savunmuş ve alternatif bir model olarak Serperf i önermiştir. 
Servqual modeli ortaya atıldığı tarihten itibaren pek çok araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve 
günümüzde de geliştirilmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. 
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Gilmore (2003)' a göre ise hizmet kalitesinin boyutları; teknik, fonksiyonel, somut, soyut, fiziksel 
tesisler, erişilebilirlik, güvenilirlik, cevap vericilik, iletişim, yeterlilik, nezaket, güvenilirlik, güvenlik, 
empati ve müşteriyi anlamaktır. 
Yapılan literatür taramasında sağlık hizmetlerinin kalite ölçümü ile ilgili olarak pek çok çalışmaya 
rastlanılmıştır. Çalışmalar genel olarak örneklemi bakımından araştırmacıların veri toplayabilecekleri 
evrenlerden seçilmiş ve literatürdeki ölçekler örneklem özelliklerine uygun olarak kullanılmıştır. Bu 
çalışmada üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin beklenen ve algılanan kalite 
arasında ki farklılıkları ortaya koymaya çalışmıştır. 
2. Gereç ve Yöntem 
2.1. Araştırmanın Amacı 
Çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi lisans eğitimi gören öğrencilerin bakış açısı ile 
Isparta'daki hastanelerin hizmet kalitelerini değerlendirmek ve öğrenciler arasında algılanan hizmet 
kalitesi ile beklenen hizmet kalitesi arasında karşılaştırmalı analizler yapmaktır. Bu çalışma, sağlık 
hizmetlerindeki problemlerinin saptanması ve hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması açısından 
önemlidir. 
2.2. Evren ve Örneklem 
Çalışma evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma, 262 öğrenci 
ile gerçekleşmiş olup, öğrencilere tarafımızdan hazırlanan anket soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde soruların frekans ve yüzdeleri, 5'li likert ile 
değerlendirilen ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Karşılaştırmalar da 
hesaplanan aritmetik ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Beklenti ile algıları karşılaştırmak ve aralarındaki 
farklılıkları tespit etmek için Wilcoxon Eşleştirilmiş t testi yapılmıştır. 
2.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada öğrencilerin hastane hizmetlerinden beklenti ve algılamalarını ölçmek için Parasuraman, 
Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğinden yararlanılarak ve öğrencilere yönelik 
bazı değişiklikler yapılarak oluşturulan anket kullanılmıştır. 
3. Bulgular 
Araştırma kapsamındaki öğrencilere ait demografik bulgular Tablo l'de gösterilmektedir. Katılımcıların 
fakültelere göre dağılımlarında Eğitim Fakültesi %5 (13 kişi), Fen Edebiyat Fakültesi % 14,9 (39 kişi), 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi % 19,9 (52 kişi), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi %24,9 (65 kişi), 
Orman Fakültesi %3,4 (9 kişi) , Sağlık Bilimleri Fakültesi %4,2 (11 kişi), Teknik Eğitim Fakültesi %6,9 
(18 kişi), Teknoloji Fakültesi %3,1 (8 kişi), Diş Hekimliği Fakültesi %1,9 (5 kişi), Tıp Fakültesi %3,1 (8 
kişi), Güzel Sanatlar Fakültesi %2,7 (7 kişi). Hukuk Fakültesi %1,9 (5 kişi), İlahiyat Fakültesi %3,8 (10 
kişi), Ziraat Fakültesi'nden ise %4,2 (11 kişi) katılım sağlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
alanlarına göre dağılımlarında Fen bilimleri %64,8'i (168 kişi), Sosyal bilimler de ise %35,2 (92 kişi)'dir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim durumu incelendiğinde birinci öğretim %82 (214 kişi), ikinci 
öğretim ise % 17,6 (46 kişi)'dir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş gruplarının yarısından fazlası (%57,6) 21-24 yaş grubunu 
oluşturmaktadır. Katılımcıların barınma durumuna göre dağılımında ise kyk %22,5'i (59 kişi), özel yurt 
% 19,5'i (51 kişi), apart %14,9'u (39 kişi), ev %43,1'ini (113 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin ortalama geliri yaklaşık olarak (%43)'ü 250TL ile 500TL arasındadır. Katılımcıların aylık 
ortalama sağlık harcamasının yaklaşık yarısı (%5 l)'i 25TL'den azdır. 
Öğrencilerin aldıkları sağlık hizmeti ile ilgili sorulara verdikleri cevapların dağılımları Tablo 2'de 
gösterilmiştir. Araştırmaya katılan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin %76'sı (200 kişi) SGK, 
%2,7'si (7 kişi) özel sigorta, %4,2'si (11 kişi) yeşil kart, %16,5'i (43 kişi) diğer sosyal güvencelerden 
yararlanmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun SGK'dan yararlandığını 
düşünebiliriz. 
Katılımcılara sosyal güvencelerinin kime ait olduğu sorulduğunda verilen yanıtların %67,4'i (176 kişi) 
babam, %13'ü (34 kişi) annem, %8,4'ü (22 kişi) kendim, %9,6'sı (25 kişi) üniversite, %1,5'i (4 kişi) 
ise herhangi bir sosyal güvencem yok olarak yanıtlamıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %42,7'si (112 kişi) devlet hastanesi, %29,4'ü (77 kişi) tıp fakültesi, 
%8,8'i (23 kişi) mediko, %7,3'ü (19 kişi) özel şifa hastanesi, %4,6'sı (12 kişi) özel davraz yaşam 
hastanesi, %3,8'i (10 kişi) sağlık ocağı, %2,3'ü (6 kişi) özel ısparta hastanesi ve %1,1'lik (3 kişi) 
kısmını diğer sağlık kurumlarından hizmet almaktadır. 
Katılımcılara bir üst soruda belirttiği hastaneyi seçme nedeni sorulduğunda, %7'si (18 kişi) dost veya 
arkadaş tavsiyesi üzerine, %16,3'ü (42 kişi) hekiminizin veya kurumunuzun şevki, %22,1'i (57 kişi) 
kaliteli hizmetine duyduğum güvenle, %26,4'ü (68 kişi) hastanenin evinize yakın olması, %22,5'i (58 
kişi), daha önce aldığınız hizmetten memnun kalmanız, %5,4'ü (14 kişi) diğer sebepler olarak 
yanıtlamıştır. 
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Tablo 1: Demografik Bulgular 

