
 

Hastanelerin Yönetsel Sorunlarının Analizi: İki Özel Hastane Örneği 

Astar Melek 

İstanbul Bilim Üniversitesi/İstanbul/Türkiye 

Dikmen Cem 

İstanbul Bilim Üniversitesi/İstanbul/Türkiye 

Aşkın Yasemin 

Memorial Hastanesi/İstanbul/Türkiye 

Amaç: Araştırmanın amacı İstanbul ilinde faaliyet gösteren kurumsal akredite edilmiş iki özel hastanenin 
yöneticilerinin yönetsel sorunlara yaklaşımlarının incelenmesidir. Dolayısıyla iki özel hastanenin 
yönetiminde yer alan yöneticilerin demografik özellikleri ve yönetici davranışları, yönetimde tecrübe, 
yönetimde planlama ve en önemlisi yönetimde karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı tutumları ele 
alınmış ve hastanelerde ki yönetsel sorunlara karşı tutumun tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Bu amaç için üç tip yönetici düzeyi belirlenmiş (Üst, Orta ve Sorumlu) ve örneklem olarak iki 
özel hastanede üst, orta ve sorumlu yöneticiler seçilmiş ve veri toplama yöntemi olarak anket 
kullanılmıştır. Ankete kullanılan likert ölçekli maddelerin güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach's Alpha 
değeri 0,852 olarak elde edilmiştir.  Daha sonra ölçeğe faktör analizi yapılmış ve belirlenen alt boyutların 
Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Çapraz Test  ile test edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 
Bulgular: Sağlık kurumlarında üst düzey, orta düzey ve sorumlu yöneticilerin yönetsel sorunlara bakış 
açılarının irdelenmesi için kullanılan likert sorularının ortalamaları normal dağılmamaktadır. (p=0.000< 
0.005) Normal dağılım sağlanmadığından nonparametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.  
Yöneticilerin yönetsel sorunlara bakışlarında elde edilen puanların sıra ortalamalarında elde edilen analiz 
sonuçları aşağıda sıralanmıştır. Yöneticilerin yönetsel sorunlara bakış açıları sıralanan puanlama 
sistemine göre cinsiyet ve medeni duruma göre farklılık gösterip göstermediğine göre incelenmesi için 
Mann Whitney U testi sonucu, farklılığın olmadığı göstermektedir(prob>0.005). Yöneticilerin eğitim 
durumu, görevleri ve gelir dağılımlarına göre farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi için Kruskall 
Wallis testi kullanılmıştır. Üç değişkene göre elde edilen değerler incelendiğinde farklılık yaratmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır(prob>0.005).Yöneticilerin, hastane yönetimi eğitimi alıp almama durumlarına göre 
yönetsel sorunlara bakış açıları farklıdır. Mann Whitney U testi sonucuna göre eğitim alan yöneticiler ile 
eğitim almayan yöneticilerin yönetsel sorunlara bakış açıları arasında ki fark istatistik anlamlı olarak elde 
edilmiştir(prob< 0.05). Bu konuda kararsız olan yöneticilerin %50’ si eğitim almışken %50’si eğitim 
almamıştır. Eğitim alanların %46,4’ü bu görüşe katılırken %55,2’si bu görüşe tamamen katıldığını 
belirtmiştir. Bu çapraz tablo sonuçlarına göre elde edilen Ki-Kare test istatistiğine ait sign değeri eğitim 
alıp almama ile görüş kategorileri arasında ilişki olduğunu göstermektedir(prob<0.05).Yöneticilerin 
işletmede yönetsel karışıklık yaşayıp yaşamamasına katılım durumları iki hastane açısından ile 
alındığında ilişki olmadığı görülmektedir(prob>0.05). Yöneticilerin genel olarak tıbbi hizmetlerinin 
organizasyonunun düzenli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair görüşleri hastane yönetimi eğitimi 
alıp almamalarına göre ilişkilidir. Yöneticilerden yönetsel karışıklık yaşamadığını belirtenlerin %48,8’i A 
hastanesinde iken geri kalan %51,2’lik kısım B hastanesi yöneticisidir. Hem A hem de B Hastanesinde 
bu görüş için kararsız olan yöneticilerin oranları eşit olup hastanede yönetsel karışıklı yaşayan 
yöneticilerin %60 A, %40 B hastanesi yöneticisidir. Çalışmada hastane yönetimi eğitimi gibi farklı bir 
unsur olan hastane farklılığı da yönetsel sorunlara bakış açısından farklılık yaratmaktadır(prob<0.05). A 
ve B hastanelerinde ki yöneticilerin yönetsel sorunlara bakışları arasında ki farkın istatistiki olarak 
anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında en önemli maddenin hastane işletmelerine yönetici 
atamasında tecrübe şarttır sorusunun kurumlar ve yöneticiler arasında büyük önem arz ettiği görülmekte, 
ikinci sırada ise astlarıma fikir ve düşüncelerine önem veren yöneticilerin olduğu, personel motivasyonun 
sürekliliğin için önemli olduğu görülmektedir. Yöneticilerin yaşadığı sorunların başında farklı eğitim 
dallarında uzmanlaşmış kişilerin sağlık sektöründe kompleks ve karışıklık ortaya koyarak sorunlara 
aldıkları eğitim ile farklı bakış açıları ile farklılığım olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; yönetici tutumları, 
yönetim sürecinde planlama ve sağlık kurumları olan hastanelerin yönetim alanında ki zorlukları ve 
yönetim gibi önemli bir dalın her daim tecrübeye ihtiyaç duyulduğu yapılan araştırmada elde edilmiştir. 
