0
T.C.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK TURİZMİNDE İÇSEL PAZARLAMA
UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Nermin GÜR ÇAĞLAR

Ankara-2016

T.C.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK TURİZMİNDE İÇSEL PAZARLAMA
UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Nermin GÜR ÇAĞLAR

Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN

Ankara-2016

i

i

ÖZ
GÜR

ÇAĞLAR,

Nermin.

Sağlık

Turizminde

İçsel

Pazarlama

Uygulamalarının Hizmet Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara,
2016.
Türkiye, coğrafi konumu, doğal zenginlikleri, kültürel mirası ve son
dönemde teknolojinin gelişmesi ile sağlıkta geldiği nokta ile sağlık turizmi
açısından önemli bir potansiyel haline gelmiştir. Sağlık turizmi çeşitlerinden biri
olan medikal turizm kapsamında insanlar kendi ülkelerinden veya başka
ülkelerden tıbbın birçok dalından sağlık hizmeti satın almak üzere seyahat
etmektedirler. İçsel pazarlama uygulamaları, özellikle hizmet işletmelerinin gün
geçtikçe daha fazla önem verdiği bir yaklaşım olarak dikkati çekmektedir. Birçok
araştırma, içsel pazarlamanın işyerine bağlılığı, güveni ve memnuniyeti
arttırdığını ve bu etkinin daha yüksek kalitede hizmet sunumunu sağladığını
ortaya koymaktadır.
Araştırmanın amacı, sağlık turizminde içsel pazarlama uygulamalarının
hizmet kalitesine etkisini incelenmektir. Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin
kalitesi ve içsel pazarlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu
araştırmada,

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren 400

hemşireye anket uygulaması yapılarak içsel pazarlama ve hizmet kalitesine ilişkin
görüşleri

değerlendirilmektedir.

Araştırma

sonucunda

hizmet

kalitesinin

iyileştirilmesinde içsel pazarlama uygulamalarının önemli etkileri olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, İçsel Pazarlama, Hizmet Kalitesi.
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ABSTRACT
Gur, Caglar, Nermin. The Influence of Internal Marketing Applications
on Service Quality for Health Care Tourism. Master of Degree, Ankara,
2016.
Turkey has gained great potential regarding medical tourism with its
geographica 0l position,

natural richness, cultural heritage and its recent

technological development in the health field. People travel to buy health service
from the different branches of health care either through their country or to
other countries in the context of medical tourism, which is a kind of medical
tourism. Internal marketing applications draw attention as an approach to
which service organizations give more importance day by day. Many
researchers have found out that internal marketing increase the satisfaction,
confidence and commitment to the organizations and this influence provides a
higher level quality of service presentation.
The research objective is to examine the influence of internal marketing
applications on service quality for medical tourism. At this study, which analyses
the relation between the quality of health service given at the hospitals and
internal marketing applications, I evaluated the viewpoints of 400 nurses, works at
Ankara Research and Training Hospital, about internal marketing for service
quality by conducting questionaire to them. At the end of study, I came to the
conclusion of that internal marketing applications have importance influences on
enhancing service quality.
Key words: Medical Tourism, Internal Marketing, Service Quality.
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GİRİŞ
İnsanlığın varoluşu ile beraber başlayan seyahat olgusu, zamanla farklılaşan
nedenlerin de etkisiyle hızla ilerlemektedir. Seyahat faaliyetleri son dönemlerde
insanların kitlesel hareketi durumuna dönüşmektedir. Ekonomik kazançlarının fazla
olmasıyla tek başına sektörsel hareket halini almakta ve turizm ticaretinin varoluşuna
neden olmaktadır. WTO (Dünya Turizm Örgütü)’ nün öngörülerine göre gelecekte
turizm faaliyetlerinde fazlalığın süregeleceği tahmin edilmektedir. Devletlerin
dünyada petrolü takiben en fazla iktisadi getirisi olan turizm sektöründen çok fazla
faydalanmayı arzu etmeleri gayet doğaldır (Bilgiç, 2007: 13).
Ayrıca gelişmiş ülkelerde insan ömrünün uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfus
oranının artmasına karşın bu insanların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin de
arttığı görülmektedir. Ortaya çıkan ekonomik sorunlar sebebiyle sağlık politikalarını
hızla değiştiren ABD ve çeşitli Avrupa ülkeleri, sağlık giderlerinin bazılarını
karşılamayı sosyal sigorta kapsamından çıkarmakta, böylelikle sağlık giderlerini
azaltmaya çalışmaktadırlar. Örneğin Almanya’da termal tedavi görenlerin tüm termal
masrafları devlet tarafından karşılanırken daha sonraları kısıtlamalar getirilmiştir Bu
nedenle bu ülkelerde yaşayanlar çözümü sağlık hizmeti ücretlerinin düşük olduğu
ülkelere gitmekte bulmaktadırlar.
İktisadi bir olay olmanın yanında turizm sosyal, kültürel, coğrafi, siyasal
yönleri de olan, sosyal yapıyı ve toplumu etkisi altına alan milli ve milletlerarası
alanda bir aksiyondur. Bu nedenle turizmin, sosyal olguya tesirleri değerlendirilirken
sadece kazanç sağlamak, döviz getirmek gibi iktisadi özellikli problemleri değil,
kültürel ve sosyal yapıya tesir etmesi açısından iktisadi olmayan durumlarını da
değerlendirmek önemlidir (Berber, 2000: 206).
İnsan yaşamı için çok ciddi ve büyük bir değeri olan sağlık uğruna yapılan gezi
ve seyahatler günden güne artmaktadır. Bu seyahatler kimi zaman elden giden eski
sağlığı tekrar yerine getirmek için, kimi zaman var olan sağlığı korumak için, kimi
zaman da ortaya çıkan sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır.
Sağlık Turizmi geniş bir kavram olmakla birlikte seyahati, dinlenmeyi,
eğlenmeyi ve tedavi olanaklarını içine alan bir turizm kolu olarak açıklanabilir.
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Türkiye, iklimi, coğrafi konumu, doğal zenginlikleri, termal kaynakları,
kültürel mirasları ve son dönemde teknolojinin gelişmesi ile sağlıkta geldiği nokta ile
sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel haline gelmiştir.
Hastaneler sürekli rekabet içindedirler. Artan rekabet ortamına karşılık,
hastaneler hastalar tarafından alınan ve gelişen hizmet kalitesine gittikçe
bağlanmaktadırlar. Bu nedenle hizmetten sorumlu elemanlar, yüksek kalitede hizmet
sunma sürecinde, bilhassa hizmet sunucuları ve hizmet alıcıları arasındaki yakın
etkileşim içeren hizmet bağlamında, önemli bir rol oynamaktadır. Hemşireler ve
hastalar

arasındaki

etkileşimin

kalitesi,

hastanın

hizmet

kalite

algısını

şekillendirmede önemlidir. Bundan dolayı, hizmet sunucuları tarafından sağlanan
hizmet kalitesinin nasıl geliştirilebileceğini anlamak önemlidir.
Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, turizm kavramı,
sağlık turizmi ve türleri, medikal turizm, termal turizm, engelli ve yaşlı turizmi
tarihsel gelişimleri ve durumları, Türkiye’de bu konularda neler yapıldığı, dünyada
ve Türkiye’de sağlık turizmi, ikinci bölümde, içsel pazarlamanın tanım ve içsel
pazarlama kavramının gelişimi, üçüncü bölümde, hizmet kalitesi, içsel pazarlamanın
hizmet kalitesine etkisi, dördüncü bölümde, sağlık turizmin de içsel pazarlamanın
hizmet kalitesine etkisi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 400
hemşire üzerinde anket yapılarak, anketlerin analizlerinden elde edilen veriler
değerlendirilerek, sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİ

1.1. Sağlık Turizmi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Turizm kelimesi hakkında etimolojik olarak araştırma yapıldığında, Latincede
‘dönüp dolaşma, dönme, hareket etme’ manalarına denk gelen “tournus”
kelimesinden türediği görülmektedir. Fransızcada dönme anlamı taşıyan “tourner” ve
“tour” sözcükleri de kullanılmaktadır. “Tour” dairesel bir davranışı, bir takım yöre ve
sitelerin seyahatini, eğlence ve iş gayesiyle mekân değiştirme davranışını
karşılamaktadır.“Touring” ifadesi ise, beğeni için yapılan, kültürel ve eğitsel anlam
içeren geziler için kullanılır. Turist ve turizm sözcüklerinin manalarını tanımlamaya
ve açıklamaya çalışırken göz önünde bulundurulacak ilk şart; geri dönüş ve hareket
olayının olmasıdır. İngilizler tarafından ilk kez kullanılan “Turist”, “turizm” ve
“turistik” kelimeleri 1811’lerden sonra yaygın kullanılmaktadır. Bu sözcükler
Türkçe’ ye, Fransızcadan yerleşmiştir. Seyyah sözcüğü Türkçe’ de turisti, seyahat
sözcüğü de turizmi ifade etmektedir (Kostak, 2007: 4).
İnsanlar, boş zamanlarına ayırdıkları bütçelerinin ve boş zamanlarının artması
ve yaşam kalitelerinin yükselmesi ile beraber turizm dünyasında ciddi yer edinmiştir.
Dolayısıyla insanlar turizm gereksinimlerini devamlı benzer biçimde yaşamaktan
memnun olamadıkları için, alternatif turizm etkinliklerine yönelmeye başlamışlardır
(Tengilimoğlu, 2013: 71). Milyonlarca insan devamlı yaşamlarını sürdürdükleri
yerlerden ayrılarak kalıcı olmamak şartıyla başka devletlere ya da bölgelere gidip,
buraları ziyaret etme, eğlenme, öğrenme ve dinlenme gibi sosyal, psikolojik ve
kültürel ihtiyaçları gidermektedir. İktisadi ve sosyal manada geniş tesirler oluşturan
ve turizm olarak adlandırılan bu olgu, uygarlığın esas özelliğini ifade etmektedir
(Uçkun, 2004: 28).
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Dünyadaki gelişmeler olarak; gençlik turizminin son zamanlarda artan değeri,
küresel ısınma neticesinde mevsim farklılıklarının devletlerarası rekabete olası
tesirleri, rezervasyonlarda ve seyahat kararlarında internet faktörünün çok önemli
olması, 2020 yılına kadar kültür turizminin giderek artmasının beklenmesi, kültürel,
çevresel, tarihi ve etnik değerleri seyahat etmek isteyen turistlerin fazlaca göz
önünde bulundurmaları, Stanford Araştırma Enstitüsü’nün araştırmalarına göre
wellness turizminin (içinde bulunduğu zaman itibariyle dünya çapında 439 milyar
ABD Dolarlık iktisadî etkisi olan bu faktörün 2017 senesinde 679 milyar dolarlık
iktisadî etkiye ulaşmasının beklenmesi), özellikle çocuk sahibi olan ailelerin tercih
edilmesi (her ne kadar ebeveynler karar verseler de çocukların dikkatini çekmek için
havuzlar, su parkları, taleplerini içeren kişiselleştirilmiş ürünler ve özel servisler
sunulması), Stanford Araştırma Enstitüsünün araştırmalarına göre eko turizmin
yükselen değeri (eko turizmin dünya çapındaki iktisadî etkisinin 325 milyar ABD
Doları ile 480 milyar ABD Dolar arasında olmasının beklenmesi), bölge dostu (green
meetings) gibi anlayışların ilerlemesi sayılabilir. Bununla birlikte Çin pazarının
ilerleyen dönemlerindeki etkisi de önemsenmelidir. Çinli turist sayısının 2023
senesinde 220 milyonu bulması tahmin edilmektedir (Türofed, 2015).
Türkiye turizm sektörüne 1980’li yıllardan bu yana çok fazla değer vermekte
ve önemle üstüne eğilmektedir. Bu dönemden itibaren, dinamiklerini ve jeo-stratejik
konumunu değerlendirerek turizmde kıymetli yerini almaya başlamıştır. Türk
turizminin ifade ettiği mana, küreselleşme oluşumunda, Türkiye’nin turistlerin arz
ettikleri ürünlerini muhafaza ederek, turizm endüstrisinin küresel turizme, işlek
olarak katılmasını sağlayarak döviz kazançlarını yükseltmek ve küresel ekonomi ile
birleştirmektir. Küresel turizmde, Türkiye’nin hak ettiği yerde olması ve dışa dönük
iktisadi ilerleme politikalarına daha dinamik bir biçimde etkili olabilmesi esasen bazı
koşulların gerçekleşmesi ile olur (Çeken, 2006: 136).
• Turizm piyasasının rekabet üzerine geçerlik kazanması,
• Yatırımların sürekli yenilemesi,
• Turizm endüstrisinde teşvik edici, destekleyici, yönlendirici fonksiyonları
devletin nice sektörde olduğu gibi üstüne alması,
• Türk turizm sektörünün dışa dönük olmasının sağlanması.
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Türk turizm endüstrisinde yapısal farklılıklarının esas sebebi, grup turizmi için
uygun kalitede istisnaî turizmin üst yapısının ve altyapısının sağlanmasıdır. Turizm,
Türkiye ekonomisine etki eden bir sektördür. Grup turizmi pazarına yeterli düzeyde
giremeyen Türkiye, son on senedir yapısal bir farklılık içerisindedir. Belirtilen
yapısal farklılık, turizm endüstrisinin çalışma biçiminin ve şartlarının milletlerarası
standartlara uygun hale getirilmesidir (Önal ve diğerleri, 2006: 43).
Türkiye bilhassa üçüncü yaş (dünya çapında 1,3 milyar- 1.6 milyar insan
olduğu tahmin ediliyor) ve gençlik turizmi yönünden çekiciliğinin çok fazla olması,
kültürel, tarihi ve doğal kıymetlerinin zenginliği (Stanford Araştırma Enstitüsünün
araştırmalarına göre, kültür turizminin iktisadî etkisinin dünya çapında 800 milyar
ABD Dolar ile 1.1. trilyon dolar arası olduğu tahmin ediliyor), Her şey dâhil
sistemini (ücret-değer manasında) en iyi uygulayan devlet durumunda olması,
devletlerarası ulaşımın kolaylığı gibi etkenler Türkiye’nin diğer devletlere nazaran
tercih edilmesini sağlamaktadır. Turistlerin tatil yapma isteklerinin 3 kent de
yoğunlaşması (Muğla, İstanbul ve Antalya), çevresel kaynakların devam edebilirliği,
turizm çeşitliliğinin yetersiz olması (Türofed, 2015).
Turizmin iki temel unsuru seyahat ve konaklamadır. Turizm türleri ise
turistlerin seyahat etme amaçlarına göre sınıflandırılabilir. Bunlar, kültür, dinlenme,
rekreasyon ve eğlence, inanç, gençlik, golf, av, kış, kongre ve sağlık turizmi şeklinde
sıralanabilir.
Turizm katılımcı hedeflerine göre alternatif ve geleneksel turizm olarak iki
sınıflandırılmaktadır.