Değişkenler | Frekans | Yüzde 
Fakülte / Yüksekokul 
Eğitim fakültesi 13 5,0 
Fen edebiyat fakültesi 39 14,9 
İktisadi ve idari bilimler fakültesi 52 19,9 
Mühendislik ve mimarlık fakültesi 65 24,9 
Orman fakültesi 9 3,4 
Sağlık bilimleri 11 4,2 
Teknik eğitim fakültesi 18 6,9 
Teknoloji fakültesi 8 3,1 
Diş hekimliği fakültesi 5 1,9 
Tıp Fakültesi 8 3,1 
Güzel sanatlar Fakültesi 7 2,7 
Hukuk fakültesi 5 1,9 
İlahiyat fakültesi 10 3,8 
Ziraat fakültesi 11 4,2 

Alan 
Fen Bilimleri 169 64,8 

Sosyal Bilimler 92 35,2 

Öğretim durumu 
1. öğretim 214 82,0 

2. öğretim 46 17,6 

Yaş 
17-20 82 31,3 

21-24 151 57,6 

25 ve üzeri 29 11,1 

Barınma durumu 
KYK 59 22,5 

Özel yurt 51 19,5 

Apart 39 14,9 

Ev 113 43,1 

Aylık ortalama gelir 
250TL'den az 21 8,2 

250-500TL 110 43,0 

501-750TL 78 30,5 

751-1000TL 40 15,6 

lOOOTL'den fazla 7 2,7 

Aylık ortalama sağlık harcaması 
25TL'den az 131 51,0 

25-50TL 75 29,2 

51-75TL 24 9,3 

76-100TL 20 7,8 

lOlTL'den fazla 7 2,7 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sağlık hizmetinden memnuniyet düzeyi 5'li likert ile ölçülmek 
istenildiğinde, katılımcıların yarıdan fazlası (%58,4) "memnunum" yanıtını vermiştir. Katılımcıların 
%15,3'ü (40 kişi) kesinlikle memnun olduğunu, %18,3'ü (48 kişi) memnun olmadığını, %7,3'ii (19 kişi) 
kesinlikle memnun olmadığını ifade etmiştir. 
Tablo 2. Katılımcıların Aldıkları Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgilerin Dağılımları 
Değişkenler Frekans Yüzde 