Hastane yöneticiliği atamasında eğitimin önem arz etmesi lise mezunu yöneticilerin karar aşamasında 
kararsızlık yaşaması lisans eğitim düzeyinde yöneticilere göre daha fazla görülmektedir. Yönetimde 
yaşlara göre bakıldığında 30 ve 40 yaş üstü yöneticilerin iyi bir önder olduklarını ve yaşa göre yönetim 
sorunlarına bakış açıları farklılığı ortaya çıktığı ise gözlemlenmiştir. 
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Purpose: The purpose of this research is to investigate approaches of managers of two accredited 
private hospitals operating in Istanbul, to management problems. Thus, it was aimed to understand 
demographic properties, management behaviors, management experience, management planning and 
most importantly management approaches towards management problems which should be happening 
in hospitals, of managers managing these two hospitals.  
Method: Three levels of managers (Top, Middle, Responsible) were determined for this purpose and top 
level, middle level and responsible level managers were choosen from both two hospitals for sampling. 
Surveys were used as the data collection technique. The reliability of likert scale questions were tested 
and Cronbach's Alpha value was founded as 0.852.  Later on factorial analysis was performed on the 
scale and lower dimensions were tested by Kruskal Wallis, Mann Whitney U and Cross Test, and 
findings were discussed. 
Findings: Averages of likert questions used for examining approaches of top level, middle level and 
responsible level managers on management problems in health organiations are not normally distriuted. 
(p=0.000< 0.005) Since normal distribution cannot be obtained, it was decided to continue with non-
parametric tests.  Results of analyzes obtained from approaches of managers on management problems 
are described below. Mann Whitnet U test results show that, according to the scoring system, the 
approaches of managers do not show a significant difference with respect to gender or civil status (p > 
0.005). Kruskall Wallis test was used to determine changes with respect to education status and income 
distribution. After investigating a model with three variables, it was understood that there is not a 
significant difference (p > 0.005). The approaches of managers to management problems are different 
with respect to hospital management education taken by the managers. According to Mann Whitney U 
test results, there is a statistically significant difference between approaches of managers who have 
taken education and not on management problems (p > 0.005).  While 50% of managers who are 
undetermined have taken education, 50% of them did not. While 46.4% of them who have had education 
agrees on them, 55.2 have expressed that they completely agree with that point of view.  Sign value of 
chi-square test statistics according to this cross table show that there is a relationship between education 
and points of views  (p > 0.005).It was seen that there is no relationship between the involvement of 
managers at occurrences of management confusions between these two hospitals (p > 0.05). Views of 
managers on their success of running the health services organization steadily is related to the 
education they have taken on hospital management. Out of the managers who have declared they have 
no management confusions, 48.8% of them are from hospital A whereas 51.2% of them are from 
hospital B. While the ratios of managers who are doubtful for both hospitals are equal, 60% of of the 
managers having conflicts are from hospital A and 40% of them are from hospital B. In this study it was 
seen that hospital difference is makind a difference on approaches on management problems just like 
educational difference (p < 0.05). It was detected that difference between approaches of managers of 
hospital A and be on management problems is statistically significant. 
Result: According to the results, the most important factor for institutions and managers is the necessity 
of experience for hospital executives, and then comes paying attention to subordinates and their 
opinions. These factors are important for continuous motivation of employees. The most important 
problem managers having is determined as the approaches of specialist on health industry and the 
differences resulting from their education and points of view. As a result of this experiment, difficulties 
and needs of management experience of hospitals, institutions which have planning and service on 
management process were investigated. With respect to educational level of managers, high-school 
level hospital managers are having more doubts that university level hospital managers. With respect to 
age, it was seen that managers over age 30 and 40 are better leaders and a difference in points of views 
arises with the increasing ages. 
 
 