Sadece

güneş,

deniz,

sahil

üçlüsünden

yararlanarak

güneşlenmek ve denize girmekten başka hedeflere odaklanan turizm alternatif
turizm, tatil yapmak ise geleneksel turizmi ifade etmektedir (İnce ve Duman, 2007:
79). Seneler boyunca Türkiye’de turizm, sahil turizmi yönünde yoğunlaşmıştır.
Yabancı ve yerli turistlerin sıklıkla Akdeniz ve Ege sahillerinde dinlenmeleri ve
eğlenmeleri alışılagelmiş (güneş-sahil-deniz) turizmin dikkat çekmesine yol açmıştır
(Kozak ve Kayar, 2007: 65).
Sağlık turizmi, tedavi olmak gayesiyle yapılan seyahatlerdir. Değişik bir
ifadeyle, sağlık turizmi, iyileştirme ve fizik tedavi gereksinimi olanlarla birlikte
milletlerarası hasta potansiyelini ele alarak tedavi kuruluşlarının genişlemesine
olanak oluşturan turizm çeşididir (Sağlık Turizmi Rehberi, 2009: 22).

6

Theobold ise 1998 yılında, zaman kavramına dikkat çekerek sağlık turizminin
tanımını yapmıştır, 24 saati geçecek şekilde devamlı yaşamını sürdürdüğü yerden
ayrılarak sağlık hizmeti alan bireyleri sağlık turisti olarak nitelendirmiştir. Bu
manada bakıldığında 24 saati geçmeyecek biçimde ikamet ettiği yerden ayrılarak
sağlık servisi alıp tedavi olan bireyleri, sağlık turisti olarak görmemeli ve bu bireyler
için ziyaretçi ifadesinin kullanılması daha uygun olacaktır (Aydın ve diğerleri, 2012:
13).
Bireyler sıhhatlerini elde etmenin değişik yöntemlerini araştırarak bir
mekândan diğer bir mekâna seyahat etmektedirler. Son yıllarda kent yaşamı ve
beraberin de getirdikleri ile (zihinsel yorgunluklar, beslenme bozuklukları, bedensel
yorgunluklar) bunların oluşturduğu sorunların üstesinden gelmek gayesi ile devletler
ellerindeki potansiyeli daha güçlü bir biçimde kullanarak onlardan faydalanma
imkânlarını araştırmışlardır (Tan ve Gül, 2012: 524). Turizm çeşitleri çoğalırken
sağlık turizmi de gelişerek ilerleme göstermektedir. Bireyler bu sayede canlı kalmayı
hayat şekli durumuna getirerek, beden ve ruh zindeliğine değer verdiklerini
göstermektedir (İçöz, 2009: 2260).
Eski Yunanlılar geniş manada sağlık turizminin esaslarını inşa eden ilk
uygarlıktır. Asklepios Tapınakları dünyanın ilk tedavi merkezi olmakla beraber
bütün dünyadan kişilerin sağlıklarına kavuşmak için ziyaret ettikleri bir merkez
haline de gelmiştir. Hindistan’da da ayurvedik hekimliğinin ve yoganın gelişmesi ve
yayılması, sağlık turizminin giderek ilerlemesine neden olmuştur. Farklı tedavi
şekillerinin yararlarından faydalanmak isteyenler Hindistan’a 5000 yıl evvelinde bile
giderek sıhhat bulmuşlardır. Oma’ da ise, ılıca olarak adlandırılan membalar sıcak su
banyolarını ortaya çıkararak asiller arasında nam salmıştır. Bu banyolar sadece tedavi
merkezi olmakla kalmayıp asiller ve üst seviyedeki zengin kişiler için sosyal ve ticari
toplanma yerleri durumuna gelmiştir (Gülen, 2012: 41-42).
Avrupa ve İngiltere Rönesans devrinde yalnız kültür ve sanat doğuşuna
yeniden şahit olan bir devir olarak kalmamış, sağlık turizminin de eş zamanlı
ilerleyiş gösterdiği devirdir. Ville d’Eaux veya Sular Kasabası adıyla tanınan bir
mecra, demir bakımından zengin olan sıcak su kaynaklarının yörede 1326 senesinde
ortaya çıkması ile beraber tüm Avrupa’ da nam salmıştır. Victor Hugo ve I. Petro
gibi değerli isimler bu önemli merkezleri ziyaret etmişlerdir. Kaynağını Romanların
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“sudan gelen sağlık ” anlamına gelen“salude par aqua” ifadesinden alan “SPA”
sözcüğünün önce burada zikredildiği beyan edilmektedir. 16. Yüzyılda zengin ve üst
düzey Avrupalılar, Romanın eski banyolarını tekrar ortaya çıkarmışlar ve içinde
spalar olan Ville d’ Eaux, St. Mortiz, Aachen, Baden Baden ve İngiltere’deki Bath’ta
benzeyen turistik yörelere daha fazla seyahate gitmişlerdir. Devrin nihayetine
bakıldığında, Avrupa’dan tüm soylular kirlerden arınmak ve sağlık bulmak için Bath
ziyaretlerini sürdürmüşlerdir. Bath, 1720’li senelerde İngiltere’de lağım sistemini
kullanan ilk kent olarak Londra’dan bir kaç sene daha ileride olan bir kent durumuna
geldiği gibi sosyal, parasal ve teknolojik yönden de ilerlemiştir. Gene bu kentte
sağlık turizmi sebebiyle sokaklar ışıklandırılmış, restorantlar ve oteller daha güzel
duruma getirilmiş, yollar kaldırımlarla döşenmiştir. O devirlerde deneme yazı
çeşidini ortaya çıkaran Fransız mucid Michel Eyquem de Montaigne tarihteki en eski
SPA rehberinin yazılmasında rol almış, sağlık turizminin çok kıymetli yolcusudur
(Zengingönül ve diğerleri, 2012: 7).
1.2. Sağlık Turizm Çeşitleri
İnsanlar iyilik hallerini koruyabilmek veya yeniden iyilik hallerini elde
edebilmek gayesi ile seyahat etmeyi seçmektedirler. Bu sebeple sağlık turizmi
alternatif turizm seçenekleri içinde ciddi değer kazanmaktadır. İktisadi yönden
dünyaya genel olarak bakıldığında alternatif turizm tercihleri arasında sağlık turizmi
hızla ilerleyen sektörlerden biri haline gelmiştir (Daştan, 2014: 143-163). Sağlık
Turizmi üç farklı ana başlık altında toplanmıştır. Bunları şu şekilde incelemek
mümkündür.
1.2.1. Medikal Turizm
Medikal turizm, bireylerin iyilik hallerine kavuşma isteği veya cerrahi
operasyon gayesi ile ülkelerarası ziyaretlerdeki hızlı artışla beraber ortaya çıkmakta
ve dünya çapında çok büyük ilerleme kaydetmektedir (Connell, 2006: 1094).
İnsanlar medikal turizm boyutunda yaşadıkları devletlerinden ya da değişik
devletlerden tedavi hizmetleri satın almak için medikal tedavi merkezlerini ziyaret
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etmektedirler. Kalite, maliyet ve zaman gibi pek çok etkenin tesiriyle yapılan
medikal sağlık hedefli ziyaretler sağlık turizminin büyük kısmını belirlemektedir
(Gençay, 2007: 178). Turizm endüstrisinin sağlık sektörü ile paydaş olarak hizmet ve
mal üretmeleri neticesinde medikal turizmin meydana geldiği ifade edilebilir (Gümüş
ve Büyük, 2008: 435).
Tedavi olmak için bekleme zamanının az, tedavi masraflarının daha uygun
olması ve nitelikli tedavi servisi almak için, bir devletten diğer bir devlete gidilmesi
medikal turizm olarak adlandırılır. Hekim tarafından önerilen sağlık amaçlı kaplıca
kürleri için bulunduğu devletten başka bir devlete seyahat edilmesi de medikal
turizm anlamı içindedir (Aydın, 2008: 6). İyilik halini bulmak amaçlı diğer bir
devleti ziyaret etmek eskiden beri vardı, yalnız medikal turizm terimi sonuç olarak
10-15 senede ancak gündeme gelmiştir (Yanos, 2008: 16). Turizm kavramında
şenlikten başka, sıcak iklimler ile sularda yeniden sıhhat bulmak ve iş atmosferinden
uzaklaşmak daha ön plana çıkmaktadır. Sağlık turizmi, genel manada sıhhat ve
canlılık kazanmaya yönelik ifadeleri içerirken, medikal turizm ise hekimlik
müdahaleleri ve hastalıktan kurtulma olarak anlaşılmaktadır (Kiremit, 2008: 8).
Turist, medikal turizmde ilk olarak hastalıktan şifa bulma ve tedavi olma
isteğindedir. Bunun yanında turistik mekânlar da boş vaktini değerlendirmek ve
istirahat etmek arzusundadır (Danell ve Mugomba, 2007: 1). Alt sanayi
kapsamındaki medikal turizmin meydana gelmesinde ihtiyaç anlamında, etkenlerin
değişikliliği ve niteliği yönünden Türkiye kaynak açısından oldukça zengindir.
Dünyanın değişik devletlerinden fazla sayıda hasta şifa bulmak için Türkiye’deki
kişisel sağlık kurumlarını seçmektedirler. Donanımları ve altyapıları son derece
nitelikli dünyaca nam salmış Türk hekimleri tarafından teknolojik ve modern yollarla
yapılan tıbbi müdahaleler ABD ve Avrupa’ya nazaran Türkiye’de daha düşük ücretle
yapılabilmektedir (Gençay, 2007: 179). Sağlıklı olma isteği bireyleri milletlerarası
turizm faaliyetlerine yönlendiren sebeplerden biridir. İnsanoğlu şifa bulmak adına
tarihin her devrinde yaşadığı bölgelerin dışında diğer devletleri ve yöreleri ziyaret
etmiştir. Bu sebeple şifa bulma hedefli turizm faaliyetleri oldukça geniş kapsamlara
ulaşmaktadır (Aydın ve diğerleri, 2011: 4).
Dünya da medikal turizmde geniş ve hızlı çapta farklılıklar oluşmaktadır.
Bilhassa ilerlemekte olan devletler, ekonomilerinin kırılgan olmalarına karşın yüksek
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kazanç potansiyeli olan, turizm ve ihracat benzeri saha dışı kazanç getirilerini
kullanmak istemektedirler. İlerlemiş devletlerin sosyal güvenlik görevlerindeki türlü
sorunlar ve yöntemler sebebiyle, ülke dışında hastalıktan kurtulma arayışında olan
bireyler vasıtasıyla medikal turizm, ciddi bir kazanç getirisi olarak benimsenmektedir
(Yavuz, 2010: 6).
Asya devletleri dünya çapında medikal turizm pazarına hükmedecek haldedir.
Düşük ücretleriyle, özellikle Hindistan dünya pazarında kıymet görmektedir.
Ortadoğu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika olarak üç bölgede medikal turizm
pazarında istek fazlalaşırken, bu yörelerdeki isteklerinin dağılımı yönünden Avrupalı
medikal seyahatçilerin önde gelen devletleri; Hindistan, Malezya ve Tayland’dır.
İslami güvenilirliği sebebiyle Malezya Ortadoğu pazarına hükmetmektedir. Japon
pazarının asıl amacı Singapur’dur. Küba ise Orta Amerika pazarında kazanımlara
yönelmiştir. Medikal turizm açısından en değerli bölge şüphesiz Asya kıtasıdır.
Senede 1,3 milyon medikal turist Asya kıtasını ziyaret etmektedir (Türkiye Sağlık
Vakfı Raporu, 2010: 47). Medikal turizmin ana bayisi Hindistan olarak
görülmektedir. Hindistan’ı 2002 senesinde yalnız 150.000 civarında, 2005’te ise
500.000 kişinin müracaat yaptığı düşünülmektedir (Hindistan Turizm Raporu, 2011:
31). Sağlık turizmi faaliyetleri, 1970’li yıllarda Tayland’da önceleri kimlik farklılığı
ameliyatları ile ön plana çıkmış sonraları zamanla estetik operasyonlar önem
kazanmıştır (Connell, 2006: 1095). 1970’lerden bu tarafa Ürdün, Asya ve Ortadoğu
sağlık sektöründe ilk sırada yer almakta, bölgenin en favorisi ve dünya listesinde de
5. Sırada yer almaktadır (Türkiye Sağlık Vakf Raporu, 2010: 47).
Medikal turizm açısından yıllık hasta potansiyeli ve buna ilişkin elde ettikleri
kazanç yönünden dünya devletlerinin sıralaması Tablo 1’de verilmiştir. Burada
medikal turizmde ilk sırayı Hindistan almakta, ikinci sırada Tayland, üçüncü sırada
Singapur Hindistan’ı takip etmekte, Türkiye ise bu sıralamada on altıncı sırada yer
almaktadır.
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Tablo 1: Yıllık Hasta Sayılarına ve Elde Ettikleri Gelire Göre Medikal Turizminde
Öne Çıkan Ülkelerin Sıralaması
1. Hindistan