Hangi sosyal güvenceden yararlanmaktasınız? 
SGK 200 76,0 

Özel sigorta 7 2,7 

Yeşil kart 11 4,2 

Diğer 43 16,5 

Sosyal güvenceniz kime ait? 
Babam 176 67,4 

Annem 34 13,0 

Kendim 22 8,4 

Üniversite 25 9,6 

Sosyal güvencem yok 4 1,5 
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Genellikle sağlık hizmetlerini hangi kurumdan alıyorsunuz? 
Mediko 23 8,8 

Tıp fakültesi 77 29,4 

Devlet hastanesi 112 42,7 

Sağlık ocağı 10 3,8 

Özel Şifa hastanesi 19 7.3 

Özel İsparta hastanesi 6 2,3 

Özel Davraz yaşam hastanesi 12 4,6 

Diğer 3 1,1 

Bu hastaneyi seçme nedenleriniz? ( Bir üst soruda verdiğiniz cevaba göre değerlendiriniz.) 

Dost veya arkadaş tavsiyesi üzerine 18 7,0 

Hekiminizin veya kurumunuzun şevki 42 16,3 

Kaliteli hizmetine duyduğum güvenle 57 22,1 

Hastanenin evinize yakın olması 68 26,4 

Daha önce aldığınız hizmetten memnun kalmanız 58 22,5 

Diğer 14 5,4 

Aldığınız sağlık hizmetinden memnun musunuz? 
Kesinlikle memnunum 40 15,3 

Memnunum 153 58,4 

Memnun değilim 48 18,3 

Kesinlikle memnun değilim 19 7,3 

Sağlık hizmeti aldığınız kurumu başkalarına tavsiye eder misiniz? 
Kesinlikle ederim 40 15,3 

Ederim 150 57,5 

Etmem 51 19,5 

Kesinlikle etmem 20 7,7 

Sizce sağlık kurumlarında en önemli hizmet boyutu nedir? 
Güven 110 42,1 
Fiziksel özellikler 15 5,7 
Personel yeterliliği 38 14,6 
Hizmet akış süresi 58 22,2 
Fiziksel yeterlilik 26 10,0 
Diğer 14 5,4 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %57,5'i (150 kişi) sağlık hizmeti aldığı kurumu başkalarına tavsiye 
edebileceğini ifade etmiştir, %7,7'lik (20 kişi) kısım ise sağlık hizmeti aldığı kurumu başkalarına 
kesinlikle tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, katılımcıların yaklaşık yarısının aldıkları sağlık 
hizmetinden memnun olduğunu düşünebiliriz. 
Katılımcılara sağlık kurumlarında en önemli hizmet boyutu sorulduğunda, katılımcıların %42,1'i (110 
kişi) güven, 58 %22,2'i (58 kişi) hizmet akış süresi, % 14,6'sı (38 kişi) personel yeterliliği, %10'u (26 
kişi) fiziksel yeterlilik, %5,7'si (15 kişi) fiziksel özellikler, %5,4'ü (14 kişi) ise diğer olarak 
yanıtlamıştır. 
Öğrencilerin hizmet beklentileri ile hizmet algılarının karşılaştırılması Tablo 3'te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Hizmet Beklentileri İle Hizmet Algılarının Karşılaştırılması 
Sorun ve Endişe İfadeleri Ort. S.S. 