8. Güney Afrika

15. Birleşik

22. Fransa

29. Japonya

Arap Emirliği
2. Tayland

9. Brezilya

16. Türkiye

23. Panama

30. Ürdün

3. Singapur

10. Kosta Rica

17. Çin

24. Filipinler

31. Fas

4. ABD

11. Polonya

18. İspanya

25. Belçika

32. Yeni
Zellanda

5. Malezya

12. Suudi

19. İngiltere

26. Karayipler

33. Güney Kore

Arabistan
6. Almanya

13. İsviçre

20. Avusturalya

27. Macaristan

34. Tayvan

7. Meksika

14. Arjantin

21. Küba

28. İsrail

35. Tunus

Kaynak: (Tengilimoğlu, 2013: 149)

Medikal turizm açısından Türkiye’de; estetik ve plastik cerrahi müdahaleleri,
göz operasyonları, kalp ve damar rahatsızlıkları tedavileri, diş cerrahisi, tüp bebek
uygulamaları gibi hizmetler verilmektedir (Akdu, 2009: 40). Medikal turizm
çerçevesinde Türkiye’yi, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Romanya, Suriye,
Hollanda, Kosova, Belçika ve İngiltere’den insanlar ziyaret etmektedirler (Stephano,
2009: 15). Türkiye’de akreditasyon belgesi olan kamu ve bir çok özel sağlık kuruluşu
bulunmaktadır. Bu akretide merkezler, Amerikan Hastanesi, International Hospital,
Memorial Hastaneleri, Florance Hastaneleri, Medline, Acıbadem Hastaneleri, Dünya
Göz Hastanesi’ dir. Akretide hastaneler dünyadaki sağlık kalitesini takip edip
standartlara göre hizmet vermektedirler (Gümüş ve Büyük, 2008: 433). Türkiye’deki
medikal sağlık sektörünün güçlü taraflarından biri, yerli ve yabancı tedavi almak
isteyen insanlar için yetecek potansiyele sahip olmasıdır. Muayene ve iyilik halini
bulmak için bekleme zamanı yoktur. Yüksek nitelikli doktorlar, son teknoloji ile
donatılmış hastaneler bulunmaktadır. JCI tarafından akredite olmuş sayıları 10’dan
çok birinci sınıf hastane vardır. Diğerleri ise akreditasyon almak çabası ve
aşamasında bulunmaktadır. Hemen hemen bütün sağlık kurumları ISO 2001 kalite
yönetimi belgesini almıştır (Stephano, 2009: 15). Türkiye’de bir sağlık turistinin
tedavi ücreti ortalama 8.000 US$ olmaktadır. Bu nedenle bir sağlık turistinin,
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Türkiye’ye gelen herhangi bir turistle değerlendirildiğinde, tedaviden başka ulaşım,
konaklama ve refakatçi ücretleri dışında, masrafı 14 kat daha fazla artmaktadır
(Bahar, 2009: 19). Bu nedenle medikal turizm yönünden Türkiye dünyada başka
ülkelerle rekabet edecek duruma gelmektedir.
Medikal turizmin Türkiye’yi rekabete sokacak avantajları ise şu şekilde ifade
edilmektedir (Stephano, 2009: 15):
 Türkiye’nin coğrafi konumu,
 Türk misafirperverliğinin dünya çapında yayılması,
 Hastanelerin donanımlarının ve altyapılarının nitelik yönünden yüksek
olması,
 Doktor ve sağlık servisi sunanların Avrupa standartlarına denk düzeydeki
tecrübeleri,
 Başka devletlere nazaran ücret avantajı,
 Türkiye’nin tabii ve tarihi zenginliği,
 Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’yi tercih etmeleri.
Türkiye’de medikal turizmde öne çıkıp kendini gösteren şehir İstanbul’dur.
10’u geçen üniversite hastanesi, 200’ü geçen özel hastane vardır. Bunlardan 50
tanesi, tıbbi ve teknolojik yönden donatılmış çok modern ve lüks hastanelerdir. JCI
tarafından akreditasyon belgesi almış 30’a yakın sağlık kurumunun 20’si İstanbul’da
yer almaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında İstanbul sağlık turizmi yönünden
hem Türkiye’de hem dünyada öncü bir kenttir (Aydın, 2009: 1).
Medikal turizmde dünyanın listesinde ilk 5 içerisinde bulunması açısından
Türkiye orta zamanlı hedefler içerisindedir. Yaşlı ve Engelli turizminde 10 bin yatak
potansiyeli oluşturulması, 150 bin yurt dışından gelen turistin Türkiye’yi tercih
etmesi ve 750 milyon dolar kazanç getirmesi amaçlanıyor (Tursab, 2014).
1.2.2. Termal ve Spa&Wellness (Sağlık Yaşam) Turizm
Sıcak su kaynakları insanlık geçmişinde çok kıymetli bir yer edinmektedir.
İlkçağlardan bu tarafa yerleşim mekânları tercihinde değerli bir koşul olmaktadır. Bu
kaynaklardan, kullanma suyu, içme suyu ve şifalı su olarak faydalanılmaktadır
(Şimşek, 1991: 5). Termal turizm, yapılarında parçalanmış mineral bulunan maden

12

sularının canlılaşma, dinlenme, şifa bulma vb. hedeflere yönelik kullanmaktan
kaynaklanan birçok ilişkiden doğmaktadır (Kozak, 2008: 20). Son zamanlarda da
kişiler içlerinde bulundukları sıradan ve sağlıksız ortamlarından ayrılıp doğayla iç içe
olmak, doğal turizm kaynaklarından yararlanmak üzere sağlık için çok etkili olan,
mineralli termal suların bulundukları mekânlara giderek belli bir vakit geçirmektedir
(Özbek, 1991: 15). Bilhassa endüstrileşmenin kuvvetli bir biçimde yaşandığı
devletlerde insanlar, sıhhat bulma ve iyilik hallerini koruma, nitelikli zaman geçirme,
değişik faaliyetlerde bulunma gayesiyle termal turizm hareketlerine katılmaktadırlar
(Tunçsiper ve Kaşlı, 2008: 121).
İnsan sağlığına kıymet veren ilerlemiş ve ilerlemekte olan dünya devletleri,
mineralize termal sularının tesirinin farkında olarak, tedavi birimleri ile turizmde
ciddi bir mesafe alarak yapmış oldukları yatırımlar ile yüksek gelirler elde
etmektedirler. Sağladığı döviz kazancı ve halk sağlığına yararlı olması bakımından
termal turizm, Türkiye turizmi için, devlet ekonomisinde ve turizm sektöründe ciddi
bir yer edinmiştir (Özbek, 1991: 16-17).
Türkçe de sıcak suların çıktıkları yerlere ılıca adı verilmektedir. Buralara
uyumlu merkezler ve hamamların kurulmasıyla kapalı ılıca olarak anılmaya
başlanmış, zamanla da kaplıca kelimesi dilimize yerleşmiştir (Karagülle, 2008: 3).
Termal turizm, çamur banyosu, içme, inhalasyon, termomineral su banyosu
gibi farklı çeşitlerdeki işlemlerin yanı sıra mevsim kürü, psikoterapi, fizik tedavi,
diyet, rehabilitasyon, egzersiz gibi takviye tedavilerinin de içinde olduğu kür
işlemlerinin yanında kaplıca sularının rekreasyon ve dinlendirici amaçlı kullanımı ile
oluşan turizm çeşididir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010). Kaplıca sularının
oluşumundaki madeni tuzlarının içeriklerine göre çok farklı hastalıkların şifa
bulmasında, sinir ve kas yorgunluklarının zamanla iyileşerek insan bedeninin eski
zindeliğini elde etmesinde yararlı olduğu tıbben kanıksanmış bir gerçektir (Bayer,
1992: 161).
Termal tedavinin geçmişi milattan evvelki devirleri bulmaktadır. Tevrat’ta
Mısır, Madagaskar, Afrika’da, termal suların sağlık ve din gayesiyle kullanıldığı
geçmektedir. St. Moritz ve Cermen’de M.Ö 2000 senelerine ait termal yapıları
bulunmaktadır. Anadolu’daki Frigler ve Etilere ait kalıntılar termal işlemlere örnek
teşkil etmektedir. 9 bölümlük eserinde şanlı Yunan âlimi Heredot, bu tedavinin esas
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kriterlerini ele almaktadır. Modern tıbbın öncüsü olan Hippokrates, tabii kaynaklarla
iyileşmenin esaslarını açıklayan ilk bilim adamıdır. Romalılar savaşta yaralanan
askerlerin tedavisini ve spor gayesiyle termal su kaynaklarından faydalanmışlardır.
Termaller, Ortaçağ’da putperestlik simgesi olduğu düşüncesiyle kullanılmaz hale
getirilmiştir.16.asra kadar Hıristiyan dünyasında siyasilerin ve din adamlarının
sömürü aracı olan termal su kaynakları bu devirden sonra Fransa ve İtalya’da 18. ve
19. asırlarda Avrupa’nın başka devletlerinde de tek bir şekilde biçimlendirilmektedir.
Termal hekimliğinin hukuksal ve sosyal hali ele alınmakta, tıbbi şartların ve
kriterlerin oluşturulması için tıp akademilerinin kontrolüne verilmektedir (Özer,
1991: 37). Kaplıca turizmi çatısı altında iyileşme amaçlı çok değişik işlemler
yapılmaktadır (Gençay, 2007: 174-175).
İleri seviyede olan ve gelişim göstermekte olan devletlerde, gelişmiş
otomasyon ve teknoloji kapsamında kentleşme, makineleşme ve sanayileşmenin
neticesinde çevre ve hava kirliliği, işgücü verimini azaltmakta ve insan sağlığını
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bronşit, tansiyon, artroz, kansızlık, astım, kronik
hastalıklar, romatizma, çıkık kırık gibi türlü hastalıklar, işgörenler de kuvvet kaybına
neden olmaktadır. Bu sağlıksız durumların iklimsel ve termal kür işlemleriyle şifa
bulunduğunu anlayan devletler, kaplıca turizmin ilerlemesinin insan yararına ve
devlet ekonomisine kazançlarını benimsemektedirler (Kahraman, 1991: 10). Termal
turizmin kazandırdığı imkânlardan bazıları şöyle sıralanabilir (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2010);
 Bir yıl boyunca turizm yapma olanağı,
 Merkezlerin doluluk kapasitelerine çok fazla ulaşması,
 İstihdamın çok fazla oluşturulması,
 Başka alternatif turizm çeşitleri ile entegrasyon oluşturmanın kolay olması
ve yöresel tutarlı turizm ilerlemesinin sağlanması,
 Toplum sağlığına kavuşturucu aktivitelerin yanında termal tesislerde
eğlence ve dinlenme, sağlıklı-zinde insan oluşturma olanaklarının olması,
 Tedavi

amaçlı

kür

merkezlerinin

entegrasyonuna

ait

tesislerin

harcamalarını tekrar ödeyen kazançlı ve rekabeti kuvvetli yatırımlar
olmasıdır.
Kaplıca turizmi ile kür iklimlerinin başka turizm çeşitleri ile benzer zamanlı
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olması, bütün sene aynı seviyede olması, kür zamanlarının alt sınırı 2-3 hafta
süreklilik şartının olması, üçüncü yaş turizmi, kongre, kış sporları, dağ, av, golf,
deniz turizmi gibi başka turizm türleri ile uyumlu bir biçimde planlama ve işleme
koyma avantajı ve kolaylığı yüzünden, merkezlerin sene boyunca kapasitelerini
%80’in

üstünde

bulundurmaları,

sene

boyu

kazanç

ve

istihdam

imkânı

oluşturmaktadır (Özbek, 1991: 16).
Kaplıcaların tedavi ve sağlık amaçlı görülmesi Anadolu’da, tarihi bin senelere
dayanan ve süregelen bir gelenektir. Hemen hemen bütün medeniyetlerde bu gelenek
görülmektedir. Çoğunlukla Güney, Doğu ve Orta Avrupa, Asya (Japonya, Çin,
Ortadoğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri), Güney Amerika (Kolombiya, Arjantin,
Meksika) ve Kuzey Afrika (Tunus, Fas) devletlerinde ilerleme sağlamaktadır.
Yalnız, Türkiye’nin de kapsamına girdiği birçok devlet termal tedavinin deneysel ve
geleneksel özelliğinde pek farklılık göstermezken, İtalya, Japonya, Almanya, Fransa,
İsrail gibi devletlerde termal iyilik bulma yöntemleri üst seviyede kalite
standartlarına erişmektedir. Avrupa’da çok sayıda tedavi edici termal tesisleri olup
İsviçre, İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti Yunanistan, Almanya, Fransa ve Rusya
gibi devletler başı çekmektedir (Türkiye Sağlık Vakfı, 2010: 34).
Kültür ve Turizm Bakanlığına göre, jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli
yönünden Türkiye, dünyadaki devletlerarasında ilk yedi sırada bulunmakta,
Avrupa’da ise ilk sırayı kimseye bırakmamaktadır. Türkiye’de kaplıcalar, hem ısıları
ve debileri hem de farklı kimyasal ve fiziksel nitelikleri ile Avrupa’daki kaplıca
sularından daha yüksek vasıfları taşımaktadır. Türkiye’deki kaplıcalar tabii çıkışlı,
eriyik maden içeriği yüksek, bol sulu, verimli, tuz, radon ve kükürt yönünden
zengindir. Türkiye ısıları 20 º C’nin üstünde debileri ise 200-500 lt/sn aralığında
farklılaşabilen 1500’den çok kaplıcaya sahiptir. Türkiye’de 46 şehirde 190 civarında
termal merkezi hizmet vermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım
izni almış 10 merkezin yatak sayısı 2.461, turizm işletme izni almış 30 merkezin
yatak sayısı ise 8.562’dir. Yaklaşık 16.000 yatak kapasiteli 156 merkeze ise yerel
idare tarafından izin verilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010). Türkiye’deki
kaplıcaların, sağlık turizmi içinde termal turizme, toplam yatırım kapasitesi
1.365.000 yatağa denk gelmektedir. Dolayısıyla bu hesaplar Türkiye’nin termal
sağlık turizmi yönünden çok önemli bir potansiyeli olduğunun anlaşılması için açık
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ve çok nettir. Birçok Avrupa devletlerindeki kür zamanlarının senelik 120 gün
olmasına karşın, bu süre Türkiye’de 300 günü bulmaktadır. Kür zamanlarının bu
şekilde uzaması termal turizm yönünden ciddi bir avantajdır (Türkiye Sağlık Vakfı
Raporu, 2010: 30).
Devletin yaptığı yasal tertipler ve özendirici hareketler ile özel sektörün
girişimlerinin artmasıyla ilişkili olarak Türkiye'de çok çabuk bir ilerleme
görülmektedir (Emir, 2008: 398). Türkiye’deki termal turizm merkezleri Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Şekil 1: Türkiye’de Termal Turizm Merkezlerinin ve Kaplıcalarının İllere Göre
Genel Dağılımı (www.ktbyatirimişletmeler.gov.tr, 2014)
1.2.3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi
Sağlık alanında yaşanan yeni ve farklı ilerlemeler ve toplumların yaşam
kalitelerinde gözlenen ilerlemeler, ortalama yaşam sürelerini üst seviyeye
ulaştırmaktadır. Yaşam süresinin ortalamasının artması ve doğurganlık yüzdelerinin
düşmesi, ileri yaş nüfus oranının artışına yol açmaktadır. Bu nedenle AB devletleri
çok fazla problem yaşamaktadır. AB devletleri bir yönüyle yaşlı bireyleri için
uyumlu mekân, sağlık ve bakım olanaklarını tedarik etmek için uğraşırken, öte
taraftan da yükselen masrafları azaltmanın yöntemlerini araştırmaktadır (Ahmadov
ve Orhan, 2008: 367-368).
Geriatri turizmi; yaşı ilerlemiş fertlerin iyilik hallerinin korunması,
oluşabilecek

sağlıksız

durumlarının

engellenmesi,

tanılarının

konması

ve
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tedavilerinin yapılması için kendi yaşadıkları ülkelerin dışındaki ülkelere yapılan
gerekli ziyaretlerdir. İleri yaş turizmi, başka sağlık turizmi türleri ile beraber
devletlere iktisadi yönden çok fazla avantajlar sağlamaktadır (Gençay, 2007: 177).
On dokuzuncu asrın ortalarından bu yana bilim, sağlık ve teknoloji konularındaki
gelişmeler doğrultusunda istenen hayat süresi ve dünyada insanların sayısının
belirgin bir biçimde artmaya başlaması yirminci asırda ileri yaş kavramının ön plana
çıkmasına yol açmaktadır (Bozoğlu ve Naharcı, 2009: 26). Bakıma ihtiyacı olan yaşlı
bireylerin, yerine getiremedikleri gereksinimlerini cevaplamak için diğer devletlere
gitmeleri ileri yaş turizmi olarak adlandırılır. Dolayısıyla ileri yaş hizmetlerini, bir
diğer devletin üstüne alması ileri yaş hizmeti ile turizmini bir hedefte
bütünleştirmektedir (Çetinkaya ve Zengin, 2009: 173-174). Dünya çapında çabuk
yükselen ileri yaş turizm faaliyetleri, sağlık turizmi yönünden değerli bir potansiyel
halini almaktadır. Dünya çapında tedavi hizmetlerini alabilirlik geriatri turizminin
değerini göstermektedir.
Dünyada insanların yaşlanması ve ilerlemiş devletlerde toplumda yaşam
süresinin uzaması, turizmcilerin yaşlı bireylerinde bulunduğu turizm çeşitlerine yüz
çevirmelerine yol açmıştır (Gençay, 2007: 177). Bu bağlamda dünyada insanlar
zamanla yaşlanmakta ve bilhassa ilerlemiş devletlerde insan ömrü ortalaması tıbbın
gelişim göstermesi ile yükselmektedir. İleri yaşın tatil gereksiniminin giderilmesi
amacı ile sıcaklığı yüksek olan devletlere ve sağlık turizmine yönlenilmektedir.
Geriatri turizmi, ileri yaş gereksinimlerini karşılama, servis özellikli otelde
rehabilitasyon hizmetleri, engelliler için kişisel bakım ve seyahat turları gibi
ihtiyaçları karşılamaktadır. Servis oteller, tatil kasabaları, bakım evleri, rekreasyon
(eğlen-dinlen) alanları yaşlılar için hizmet yerleridir (Türkiye Sağlık Vakfı Raporu,
2010: 38).
İnsanının çok çabuk yaşlandığı Almanya, Alman Bakım Sigortası çerçevesinde
hizmete ihtiyacı olan bireylere verdiği geniş içerikli toplumsal haklar kapsamında,
zamanla fazlalaşan maliyet problemleri ile çözüm arayışlarına girmektedir. İlk olarak
kurumda ve evde verilen ihtiyaç hizmetlerinin finansmanının uygun düzeyde
tutulması ve artışı engellemek için önlemler alınmaktadır. Almanya’dan başka
benzer bakım niteliği anlayışıyla ama daha uygun ücretlerle kurumda ve evde ihtiyaç
hizmetleri sunan merkezler Alman Bakım Sigortası ile anlaşmaya giderek kendi
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devletlerine döviz kazancı getirmektedirler. Dolayısıyla Almanya’nın da hizmet
giderlerinin toplamda azalmasına neden olmaktadır (Seyyar ve Orhan, 2008: 5).
Hayat süresi Türkiye’de 1990’da ortalama 67,4 iken, 2000’de ortalama 71,
2010 senesinde ise bu değer ortalama 73,9 olarak gerçekleşmekte, 2025 senesinde de
75,9 olması tahmin edilmektedir (Tüik, 2010). Uzun zaman dünyada tartışılan
geriatri kavramı Türkiye’de son zamanlarda konuşulmaya ve değer verilmeye
başlanmaktadır. Geriatri konusundaki mevcut hal Türkiye gibi devletlere ekonomik
yönden çok fazla imkân sağlamaktadır. Sadece var olan hallerde Türkiye’de geriatri
hizmeti sunan klinik ve hastane sayısı yetmemektedir. Bunun yanında kaliteli yeterli
elemana sahip değildir (Gençay, 2007: 178). Türkiye, Almanya ve Japonya gibi
devletlerle anlaşarak hizmete ihtiyacı olan insanlarının Türkiye’de ihtiyaçlarının
giderilmesi için yeni olanaklar kazanabilir (Seyyar ve Orhan, 2008: 5).
Nüfusun %24 ‘ü 65 yaş üzeri olan Japonya ve Monaco dünyada nüfusu en yaşlı
olan ülkeler konumundadır. Monaco ve Japonya’yı sırası ile %21 ile Almanya ve
İtalya, %19 ile Yunanistan, İsveç, Portekiz ve Bulgaristan takip etmektedir.
1.4. Dünyada Sağlık Turizmi
Turizm sağlığı alanındaki ilk sistemli çalışmalar 1983 yılında Italien
Association for Tourist Medicine’nin turizm sağlığı ile alakalı uluslararası bir örgüt
kurmak gayesiyle ortaya çıkmaktadır.1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
turizm sağlığı ile alakalı işbirliği yaptığı bir kuruluş haline gelmektedir.1989 yılından
başlayarak turizm sağlığı, önemli bir konu olarak ele alınmaya başlanmakta, 1989
yılında WHO tarafından yayınlanan istatistik kitabının ikinci sayısı “Toplum
Sağlığının Yeni Bir Dalı Olarak: Turist Sağlığı” konusuna ayrılmaktadır (Güler ve
Çobanoğlu, 1994: 20).
Dünyada turizm hareketlerinin fazlalaşması ve gezi turları sırasında meydana
gelen kazalar ve oluşan hastalıklar sebebi ile turizm sağlığı ve doktorluğunun değeri
giderek önem kazanmıştır. Avrupa Birliği’nde 1984 yılında ortak bir turizm pazarı
çalışmalarına başlanmıştır. Alınan ortak kararlarda; turistlerin kaza, hastalık ve
yangınlardan korunması, devletlerarası bir tek turizm politikası geliştirilmesi otel ve
turistik yörelerin güvenli olmasının sağlanması ve turizm bilgi edinme merkezinin
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kurulması gibi turist sağlığına önem veren kararlar bulunmaktadır. Uluslararası
Turist Derneği’nce Avrupa Birliği’nde turist sağlığı ve hekimliğinin hangi bölümde
hizmet vereceği ifade edilmektedir. Bu bölümler; sahil suyu niteliği, deniz suyu
ekolojisi, kazaların engellenmesi ve acil hizmetler, yaşam şekli ve niteliği, üst seviye
risk grupları, iklim ve sağlık turizm alanında işgören personelin sağlığı ve besin
sağlığıdır (Aksu, 2001: 785-786).
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü değerlerine göre 2014 senesinde
milletlerarası turizm kazançları 48 milyar Amerikan Doları artış göstererek 1245
Milyar ABD Dolarına çıkarmıştır. 2013 senesinde dünya çapında ziyaret edenlerin
sayısı 1087 Milyon insan iken, bu sayı 2014 senesinde 1135 milyon insana
ulaşmıştır. Dünya turizm kazançlarının % 41’ini elde eden Avrupa Kıtası 17 milyar
ABD Doları artışla kazancını 509 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmıştır. Asya ve
Pasifik Bölgesi 16 milyar Amerikan Doları artış sağlayarak kazancını 377 milyar
ABD Dolarına çıkarmıştır, Amerika Kıtası 10 milyar ABD Doları artışla kazancını
toplamda 274 milyar ABD Dolarına ulaştırmıştır. Ortadoğu’da ise turizm gelirleri 4
milyar ABD Doları artışla 49 milyar ABD Dolarına çıkarmış ve Afrika Kıtasında ise
1 milyar ABD Doları artışla turizm kazancı 36 milyar ABD Dolarına çıkmıştır.
Turizm kazancı yönünden kısaca % 5 ve üstünde olmak üzere kıtalara ve bölgelere
göre farklılıklar yaşanmaktadır. Turizm kazançları yönünden ilk 3 devlet içinde 57
milyar ABD Doları ile Çin 5.sıradan 3.sıraya çıkmakta, Amerika Birleşik Devletleri
(177 milyar ABD Doları) ve İspanya (65 milyar ABD Doları) sırasıyla 1. ve
2.liklerini korumaktadır (Türofed, 2015).
Dünyadaki bazı ülkelerin turizm endüstirisinden elde ettikleri gelirler Tablo
2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2: Ülkelerin Milletlerararası Turizm Gelirleri

Kaynak: (Türofed, 2015)
2015 senesi için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, dünyada turist
sayısında %3-4 oranında artış göstereceğini beklemekte. Artışın çoğu % 4-5 ile Asya
ve Pasifik Bölgesinde, Amerika Kıtasında % 4-5, Avrupa Kıtasında % 3-4, Afrika
Kıtasında % 3-5 ve Ortadoğu’da ise %2-5 arasında olması beklenmektedir (Türofed,
2015).
Varışlara göre en fazla seyahat edilen devletlerin sıralaması Tablo 5’de
görülmektedir.
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Tablo 3: Varışlara Göre En Fazla Seyahat Edilen Ülkeler