Test Değeri 

1 
Hastane genel hizmetleri en üst düzeyde olmalıdır. 4,47 ,753 Z=-0,285 

p<0,001 1 
Hastane genel hizmetleri en üst düzeydedir. 3.39 1,125 

Z=-0,285 
p<0,001 

2 
Hastanede rezervasyon problemi yaşanmamalıdır. 4,46 ,738 Z=-0,186 

P<0,001 2 
Hastanede rezervasyon problemi yaşanmamaktadır. 3,27 1,187 

Z=-0,186 
P<0,001 

3 
Hastane ortamı temiz ve ferah olmalıdır. 4,82 ,482 Z=-1,731 

P<0,001 3 
Hastane ortamı temiz ve ferahtır. 3,59 1,132 

Z=-1,731 
P<0,001 

4 
Hekim seçiminde hastanın fikri sorulmalıdır. 4,27 ,948 Z=-7,17 

P<0,001 4 
Hekim seçiminde hastanın fikri sorulmaktadır. 3,44 1,293 

Z=-7,17 
P<0,001 

5 
Hekimler hasta içir elinden geleni yapmalıdır. 4,70 ,623 Z=-0,768 

P<0,001 5 
Hekimler hasta için elinden geleni yapmaktadır. 3,43 1,203 

Z=-0,768 
P<0,001 

6 
Hastane personeli hasta ve yakınlarına karşı güler yüzlü olmalıdır. 4,45 ,770 Z=-9980 

P<0,001 6 
Hastane personeli hasta ve yakınlarına karşı güler yüzlüdür. 3,34 1,168 

Z=-9980 
P<0,001 

7 
Hastane personelinin bilgi ve deneyimi yeterli seviyede olmalıdır. 4,74 ,571 Z=-1,986 

P<0,001 7 
Hastane personelinin bilgi ve deneyimi yeterli seviyededir. 3,39 1,106 

Z=-1,986 
P<0,001 

8 
Hastane personelinin tavır ve davranışları güven duygusu vermelidir. 4,45 ,763 Z=-0,161 

P<0,001 8 
Hastane personelinin tavır ve davranışları güven duygusu vermektedir. 3,33 1,164 

Z=-0,161 
P<0,001 

9 
Hasta sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 3,92 1,050 Z=-7,803 

P<0,001 9 
Hasta sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 3,01 1,233 

Z=-7,803 
P<0,001 

10 
Hasta ile ilgili verilen kararlarda hastanın fikri alınmalıdır. 4,24 ,962 Z=-9,111 

P<0,001 10 
Hasta ile ilgili verilen kararlarda hastanın fikri alınmaktadır. 3,26 1,124 

Z=-9,111 
P<0,001 

11 
Hastane ile ilgili şikayetlerde yönetim tarafından gereği yapılmalıdır. 4,37 ,834 Z=-0,741 

P<0,001 11 
Hastane ile ilgili şikayetlerde yönetim tarafından gereği yapılmaktadır. 3,12 1,153 

Z=-0,741 
P<0,001 

12 
Hastane personeli mesai saatlerine uymalıdır. 4,50 ,888 Z= 10,483 

P<0,001 12 
Hastane personeli mesai saatlerine uymaktadır. 3,16 1,263 

Z= 10,483 
P<0,001 

13 
Hastanede herkese eşit davramlmalıdır. 4.67 ,732 Z= 11,864 

P<0,001 13 
Hastanede herkese eşit davranılmaktadır. 2,95 1,311 

Z= 11,864 
P<0,001 

14 
Muayene olmak için bekleme süresi kısa olmalıdır. 4,44 ,910 Z=-0,893 

P<0,001 14 
Muayene olmak için bekleme süresi kısadır. 2,88 1,345 

Z=-0,893 
P<0,001 

Tablo 3'te görüleceği üzere, katılımcıların her bir soru önermesinden aldıkları algılama ve beklenti düzeyi 
birbirinden farklıdır. Katılımcıların beklenti düzeyleri, algılanan düzeyden daha yüksek bir puanla yer 
almaktadır. Yapılan bütün ifadelerin karşılaştırma sonucuna göre, beklenen ve algılanan hizmet düzeyi 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Aradaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. 
Bütün ifadeler değerlendirildiğinde, beklenen ile algılan hizmet düzeyi arasındaki farkın en fazla olduğu 
önermeler "Hastanede herkese eşit davranılmaktadır.", "Muayene olmak için bekleme süresi kısadır.", 
"Hastane personelinin bilgi ve deneyimi yeterli seviyededir. " iken beklenen ile algılanan hizmet düzeyi 
arasındaki farkın en az olduğu önermeler, "Hekim seçiminde hastanın fikri sorulmaktadır.", "Hasta 
sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.", "Hasta ile ilgili verilen kararlarda hastanın fikri 
alınmaktadır."dir. Buna göre, katılımcılar hastanede herkese eşit davranılmadığını, muayene olmak için 
bekleme süresinin uzun olduğunu, hastane personelinin bilgi ve deneyiminin yeterli seviyede olmadığını 
düşünmektedir. Buna yönelik olarak personelin hizmet içi eğitime alınarak bilgi ve deneyimlerinin 
geliştirilmesi, yaptırımlar getirilerek herkese eşit davranılması, tahmini muayene süresine göre herkese 
farklı randevu saati verilerek bekleme süresinin kısalması sağlanabilir. 
3. Tartışma ve Sonuç 
Çalışmamız Süleyman Demirel Üniversitesinde lisans eğitimi gören 262 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Isparta'daki hastanelerin hizmet kalitelerini değerlendirmek ve öğrenciler arasında algılanan ve beklenen 
hizmet kalitesi arasında karşılaştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızda SERVQUAL 
ölçeğinden yararlanılarak hazırlanan anket tarafımızca öğrencilere uygulanmıştır. 
Çalışmamıza katılanların %64,8'i fen bilimleri , %82'si 1.öğretim, %57,6'sı 21-24 yaş arası 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubumuzun %43,1'i evde ikamet etmekte, %43'ünün aylık 
ortalama geliri 250-500TL arasında, %51'inin aylık ortalama sağlık harcaması 25TL'den azdır. Çalışma 
grubumuzun %76'sı SGK'dan yararlanmakta olup, %67'4'ünün sosyal güvencesi babasına aittir. 
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Katılımcılarımızın %42,7'si sağlık hizmetlerini devlet hastanesinden alırken, %29,4'ü tıp fakültesinden 
almaktadır. Katılımcıların %26,4'ü sağlık hizmeti aldığı kurumu seçerken hastanenin evine yakın 
olmasını kriter olarak kabul etmiştir. Anket sorularına verilen yanıtlara göre, İsparta Tıp Fakültesinin 
şehir merkezine uzak olması tercih sıralamasında devlet hastanesinden sonra gelmesinin sebebi olarak 
düşünülebilir. Buna yönelik olarak da hastane yöneticilerince şehir merkezinden tıp fakültesine ücretsiz 
servis koyması, tercih oranını arttırmakta faydalı olabilir. 
Katılımcıların %22,5'i daha önce aldığı hizmetten memnun kalmasını, %22,1'i kaliteli hizmetine 
duyduğu güveni kriter olarak kabul etmiştir. Katılımcıların sağlık kurumlarında en önemli hizmet boyutu 
olarak %42,1'le güveni, %22,2 ile hizmet akış süresini seçmişlerdir. Bu bulgu hastane seçme 
nedenlerinden %22,1'le kaliteli hizmetine duyduğum güvenle eşleşmektedir. Buna göre katılımcıların 
sağlık kurumları hizmetlerine yönelik eıı yüksek beklenti düzeyi güven ve hizmet akış süresi boyutudur. 
Buna yönelik olarak sağlık kurumları yöneticileri hasta ve hasta yakınlarına güven verebilmek için 
personelinin hastalara daha anlayışlı ve daha ilgili davranması konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca, 
personelin motivasyonunun yüksek tutulması hasta ve hasta yakınları ile olan iletişimin kalitesini 
arttıracağından personel motivasyonuna yönelik aktiviteler düzenlenebilir. Hizmet akış süresini 
kısaltabilmek için ise yeterli sayıda personel, malzeme ve cihaz bulundurmalıdır. 
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