Kaynak: (Türofed, 2015)
İşçilik ücretlerinin az olduğu doğu Avrupa ülkeleri, AB üyeliği avantajının
altına sığınarak sağlık turizminden oluşan bu pastadan ciddi bir pay almaya
başlamışlardır. Türklerin bile aklına ilk gelen devlet konumundaki Macaristan dahi
yalnız diş sağlığından yıllık 2 milyon dolarlık kazancı ile gözde devletler sırasında
yerini almaktadır. Belçika bir batı Avrupa devleti olmasına karşın özellikle estetik
operasyonlar ve obezite tedavisi ile çok kıymetli bir sektör edinmiş durumdadır
(Kiremit, 2008: 17).
Avrupa devletlerine göz atıldığında bu devletlerde sağlık turizmi yeterince
maliyeti yüksek ve niteliklidir. Bu devletlerde yaşayan insanlar yaşlandıklarında
tedavi ihtiyaçları ve bakım hizmetleri artmaktadır. Bu nedenle insanların tedavi
hizmetleri istekleri yüksek seviyededir. Dolayısıyla Avrupa devletlerinin tedavi
masraflarının maliyetleri zamanla zorlaşmaktadır. Özel sağlık sunucularının ve özel
sigortacılığın arttığı devletlerde hal pek iç açıcı değildir. Devletler bütçeden iyilik
halini oluşturmak için ayırdıkları payı azaltmak mecburiyetindedirler. Özel
sigortaların gelir payı azaldığından tedavi hizmeti çalışanları da yatırdıkları ücretlere
nispeten kazanç sağlayamamaktadır. Bu sebeple daha kazançlı (besin, iletişim gibi)
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bölümlere yönelmektedirler. Avrupa gelecekte tedavi maliyetleri ile alakalı
sorunlarla baş etmek için çeşitli çözümler üretmektedir. Bu çözümlerden en ciddisi
tedavi hizmetlerini daha düşük fiyatlarla satın almak veya sigortalıların ödedikleri
katılım payını fazlalaştırmak, dahası bazı tedavi hizmetlerini yapılanların dışında
bırakmaktır (Gülen ve Demirci, 2012: 109).
Dünya çapında en fazla sağlık turisti çeken devletler, Panama, Brezilya,
Malezya, Kosta Rica ve Hindistan biçiminde sıralanmaktadır (Barca ve ark. , 2013:
69).
Avrupa’da tanıtımın sağlaması ve dağıtılması için Filipinler Sağlık Bakanlığı,
bir sağlık turizmi el kitabı hazırlatmıştır (Deloitte, 2008).
Tayvan’da hükümet 2008 yılında sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların
iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılması için 318 milyon $ değerinde destek vereceğini
belirtmiştir (Deloitte, 2008). Daha sonra ki senelerde dört devletlerarası hava
limanında “Devletlerarası Sağlık İrtibat Ofisleri” oluşturarak devlete gelen sağlık
turistlerine yardımcı olmaktadır. Bu hava limanından geçen turistlere bilgilendirme
yapılmakta ve yön gösterilmektedir. Ayrıca dünya çapında kamu denetimindeki 406
değişik kurum ve kuruluşlarda Tayvan’daki sağlık turizmi sektörünün tanıtımı aktif
yapılmaktadır (Ho, 2015).
1.3. Türkiye’de Sağlık Turizmi
Akdeniz ve Ege sahillerindeki tarihi ve arkeolojik bölgeler Türkiye turizmi
için çok büyük önem taşımaktadır. İstanbul Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun
başşehri olması hasebiyle antik döneme ait fazlaca yapıyı içinde saklamaktadır.
Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya bu yapılardan birkaçıdır. Roma
İmparatorluğu zamanından kalan Side, Bergama, Efes, Truva ve Meryem Ana Evi ile
beraber Nemrut, Kapadokya ve Pamukkale’dir.
Türkiye'nin türlü kentlerinde yaşayan insanlar ve Batı Avrupa'dan gelen
turistler için plaj alanları çok değerlidir. En kıymetli plajlar, Ege kıyılarından başlar
ve Akdeniz'de Antalya civarlarında sona erer. Kuşadası, Alanya , Fethiye Bodrum ve
Marmaris önemli tatil yöreleridir. Denizlerle üç tarafı çevrilmiş Türkiye turistik
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açıdan çok değerli bir bölgededir. Bütün bunlar dünyadaki bir çok turistin Türkiye’yi
tercih etmesine yol açmaktadır.
Dünya çapında olduğu gibi turizm Türkiye’de de devamlı ilerleme gösteren bir
sanayi olma özelliğini korumaktadır. Türkiye’nin turizm sektöründe yüzyılın son
çeyreğinde

hangi

seviyelerde

olduğu

Turizm

Bakanlığının

istatistikleri

değerlendirildiğinde görülmektedir. Turizm sanayisinin ortaya çıktığı doksanlı
senelerde ülke çapında turistik hedefli seyahatçilerin sayısı 4,4 milyon varken 2000’li
senelerde bu değer 10 milyonları aşmaktadır. 2010’lu senelere gelindiğinde artık
dünya pazarında kıymetli bir yer edinmekte ve 30 milyon değerini geçmektedir.
Türkiye son gelinen noktada turistlerin hedef olarak tercih ettikleri devletler
statüsünde dünya listesinde 6. sırada bulunmaktadır. Bu süreklilik ile devam etmesi
ve alternatif turizm kaynakları ile alternatif hedefler geliştirerek Türkiye 2020’li
senelerde gayet rahat bir şekilde ziyaretçi sayısı ile dünya listesinde ilk 5 devlet
arasında bulunacaktır. Türkiye Cumhuriyetin 100. senesinde 2023 amaçlarında 50
milyon turist 50 milyar ABD Doları turizm geliri amaçlanmaktadır. Afrika, Asya ve
Avrupa gibi üç karanın tam ortasında bulunan bir coğrafi yapıya sahip olan Türkiye 5
saatlik uçuş aralığı ile bu üç karaya hükmeder konumdadır. İlerleyen yıllarda Türkiye
yeni havaalanı ve diğer yatırımların neticelenmesi ile daha avantajlı bir duruma
gelecek ve yabancı seyahatçiler yönünden değerli artışlar göstererek üst seviyelere
ulaşacaktır (Türofed, 2015).
Türkiye’nin son 25 senedeki turizmde gösterdiği gelişim Tablo 4’de
gösterilmektedir.
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Tablo 4: Türkiye’nin Turizm Açısından Son 25 Yıldaki Seyri

Kaynak: (Türofed, 2015).
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’ın 2011 yılında yaptığı araştırmaya
göre Türkiye’de sağlık turizminin pozitif tarafları şu şekilde ifade edilmektedir (İçöz,
2009: 2271);
 Hastanelerin yüksek nitelikteki donanımlarının ve alt-yapılarının olması.
 Doktorların eğitim ve tecrübe seviyelerinin batı devletleri kalitesinde
olması.
 Dünya da, JCI Uluslararası Akredite Kuruluşuna üye 39 hastane ile 2.
sırada olması.
 Tedavi ücretlerinin avantajlı olması.
 Geleneksel turizm cazibesi, coğrafi konum ve uygun iklim koşullarına
sahip olması.
 Çalışan personellerin yabancı dil bilmesi.
 Sağlık turizmi çerçevesinde mağara, deniz, kaplıca, iklim, tedavi edici
bitki ve değişik doğal sağlığa kavuşma yöntemlerinin en güzel şekilde
yapılabileceği zengin bir olanağa sahip olması.
 Türkiye’nin sıcak su kaynakları zenginliği yönünden Avrupa’da ilk ve
dünya da yedinci sırada olması.
 Farklı turizm çeşitlerinin birarada uygulanabilir olması şeklindedir.
Dünyanın değişik devletlerinden fazla sayıda insan sağlığına kavuşmak
için Türkiye'deki özel tedavi merkezlerini seçtikleri görülmektedir.
Sağlık turizmi en değerli alternatif turizm çeşitlerinden biridir. Sağlık
kuruluşları,

doğal

güzellikleri

ve

kaplıcaları

yönünden

Türkiye,

Avrupa

standartlarına ulaşmıştır (Aydın, 2008: 1).
Sağlık turizmine yönelik son yıllarda Türkiye’’de yapılan uygulamalar
neticesinde sağlık wellness turizminde çok anlamlı gelişmeler görülmektedir. Daha
da iyisi bu gelişmeler devam edecek gibi gözükmektedir. Mesela Euromonitor’ un
yaptığı analizlere göre gelecek son altı yıllın Türkiye deki veri tahminlerine
bakıldığında sağlık turizminde yaklaşık %50’lik bir yükseliş beklenmektedir.
Sağlık turizminde öncü olan devletlerde uygulanan fiyat tarifeleri ile Türkiye
deki fiyat tarifelerinin karşılaştırılması Tablo 5’de verilmektedir.
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Tablo 5: Sağlık Turizminde Türkiye de Uygulanan Ücret Tariflerinin Önde Gelen
Ülkelerle Karşılaştırılması (Dolar)
Ameliyatlar

ABD

ABD

Hasta

Sigorta

Hindistan

Tayland

Singapur

Türkiye

ödemeli
Anjio

$98,618

$44,268

$11,000

$13,000

$13,000

$3,500

Bypass

$210,842

$94,277

$10,000

$12,000

$20,000

$12,000

Kalp

$274,842

$122,969

$9,500

$10,500

$13,000

$12,000

$75,399

$31,485

$9,000

$12,000

$12,000

$13,000

Diz ameliyatı

$69,991

$30,358

$8,500

$10,000

$13,000

$15,000

Omurga

$108,127

$43,576

$5,500

$7,000

$9,000

$15,000

Mastektomi

$40,832

$16,833

$7,500

$9,000

$12,400

$9,000

kapakçığı
Kalça
ameliyatı

Kaynak:“Medical Tourism: Global Competition in Healt Care”,Devon M.Herrick-National Center for
Policy Analysis: (TÜIK:2010).

Sağlık turizmi potansiyelinde Türkiye’nin avantaj olarak görülen özellikleri
şöyle sıralanabilir (İçöz, 2009: 22).


Hastanelerin donanımlarının ve alt-yapılarının yüksek niteliği.



Hizmet verenlerin ve doktorların deneyim seviyeleri ve eğitimlerinin batı
devletlerinin standartlarında olması.



Başka devletlere nazaran verdiği ücret avantajları. Örneğin, ülke dışında
250 Euro’ya çekilen bir MR incelemesi, Türkiye’de 50 Euro’ya
çekilebilmektedir.



Bilhassa geleneksel turizm çekicilikleri, coğrafi konumu ve uzun süre
gezme ve ziyaretlere engel teşkil etmeyen mevsim şartları.



Turizm işletmelerinin üst düzeyde kaliteye ulaşması ve iyi dil bilen
tecrübeli personel.



Sağlık turizminin alt türleri ve Medikal turizmin birleşmesi ile ortak tur
programlarının yapılabilme imkânları.
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Bütün bu avantajların yanında Türkiye niçin tercih edilmelidir sorusunun
karşılığını aşağıdaki şekilde görmek mümkündür.

Şekil 2: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Rekabetçilik Unsurları (Barca ve ark, 2013:
71)
Türkiye’nin bu kadar avantajının yanında, sağlık turizmindeki eksik
taraflarından bahsetmek gerekirse (İçöz, 2009: 2274);
 Sağlık kurumlarında medikal turizm ile alakalı tecrübeli personel sayısının
ihtiyacı giderecek şekilde olması.
 Türkiye için medikal turizmin yeni ve daha tam anlamı ile koordine
yapılamaması.
 Seyahat aracı işletmelerin daha tam anlamıyla bu alana girmedikleri ve bu
kapsamda ülke dışında pazarlama araştırmalarının ve tanıtımın az olması.
 Türkiye deki hastanelerin web sayfalarındaki yetersizlikler. Bundan dolayı
da tanıtım pazarlama ve reklam açısından önemli eksikliklerin olması ve
sağlık kurumlarının büyük şehirlerde fazlalaşması sebebiyle medikal
turizmle genel turizmin entegre olarak sinerji oluşturamaması.
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İKİNCİ BÖLÜM
2. İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI
2.1. İçsel Pazarlamanın Kavramı
İçsel pazarlama, “çalışan personellerin, iç ve dış müşteri ihtiyaçlarını ve
isteklerini karşılamak için, teşkilat misyonu ve hedefleri kapsamında, ekip
çalışmasına teşvik edilmesi ve hem istekleri karşılayan hem de müşteri olarak önem
verilmesi” şeklinde ifade edilmektedir (Yapraklı ve Özer, 2001: 59).Üst düzeyde
hizmet sunan çalışanların teşkilata çekilmesi, kazandırılması ve sadık bir teşkilat
çalışanı durumuna getirilmesine önem veren bir yönetim felsefesidir. Çalışanlar
içinde, teşkilatın sunduğu hizmete alaka ve yönelimi fazlalaştırmak için teşkilatın her
seviyesindeki içsel ilişkilerini kapsayan, uygulanan süreçler ve aktiviteler bütünüdür.
İçsel pazarlama terimi, Berry’nin 1981 yılındaki çalışmasında ifade edilmektedir.
Burada Berry, kuruluşların (dış) müşterileri çekmekte kullandığı pazarlama
araçlarının benzerini, istihdam edeceği en iyi çalışanlarını çekmekte ve onları elde
tutmada da kullanabileceğini ve kendilerine yapılanlar karşılında çalışanların
başarılarını arttırabileceklerini vurgulamaktadır (Berry,1981: 33). Bu düşünceye göre
mal satın alan müşteriler, kurumlardan “iş” satın alan kişilerden çok da farklı
değildir. Bu yönden, kurumun bütün çalışanları iç müşteridir ve kurum onları elde
tutma konusuna önem vermek zorundadır (Keller, 2006: 110).
Kurum çalışanlarının müşteri olarak değerlendirilmesine ve kendilerini müşteri
gibi hissetmelerine dayanan bir (yönetim) felsefedir içsel pazarlama (Cahill, 1995:
43). Bu felsefede, en hassas kurum kaynağı olarak, bilgili ve hizmet vermede başarılı
kurum personelleri görülmektedir. İçsel pazarlama felsefesi, kurumdaki bölümler ve
değişimler arasındaki iç ilişkilerin niteliğinin, kurum başarısını artıracağı, böylece
kurumun ulaşacağı müşteri topluluğunun beğenisini yükselteceği anlayışını
benimsemektedir.
Çalışanların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelerini ve kurumsal ve
özel işyeri hedeflerini elde etmeleri bilgi, tecrübe, sosyal ve fiziksel çevre gibi
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unsurları iş ürünlerini oluşturmaktadır İş ürünlerinin alıcıları çalışanlardır. İçsel
pazarlamayı

savunanlar,

işgörenlerin,

geleneksel

aktivitelerin

yanında,

iş

programlama sürecine de yardımcı olmalarına imkân tanınmasını ön görmektedir.
İşgörenler böylelikle, kurumun genel hedefleriyle kendi şahsi hedeflerinin nasıl
beraber ele alınabileceğini ve nasıl gerçekleştirilebileceğini de öğreneceklerdir
(Keller, 2006: 111). İşgören böylesi bir rolün verilmesi, kendilerini bir manada içsel
ihtiyaçları karşılayıcı olarak algılayacaklar ve kuruma bağlılıkları yoğunlaşacaktır.
İçsel pazarlama, müşteri hedefli çalışanların kazanılarak onların kurumda
tutulmasına dikkat çekmektedir. Aktivitelerini başarılı bir biçimde uygulayan
kurumlar, ulaşılması gereken topluluğa satış yapmadan evvel, hizmetlerini kendi
işgörenlerine

satmaya

çalışarak,

onların

talep,

ihtiyaç

ve

beklentilerinin

karşılanmasına değer vermektedir. Çalışanların tatmini kurumsal başarı için
kıymetlidir (Ewing ve Caruana, 1999: 18).
2.2. İçsel Pazarlamanın Amaçları
İşletme boyutunda kaliteyi arttırmak, içsel iletişimin geliştirilmesinin
kabullenilmesini sağlamak ve organizasyonların adaptasyonu için müşteri hedefli
kalite yönetiminin uygulanmasına katılmak için tüm personeli yönlendirmek ve
personelin bireysel gelişimini sağlamak içsel pazarlamanın temel amacıdır (Varey,
1995: 44).
İçsel pazarlamanın yukarıda açıklanan temel amacının dışındaki diğer amaçları
şunlardır (Varey, 1995: 928);


Organizasyondaki nitelikli çalışanların örgütsel bağlılığını artırmak,



Yönetim ve çalışanlar arasında motivasyonu sağlamak ve artırmak,



Ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin farklılaşması ile rekabet edilecek
hizmet sunumu için uygun yönetim biçimini belirlemek ve benimsemek,
verimliliği artırmaktır.

İçsel pazarlamanın en önemli amacı, dış müşteri tatminini sağlamaktır. Bu
nedenle, işletmelerin çalışmalarının odak noktası dış müşteriyi tatmin etmektir.
Memnuniyetin oluşmasından dolayı müşteriyi tekrar kazanma ve işletmeyi tekrar
seçme ihtimali fazlalaşacak ve neticede kurumun kazancında ve pazar payında artış
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görülecektir. Bunu sağlamak içinde, içsel pazarlamanın ana prensiplerine önem
vererek, çalışanların memnun oldukları yararlı değişiklikler yapmak gerekmektedir.
Dolayısıyla müşteri bazlı bir kurum kültürü oluşturarak, vasıflı kişileri işe alarak,
motive ederek, eğitim vererek ve kurum içinde aktif bir iletişim sistemi oluşturarak
dış müşteri memnuniyeti arttırılabilinir (Varinli, 2008: 1).
Kurumca belirlenen pazarlama kuramlarını tertiplemek, çalışanlara müşteri
oryantasyonunun önemini anlatmak ve işleme sokmakta çözümcü uygulamaları
yapıp devam etmesini sağlamak, pazarlama kuramlarının birleştirilmiş rolünü
göstermek için yol almak, liderlerin rolünün ve kurum çalışanları arasındaki
ilişkilerin baştan algılanmasına destek olmaktır (Varey, 1995: 55).
Yöneticilerin, oluşumlara katılmaları ve verdikleri sözleri gerektiği gibi yerine
getirdiklerinde üretkenlik çoğalmaktadır

(Çoban, 2004: 89-90). Katılım sadece

yöneticilerle ve personellerle ilgili değildir. Bunlarla beraber ekipmanlar, istemler ve
bilgi gibi tüm fonksiyonel kaynakları içermektedir. Dolayısıyla içsel pazarlamanın
ilk hedeflerinden birisi de organizasyonel amaçlar için çalışmaları arttırarak işlenen
değişiklikleri değerlendirmek ve ilerlemesine yardımcı olmaktır. Bu manada içsel
pazarlama, en son müşteri açısından umulan vasıfların ortaya çıkarılabilmesi için
uyumlu içsel ilişkileri oluşturmak, ilerletmek ve devam ettirmek için bir kurumun
kullandığı tüm kişisel ve örgütsel işlevleri, etkin iletişimleri ve çalışanları düzene
sokmaya yaramaktadır (Ahmed ve Rafiq, 2003: 1179).
2.3. İçsel Pazarlamanın Önemi
İçsel pazarlama, İşgörenlerin memnuniyeti ve motivasyonu, hizmet alıcıya ve
pazara odaklılık, işlevler arası anlaşma ve uyum, aktivitelere ve çalışanlara
pazarlama hedefli yaklaşım, bütüncül ve işlevsel stratejilerin kuruma uyarlanması
gibi esas mevzuları içine almaktadır (Rafiq ve Ahmed, 2000: 453). Bu uygulama,
kaynaklarda genel olarak bir yönetim felsefesi şeklide kabul görmekte (Varey ve
Lewis, 1999: 931; Varey, 1995: 41; Cahill, 1995: 42) ve bu sebeple de, taktik ve
stratejik açılardan değerlendirilmelidir. Stratejik seviyede, işgörenlerin içinde müşteri
bazlı ve satış hedefli işgöreni destekleyen bir çevre oluşturma; taktik seviyede ise,
işgörenlerden hizmet desteği satın almak mevzubahistir (Yapraklı ve Özer, 2001:
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59).
Bazı kurumların iç müşteri pazarlarının, dış müşteri pazarlarından büyük
olması içsel pazarlamanın uygulama alanının geniş olmasından kaynaklanmaktadır.
Bilhassa sanayi mallarının pazarında, çok sayıda kurum çalışanının sayısına oranla
benzer sayıda dış müşterisi de bulunmamaktadır. Dolayısıyla da, kurumun başarısı
daha çok işgörenlerinin performanslarıyla ilişkilidir. Bu açıdan, işgörenin eğitimi ve
motivasyonu, değerli bir etken olarak kurumların önüne çıkmaktadır. İçsel pazarlama
felsefesinin uygulandığı kurumlarda işgörenler, müşteriye hizmet sunumunu itina ile
yapmak durumundadır. Kurumun dış müşterilerini, onların arzu ve ihtiyaçlarını
doğru anlamalı ve karşılaştığı sorunları çözmek için odaklanmalıdır. İşgörenler,
çalıştıkları

kurumlarını

ve

müşterilerine

sundukları

hizmetlerinin

farkında

olmalıdırlar. Kurum yönetimi de, işgörenleriyle arasında iyi ve nitelikli bir iletişim
kurmaya imtina etmelidir.
Kurumlar, amaçlarını elde edebilmek için kendi vizyon, misyon ve stratejileri
doğrultusunda hareket ederler. Kurum personelleri, kurumun amacı, stratejisi, geniş
görüşlülüğü konusunda bilgilendirilmelidir. Personellerin, çalışma alanları ile alakalı
yeterli bilgiye sahip olmaları, kurumda yapılan çalışmaların belli standartlar
açısından idare etmeyi kolaylaştıracaktır. Kurum personelleri, belirli zamanlarda
yapılan toplantılarla, ilgili birim amirlerinin denetiminde çalışmalarıyla alakalı
durum değerlendirilmesinde bulunmalıdırlar. İşlerde, çalışanlardan kaynaklanan bir
sıkıntı oluşması durumunda, sorumlu birim amiri, sıkıntıları ortadan kaldırmaya
yönelik bilgileri çalışanlarına iletip, onların da düşüncelerine yer vererek karar
almalıdır. Bu nedenle, işlerin iyi idare edilebilmesi için belirli zamanlarda hizmet içi
eğitim de verilmelidir. İşlerin müşteri hedefli yapılması halinde kurum, rakipleriyle
rekabette ciddi bir avantaja sahip olmaktadır. Yönetim, kurumsal amaçlarına
ulaşmada büyük rolü olan çalışanına, devamlı destek vererek, onların bilgi, beceri ve
rollerini önemseyerek, en uygun makamda çalışmalarını yapıp, hak ettikleri kıymetin
kendilerine

verildiği

bir

atmosfer

oluşturulmalıdır.

Bu

sebeple,

kurumla

bütünleşmeye çok önem veren ve bu açıdan fazla çaba gösteren personeller, sadık bir
kurum çalışanı durumuna gelmektedir.
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2.4. İçsel Pazarlamanın Kavramsal Evreleri
2.4.1. İç Müşteri Tatmini Evresi
Müşteri memnuniyeti, müşterilerin talep, ihtiyaç ve umduklarının karşılanması
ve bunların ötesinin de yapılmasını içeren bir kavramdır. Bir ürünü ya da hizmeti
kullananların veya tüketenlerin memnuniyeti, o ürün ya da hizmetin üretim ve
pazarlanmasından

mesul

olanların,

yaptıkları

işten

tatmin

olmalarını

da

sağlayabilmektedir. Müşteri memnuniyeti fiziksel ürünler için satın aldıktan sonra bir
ürün ya da hizmetin nitelik, performans vb. yönlerden ölçülmesiyle ortaya
çıkmaktadır. Hizmetlerde ise hizmetin alınması sırasında müşterinin o hizmetten
umduklarının

karşılanması

neticesinde

oluşmaktadır.

Dolayısıyla

müşteri

memnuniyeti veya memnuniyetsizliği müşterilerin umdukları ile algılamalarının
karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Müşterinin satın aldığı ürün veya
hizmetin sağladığı yararlar ile müşterinin umduklarının denkleştiği noktada
memnuniyet oluşmaktadır. Müşterinin bir ürün ve/veya hizmeti satın almadan
evvelki beklentileri ile o ürün ya da hizmeti satın aldıktan ve tükettikten sonra
algıladıkları performansı arasındaki değişiklikten oluşan tutarsızlığın işlevselliği,
tatmin olarak ele alınmaktadır (Türk, 2005: 198).
Hizmet beklentileri açısından bakılınca müşterilerin beklenilen hizmet aşaması
ve yeterli hizmet aşaması şeklinde iki aşaması vardır. Beklenen hizmet müşterinin
“alabileceğine inandığı” ve “alması gerektiğini düşündüğü” hizmet performanslarının
bir karışımıdır. Beklenilen hizmet aşaması; müşterinin almayı umduğu “dilediği”
hizmet performansı olarak ifade edilmektedir (Brown ve Swartz, 1989: 95).
Müşteriler her zaman bekledikleri hizmet seviyesine ulaşmanın mümkün
olmayacağının farkındadırlar. Bu sebeple daha aşağı düzeyde kabul edilebilir eşik
ölçüde bir beklenti düzeyine sahiptirler (Woodruff ve diğerleri, 1987: 305). Bu
düzeyin düşük olması, ikinci aşama olan yeterli hizmet aşamasıdır. Bu aşama;
müşterinin kabullenebileceği hizmet düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Yeterli hizmet
düzeyi, kabul edilebilir minimum hizmeti göstermektedir (Berry ve Parasuraman,
1991: 58).
Birçok işletmede kalitenin önemini, fiyatlandırmaya verilen değerin artması,
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değişen müşteri davranışları ve sıkı rekabet artırmaktadır. Son yıllarda rekabetçi ve
maliyet anlayışlı pazarlarda, hizmet niteliğinin tanımlanması, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi, kurumların rekabet üstünlüğü kazanabilmeleri ve devamlılıkları
için çok fazla değer taşımaktadır (Devebakan ve Aksaraylı, 2005: 38). Kurumların
en kıymetli kaynaklarından biri, iyi eğitimli ve hizmet hedefli çalışandır. Hedefe
odaklı bir kurumsal yaklaşım, çalışanların motivasyonlarını sağlamaktadır.
Çalışanların iş memnuniyetlerinin yükseltilmesinin sağlandığı bir değişiklik
oluşturmak kurumların bu hedefe ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Kurumun;
personellerini, son müşterilerini karşıladıkları gibi karşılamaları, personellerinin
işlerine daha iyi sarılmalarını, odaklanmalarını ve bütünleşmelerini sağlamaktadır.
Kurumlarda son amaç, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak, kurumların
pazar payını ve gelirini artırmaktır. Yetenekli elemanların işe alınması, çalışanlar
arası uyumun ve işbirliğinin sağlanması, kurum içi iletişimin sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi, çalışanları müşteri hedefli çalışmaya ve düşünmeye yönlendirmek, dış
müşteri memnuniyetinin artırılmasına neden olacaktır.
İçsel pazarlama felsefesinin esas hedefleri kapsamında, kabiliyetli personeli
elde tutma, kurum ve personel politikalarında şeffaflık, hedefleri paylaşan, yetenek
geliştirmeye kıymet veren, personellerin bireysel motivasyonunu harekete geçiren
kurum idare kadrosu ile iş bütünlüğü, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik
çevredeki farklılaşmalara rağmen rekabet avantajı sağlayıcı anlayış oluşturma, dış ve
iç müşteriler yönünden cazip bir kurum markası oluşturma, araştırma ve
değerlendirmeye, personel kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve mesuliyet yüklemeye
dayalı açıkça belirlenmiş bir taktik ile desteklenmiş iletişim yönetimi oluşturma,
kurum içerisinde hizmet kültürü oluşturma, personelleri, hizmet ve müşteri yönelimli
düşünmeye sevk ederek, hem personelin hem de dış müşterilerin memnuniyet
seviyelerini ve kurum karlılığını artırma, insan kaynakları bölümü başta olmak üzere
tüm kurum personellerine pazarlama bilinci aşılama ve bu gaye ile ödüllendirme
sistemi oluşturma gibi hususlar yer almaktadır (Varey ve Lewis, 1999: 928).
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2.4.2. Müşteri Odaklılık Evresi
Kurum yönetimi, içsel pazarlama uygulamalarının hedef noktasını işgörenler
oluşturmaktadır. İçsel pazarlamanın içe yönelik bir tutum olduğu unutmamalıdır.
İçsel pazarlama kurumların tümünü ele almakta ve devamlılık göstermektedir.
Modern pazarlama tutumu, kurumların esas görevinin hedef pazarın talep ve
ihtiyaçlarını belirleyip, pazarlama araçlarından tamamen faydalanıp, alıcıları
memnun ederek kazanç elde etme ve başka kurumsal hedeflere varma esasına
dayanmaktadır. Dolayısıyla modern pazarlama anlayışı müşterilere yönelik
pazarlama anlayışı olarak da adlandırılmaktadır (Tuncer ve Ergunda, 2004: 1).
Kurumlar, iş ve aktiviteleri ile müşterilerine reel manada odaklandıklarını
göstermek mecburiyetinde oldukları düşüncesini gözetmektedir. Bunlar (Zairi, 2000:
389);


Kâğıt üstünde yazıldığı ile kalmamalıdır.



Müşteri hedefi ile alakalı ifadeler uygun ve uygulanabilirlik yönünden üst
İdare açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.



Organizasyonun hareketsizliğe karşı çıktığı, yeni yönetim disiplini ve
terimlerini benimsemeye

hazır olduğu niyetini ifade etmektedir.

Dolayısıyla en iyi organizasyonlarca kabul edilmektedir.


Müşterilere en nitelikli hizmeti sunmakta, hizmetleri ilk anda doğru
vermeyi sağlamakta yeni değişimler ve sistemler oluşturmaktadır.



Müşteri odaklılık, dönemsel değil evrimsel bir oluşumdur. Aşırı çaba, itina
ve sabır ister. Yüksek başarıyı sağlamaya ve uygun performans
oluşturmaya yönelik bir tutum ve bir düşüncedir şeklinde ifade
edilmektedir.

Müşteri gereksinimlerine cevap verilmesi için müşteri bazlı personeller
kazanmak önemlidir. Personeller müşteri odaklı tavır takınmaları için ilk olarak
pazarlama benzeri işlere yönlendirilmeli ve motivasyonu sağlanmalıdır (Ay ve
Kartal, 2003: 16). Personellerin motivasyonunun yüksek olması yüksek performansın
oluşması için tek başına yeterli olmamaktadır. Benzer zamanda personellerinde satış
düşüncesin de bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte faydalı hizmet, çalışanların
ve yardımcı kadroların karşılıklı koordinasyonu ile olmaktadır. Bu evrede içsel
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pazarlama terimi hizmet kurumlarında müşteri memnuniyeti geliştiren çok değerli
bir vasıta olarak görülmektedir (Türköz, 2006: 17).
2.4.3. Değişim Yönetimi ve Strateji Uygulama Evresi
Kimi yazarlar tarafından, içsel pazarlamanın strateji uygulamasında bir vasıta
olarak görmektedir. İçsel pazarlamanın işgörenleri kurumsal amaçlar çerçevesinde
yönlendirip, eğitilmesi ve teşvik edilmesi vurgulanmaktadır. Bu nedenle kurum
içerisinde işlevsel birleşmeyi sağlama otoritesi olabileceğine ait düşüncenin
yayılması, kavramın uygulama vasıtası olarak ilerlemesini desteklemektedir. İlerleme
çerçevesinde, içsel pazarlama birimler arası ayrımcılığı ve fonksiyonlar arası çıkacak
sorunları azaltan, farklılaşmanın üstesinden gelen bir düzenek olarak algılanmaktadır
(Ay ve Kartal, 2003: 16). İçsel pazarlamanın bu aşamadaki rolünün şu olduğunu
vurgulanmaktadır: “Kurumsal hedefler çerçevesinde işgörenleri kaynaştırma, motive
etme, eğitme ve işgörenin yalnız kurumun önemini değil aynı anda da onun
içerisindeki yerini fark edip anlayabildiği bir süreçtir”. İçsel pazarlamanın bir
uygulama vasıtası olarak rolü daha net ve anlaşılır hal almaktadır.Bu bakış açısı
hizmetlerin pazarlanmasında ortaya çıkmış, sonraları malların pazarlanmasında da
kullanılabilecek pazarlama taktiği olarak genelleştirilmiştir. Bu evre içsel
pazarlamanın, işgörenlerin müşteri yönlü çalışabilmeleri için teşvik edilmesinden çok
daha büyük bir oluşum olduğunu ifade etmektedir (Rafiq ve Ahmed, 2000: 452-453).
Çalışanlara işi pazarlama fikri yeni ortaya çıkan bir kavram değildir. Değişen
demografik koşullar gelecekteki işgücü yetersizliğinin hizmet merkezli çalışanları
ortaya çıkaracağını göstermektedir. Ortaya çıkan hizmet kalitesi pazarlama ve insan
kaynakları

yönetimi arasındaki bağlantının daha da fazla vurgulanmasını

sağlamaktadır. Yönetim desteği, ödüllendirme, iş dizaynı vb. hizmet kalite
yönetimindeki anahtar konuları kapsamaktadır (Varey, 1995: 50). Bu konuların
gündeme gelmesi ile birlikte çalışanların işyerindeki önemi daha fazla ortaya
çıkmakta, nitelikli personele sahip olmanın ve onu elde tutmanın gerekliliği bir kez
daha vurgulanmaktadır.
İçsel pazarlama ile alakalı çok fazla araştırma yapılmış olmasına karşın
kavramın tanımı ve kapsamı hususu hakkında belirsizlikler devam etmektedir.
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Hizmet kuruluşları için ortaya çıkan içsel pazarlama kavramı, giderek teorik
ilerlemesine paralel olarak uygulama sahasını büyütmekte ve insan kaynakları
yönetimi ile birlikte daha karmaşık bir hal almaktadır. İç ve dış müşteri memnuniyeti
arasındaki ilişkinin yapısı kavramla ilişkili olarak üstünde görüş birliği sağlanamayan
ilk ve en ciddi konulardır (Ay ve Kartal, 2003: 23). Son dönemlerdeki çalışmalarla
netliğe kavuşmaya başlamış olmasına karşın uygulayan kuruluşların sayısının hala
çok az ve sınırlı olması kavramın daha anlaşılır hale gelmesini önlemektedir.
Bilhassa insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetiminin de katılmasıyla salt
içsel pazarlama çalışmalarının belirginliği azalmaktadır.
2.5. İçsel Pazarlama Stratejileri
İçsel pazarlama genel olarak, kurum içindeki işgören pazarına, pazarlama ve
aynı yöntemlerin işlenmesi olarak öngörülmektedir (Lings, 2004: 406). Dış
pazarlardaki gibi iç pazarda da hizmet alanı en nitelikli biçimde aldığı hizmetin
doyumuna ulaştırmak için önce içsel pazar ile alakalı daima malumat edinmek
gerekmektedir. Bahsi geçen malumatlar, eylemin kalitesini, işin şartlarını, işgören
doyumunu etkileyen iç ve dış etmenler, rakiplerin faaliyetleri gibi mevzuları
içermektedir (Lings, 2004: 411). Bu oluşumdan yararlanarak edilen birikimler
çerçevesinde, pazar bölümlendirilmekte ve pazarlama karması oluşturulmaktadır.
“4P”faaliyetlerinin bir metodu olarak içsel pazarlama organizasyonunun genel
hedefi, açıklayıcı, tamamlayıcı bakış açısına yönelik oluşturulmaktadır. Dolayısıyla
çalışanların konumlarının anlaşılması için pazara etkin bir biçimde cevap
verilebilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Varey ve Lewis, 1999: 930).
2.5.1. İçsel Pazarın Bölümlendirilmesi
İçsel Pazar, işletmelerin çalışanlarından meydana gelmektedir. İçsel pazarlama
stratejilerinin adaptasyonu, dış pazarlarda hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için
mecburidir. İşgörenlerin gereksinimlerini ve beklentilerini algılama ve karşılık
verme, hizmeti alanların doyum düzeylerini arttırmaktadır. İç pazarlarda da dış
pazarda olduğu gibi müşteriyi en iyi biçimde tatmine ulaştırmak için öncelikle
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hizmet verenlerin içsel pazarı bölümlere ayırması gerekir. Bu sebepten dolayı kurum
içerisinde işgörenler aynı özelliği gösteren gruplar halinde bölümlendirilmelidir.
Frost ve Kumar iç müşterileri; ön saf çalışanı ve yardımcı kadro biçiminde iki gruba
ayırmaktadır. Ön saf çalışanları, birebir müşteriyle iletişime geçen personellerden;
yardımcı kadro ise bu gruptan arta kalan personellerden meydana gelmektedir
(Yapraklı ve Özer, 2001: 60; Frost ve Kumar, 2000: 364).
Değişik bir bölümleme biçimi ise kurumda bulunan işgörenlerin müşteri ile
İlişkileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu gruplar şöyle sıralanabilir
(Yapraklı ve Özer, 2001: 60; Peck ve diğerleri, 1999: 315);
1. Bağlantı kuranlar: Müşteri ile periyodik ya da çok sık olarak iletişime
geçen personeller.
2. Modifiye ediciler: Çoğunlukla müşterilerle bire bir iletişime girmeyip çok
az sıklıkla direk iletişim kuran personeller.
3. Etkileyiciler: Hizmet görenlerle direk iletişime geçmemekle beraber,
müşteri ile iletişime geçilmesine karar veren personeller.
4. Soyutlananlar: Müşteri ile her biçimde alaka kuran personellerdir.
İçsel pazarlama, içsel müşteriler olarak kurumda hizmet veren tüm işgörenlerle
ve birimlerle ilişkilidir. İşletmedeki başka personelleri ve birimleri içsel hazırlayıcı
olarak değerlendirmektedir (Lings, 2004: 405). Bu nedenle, içsel müşteriler ve içsel
hazırlayıcıların adlandırılması, içsel müşterilerin ihtiyaçlarının adlandırılması,
hazırlayıcıların lüzumlu farklılıkları yapması ve geri bildirim kurum içi hizmet
niteliğinin ilerlemesinde önem arz etmektedir.
2.5.2. İçsel Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi
Günümüzde genel kabul görmüş ve Mccarthy’nin yaygınlaştırdığı pazarlama
karması tutundurma, ürün, dağıtım ve fiyattan meydana gelmektedir (Mccarthy,
1975: 75). Genel olarak içsel pazarlamada işin kendisi “ürün”dür (Lings, 2004: 410).
İş doyumunu fazlalaştırmak için ihtiyaçlara yoğunlaşmaktan çok, çalışan isteklerinin
iş dizaynına uygun hale getirilmesi gerekmektedir (Rafig ve Pervaiz, 2000: 456). Bu
sebeple ilk olarak bir eylemin elemanları ile onun farklı faktörleri açısından içindeki
halini ve diğer eylemlerden değişik olduğunu, bilimsel ve teknolojik bir araştırma
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olarak iş çözümlemesi yapılmalıdır (Aldemir ve diğerleri, 2001: 64). İş çözümlemesi
neticesinde iş tanımları gerçekleşir. İş tanımı, hizmet verenlerin yapmakla mükellef
olduğu işin içeriğini tanımlamaktadır. TKY’ de grup çalışmalarına önem katması
sebebiyle, işler ekip bazlı olarak ifade edilmelidir (Aktaş, 2002: 45).
Çoğunlukla, işgörenlerinde kaliteye emeklerini katmaları adına iş dizaynında,
personelin katılımına ve denetimine müsaade edilmeli ve işler, personellere anlamlı
gelecek biçimde tasarlanmalıdır (Aktaş, 2002: 45). Bundan dolayı çalışmayı
rakiplerininkinden daha cazip duruma yönlendirmek ve içsel pazara kıymetli
cevaplar vermek adına içsel farklılaşma konusunda birikimleri anlamak ve toplamak
için uğraşmak gerekmektedir (Lings, 2004: 410).
İçsel pazarlamada fiyat, malın işgörenlerce kabullenmesinin psikolojik karşılığı
olabilir. İçsel süreç araçları, değer, enerji, para ve zamandır. Bu nedenle fiyat işgören
doyumunda esas etmenlerden biridir (Lings, 2004: 411). Kaynaklarda, TKY’ nin tüm
unsurlarıyla uygun bir fiyatlandırma örneği oluşturulamamasına rağmen, iş tanımları
ve iş değerlendirmesine bağlı fiyatlandırma (jobbased pay) yerine, işgörenlerin
kabiliyetlerine bağlı (skill-based pay) fiyatlandırma ön görülmektedir. Kabiliyete
bağlı fiyatlandırma tertibatı TKY için gerekli takım çalışması, dayanışma ve
mesuliyet ortamına uyumlu bir tertibat olarak görülmektedir. Bu tertibatın
özendirdiği fazla kabiliyetli personel, hizmet alıcıların farklılaşan isteklerine cevap
verebilecek esnekliğe ve yaratıcılığa sahip olacaktır (Aktaş, 2002: 53).
Tutundurma, personelle insan kaynakları yöneticilerinin bağlantıya geçmek
için kullandıkları yığın medyadan ve değişik tekniklerden oluşmaktadır. İşletme
içerisinde yeni uygulama ve eğitime alaka, işletme gazetesi ve haber panoları gibi
vasıtalarla duyurulmaktadır. Bunların yanında içsel pazarlamada, Inter aktif
bağlantılarda önemlidir. Mesela, işlevsel proje grupları yenilik merkezleri,
workshoplar ve kalite ilerletme girişimleri vb (Ballantyne, 2000: 277). İşgörenlerin
az zamanlı dayanıklılığını kırmamak ve üretkenliğini çoğaltıp, dengeli tavır
göstermeleri açısından motivasyonları için maddesel ve maddesel olmayan ödüller ve
yarışmalar gibi motive edici eylemlerden faydalanılmalıdır (Ay ve Kartal, 2003: 17).
İş yerlerinin dizayn edilmesinde çalışanların karar almada teşvikinin
sağlanması, takım çalışması ortamının oluşturulması, sıkıntısız çalışma koşullarının
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düzenlenmesi ilk akla gelen özendirici niteliği yükseltme metodu olmakla beraber
(Çelik, 1993: 125), yöneticilerle işgörenler içinde nitelikli bir iletişim, talimatların
acele kabullenilmesini ve tavır farklılığını basitleştirdiği gibi, iş doyumu ve
organizasyonu da oluşmaktadır. Dağıtım, malların hizmet görenlere iletilmesinde
etkili olan yer ve kanalları ifade eder. İçsel pazarlama uygulamalarının ilan edildiği
toplantı ve konferanslar “yer”, eğitim programlarının uygulanmasında kullanılan
eğitim kurumları ve danışman gibi diğer bireyler de “kanallar” a emsal
gösterilmektedir (Ay ve Kartal, 2003: 18).
2.6. İçsel Pazarlama Uygulanmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İçsel pazarlama uygulamalarının esas hedefi, kurumun tüm departmanında,
örgütsel gayelere ulaşmaya odaklanmış, müşteri yönlü düşünen, bu açıdan da
işgöreni elde etmek ve onu kazanmaktır (Ewing ve Caruana, 1999: 18). Bu
gayelerden de anlaşılacağı üzere, kurumların amaçlarını elde edebilmeleri
hususunda, kurum bölümleri arasındaki iletişim çok değerlidir. Bölümler arası
iletişimin nitelikli olması, bölümlerin üstlerine aldıkları görevi en iyi biçimde
yapmaları kurum içerisindeki koordinasyonu oluşturmada katkıda bulunarak kurumu
başarılı hale getirmektedir.
Çalışan doyumu ve motivasyonu, müşteri doyumu, müşteri yönlülük, işlevler
arası organizasyon ve bütünleştirme, pazarlama benzeri yaklaşım, belirli işletme ya
da işlevsel stratejileri içsel pazarlamanın uygulamalarının temel öğeleridir.
Yöneticilerin içsel pazarlamayı uygularken başarı getirebilmesi için dikkatli
olunması gereken hususlar vardır. Bu hususlar şöyle sıralanabilir (Rafiq ve Ahmed,
1994) ;
1. Yöneticiler, özelde pazarlama ve genelde işletme hedeflerini ve stratejilerini
çalışanlarına bildirmelidirler. Çalışanlara bilgi akışının doğruluğu, sıklığı ve niteliği,
çalışanın iş doyumunu fazlalaştırırken, rol belirsizliğini azaltmaktadır. Yöneticiler,
bu nedenle şirketlerine uyumlu iletişim ağı oluşturmalıdırlar.
2. Yapılan işler ürünler olarak değerlendirilip, çalışanın iş doyumu
fazlalaştırılmalıdır. Bununla birlikte yöneticiler, dış müşterilere sattıkları ürünlere
gösterdikleri incelik kadar işlere de aynı inceliği göstermelidir. Bu yaklaşım ise insan
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kaynakları ve pazarlama yöneticilerinin iş gereklerinin belirlenmesi hususuna daha
fazla önem vermelerini gerektirir.
3. Çalışanları özendirici ve müşteri odaklı anlayışı kabullenmelerini sağlamak
için değişime açık, yetenekli kişileri şirkete seçmeleri ve çekmeleri gerekir. Başkaca,
uygun eğitim programları tertiplenerek müşteri bazlı olmaları sağlanmalıdır.
4. Bilhassa hizmet veren işletmelerde müşteriyle bağlantı içinde olan personel,
müşteri odaklı öğretilmelidir. Çünkü bu tür personeller sadece ürünü sunan değil,
aynı anda ürünü pazarlayan ve sunan bir rol üstlenmektedir.
5. Fonksiyonlar arası organizasyonu sağlamak ve çalışanları motive etmek için
pazarlama benzeri yaklaşımdan faydalanılmalıdır.
İçsel pazarlama, mutlu müşteriler elde etmenin yolunun mutlu ve memnun iç
müşteriden geçtiğini ifade etmektedir (Barnes, 2004: 595). Bazen şirketlerin, en
sadık ve en çok para kazandıran müşterisi, çalışanları olabilmektedir. Üst yönetimin
bu

konuda

yapması

gereken,

onları

keşfetmek

ve

isteklendirme

adına

ödüllendirmektir (Varey ve Lewis, 2000: 177).
İçsel pazarlama sürecini benimsemiş işletmeler için iç müşterilerini memnun
etmek çok önemlidir. İçsel pazarlama uygulayan bir şirkette elemanların kendilerini
hem diğer çalışanların müşterisi olarak, hem de diğer çalışanlara mal ve hizmet
sağlayan kişiler olarak kendilerini hazırlayıcı görmeleri istenmektedir. Müşteri ve
müşterinin memnuniyeti mevzularının daha iyi anlaşılması ve daha açık bir biçimde
benimsenmesi için, bu kavramların ele alındığı zemin olarak; oluşumları sosyal
yaşamın ana kriterlerine göre gerçeklesen ve kaynaklar üzerindeki tasarruf hakkının
bir neticesi olarak oluşan iktisadi faaliyetlerin ve ürettikleriyle kullananların
memnuniyetini ön planda tutan iktisadi örgütlerin (Weber, 1964: 158) kapsamı ve
sınırları göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET KALİTESİ

3.1. Kalite Kavramı ve Gelişimi
Tarihte tanınan ilk yazılı kalite emniyet belgesi özelliğinde olan Hammurabi
Yasaları’nın 229. maddesinde “Eğer bir inşaat ustası bir konut yapar ve yapılan konut
gereğince sağlam olmayıp sahibinin üzerine çöker ve konut sahibinin ölümüne sebep
olursa, o inşaat ustasının kellesi vurulur.” denilmekte ve bu şekilde kalitesizliğin cezası
verilmeye çalışılmaktaydı (Halis, 2000: 37-38). Aynı biçimde Mısırda piramitlerin
yapımında çalışan ustaların kalite konusunda mesuliyet aldıkları, yonttukları taş blokların
kenar ve yüzeylerinin ölçütsel kontrolünü yaptıkları bilinmektedir. Eski Mısır’da muayene
elemanları taş blokların yüzeylerinin dikliğini bir tel ile kontrol ediyorlardı. Diğer bir
yandan Grek ve Romalıların antik eserleri kalite algısının tarihsel menşei hakkında bize
ipuçları vermektedir. Yine J. Gutenberg’in matbaayı buluşu, değiştirilebilen standart parça
imalatı ve kullanımının ilk modeli olarak kabul edilmektedir (Peşkircioğlu, 1998: 2).
Yalnız kalitenin bu gün kullandığımız anlamıyla bilimsel bir kavram olarak ortaya çıkması
19.yüzyıla rastlamaktadır (Halis, 2000: 37-38).
Kalite, bir ürün veya hizmetin, belirlenen ya da olabilecek gereksinimlerini
giderme de, kabiliyetine bağlı özelliklerin tümüdür (Özgener, 2005: 1). Kalite,
kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım uygunluğu
kazandıran, müşteri gereksinimlerini uygun üretim ve hizmet algısını hâkim kılan ve
böylece işletmelerin kurumsal mesuliyetlerini pozitif yönde gerçekleştirmelerine
imkân oluşturan bir öğedir (Akal, 2002: 28).
Kaliteyi, bir mal ya da hizmetin ederi, aksaklıklardan kaçınmak, müşteri
beklentilerini yerine getirmek veya beklentilerden de öteye gitmek olarak açıklayan
tanımlara da rastlamak mümkündür. Kalite kavramı, ISO 9000’de ise, “Bir ürün veya
hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin tamamı”
olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 1998: 7). Bütün bunların yanında, tüketicilerin
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gereksinimleri ve umdukları ile direk alakası olan ve tüketicicilerin bu gereksinim ve
umutlarının değişkenliği sebebiyle kalitenin standart bir tanımını vermek oldukça
güçtür (Merter, 2006: 15). Kalite, bireysel duyu ve hislerden bağımsız somut ilkeler
ve

önceden

yapılan

somut

açıklamalara,

sözleşmelere,

standartlara

ve

spesifikasyonlara bağlı olarak ölçülebilmesi yönünden nesneldir bununla birlikte
insanın değer yargılarından, beğenilerinden ve psikolojisinden etkilenmesi yönünden
ise özneldir (Peşkircioğlu, 1993: 146). Kalitenin objektif ve sübjektif özellikleri
Tablo 6’ da gösterilmektedir.
Tablo 6: Kalitenin Objektif-Sübjektif Özellikleri
Objektif

Sübjektif

Ölçümler

Hisler

Veriler

Motivasyon

Formüller

Beklentiler

Sorunlar

Tatmin

Kontrol Şemaları

Gereksinimler

Örnekler

Tercihler

Kusurlar

Davranışlar

Hatalar

Arzular

Boşa Geçen Zaman

Gurur

Gecikme Zamanı

Hedefler

Maliyet

Ümitler

Üretim

İdealler

Yöntemler

Korkular

Süreçler

Yardımlaşma

Grafikler

Nezaket

Veri Toplama

Değerler

Teknikler

Algılamalar

Ürün

Amaç

Kaynak: (Bozkurt,1996: 181).
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Amerikan Kalite Derneği’ne göre kalite; bir mamul ya da hizmetin belirli bir
gerekliliği karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.
Avrupa Kalite Organizasyonu’na göre kalite; bir mal ya da hizmetin müşteri
arzularına uygunluk derecesidir.
İngiliz Standartlar Enstitüsüne göre kalite; mamul ya da hizmetin belirlenen
veya ima edilen ihtiyaçları karşılama kabiliyetiyle alakalı, mal veya hizmeti
diğerlerinden ayıran özellik ve niteliklerin toplamıdır (Taner ve Kaya, 2005: 354).
Japon Standartları Enstitüsüne göre kalite; ürün veya hizmeti ekonomik bir
yoldan imal eden ve tüketici isteklerine yanıt veren bir imalat sistemidir (Taner ve
Kaya, 2005: 354).
Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu (EOQC), kaliteyi; bir ürün ya da
hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi olarak tanımlamaktadır (Bozkurt,
1996: 172).
Kalite, hizmet alıcılarının duygu ve davranışlarına tesir etmektedir. Bu nedenle
işletme yönetimleri, pazarlama karmalarını oluştururken hizmet alıcılarına bağlılığını
sağlamak amacıyla rekabetçi piyasa şartlarında tanınan ve arzu edilen bir işletme
olmak

için,

kalitenin

pazarlama

yönetimine

etkileri

üzerinde

durmaları

gerekmektedir.
Kalite iyileştirmekle daha az iş tekrarı olacağından masraflar azalır ve
verimlilik artar. Daha kaliteli ve daha ucuz ücret ile pazar yakalanmaktadır. Bu
nedenle işte artış ve süreklilik elde edilmektedir (Bergman, 2007: 56).
Bu durum işletmeleri, müşteri doyumunu sağlamak ve değer oluşturmak için
devamlı değişim ve ilerleme çabası içine sokmaktadır. Gaye, müşteri talep ve
ihtiyaçlarını en hızlı biçimde tam olarak tespit etmek ve rakiplerinden daha iyi
hizmet veya mal üretmektir. Dolayısıyla birçok şirketin üstünlük noktası kalite algısı
olmaktadır. Bir firmada, müşterinin firmanın tüm oluşum nedenlerinin önüne
geçmesi başka bir deyişle yapılan her işin, atılan her adımın müşteri bazlı olması
demektir. Personelleri mutlu olmayan, yaptığı işten haz almayan firmaların
müşterilerini memnun etmesi şüphesiz beklenemez.

Müşteri memnuniyeti,

personellerin bilinçli yaklaşımı ve müşteri arzularına karşı duyarlı olmalarını
gerektirir (Erbıyık, 2007).
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3.2. Hizmet Kavramı ve Özellikleri
Cowell tarafından hizmetin tarihsel tanımları hakkında açıklamalar Tablo 7’de
verilmektedir.
Tablo 7: Hizmetin Tarihsel Tanımları
Tarımsal üretim dışındaki tüm faaliyetler

Fizyokratlar (-1750)
Adam Smith (1723-1790)

Somut (dokunulabilir) bir ürünle sonuçlanamayan tüm
Faaliyetler

J.B. Say (17671832)

Ürünlere fayda ekleyen, tüm imalat dışı faaliyetler

Alfred Marshall (1842-1924)

Yaratıldığı anda varlık bulan mallar (hizmetler)

Batı Ülkeleri (1925-1960)

Bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan hizmetler

Çağdaş Tanım

Bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan bir faaliyet

Kaynak: COWELL, 1984: 21.

Hizmet bir tarafın diğer bir tarafa sunduğu, esas olarak dokunulamayan ve
herhangi bir şeyin sahipliğiyle neticelenemeyen bir faaliyet ya da yarardır, üretilmesi
ise fiziksel bir mamule bağlı olabilir ya da olmayabilir (Kotler ve Armstrong, 2006:
5).
Hizmetin fazlaca bilinen tanımı ise bir gruptan öbürüne sunulan herhangi bir
şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan, bir etkinlik ya da faydadır (Rust ve diğerleri,
1996: 7).
Hizmetler, müşteri arzu ve beklentilerinin karşılanması gayesiyle üretilen soyut
ürünlerdir (Garland Neal ve diğerleri, 1994: 370).
Hizmet insanların gereksinimlerini doyuma ulaştıran eylemler olarak
tanımlanır (Oluç, 1988: 3).
Hizmet bir çalışmanın temel amacı veya öğesi olarak tüketici arzularını giderici
nitelikte, belirlenebilen soyut gayrettir (Üner, 1994: 2-11).Direk satışa sunulan ya da
mal/hizmet

satışıyla

birlikte

sağlanan

faydalar

veya

doygunluklar

olarak

yapılmaktadır (Tenekecioğlu, 1992: 159).
Gronroos’a göre ise, hizmet kesin olmamanın yanında yapısı gereği az ya da
çok dokunulmaz olan, müşteri ve hizmet veren çalışan ile beraber hizmeti oluşturan
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malları fiziksel kaynakları veya sistemlerinin karşılaştıkları esnada oluşan ve müşteri
sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen faaliyettir (Gronroos, 2002: 26-29).
Üretildiği vakitte alıcıya değer yükleyen soyut bir mamuldür (Konya ve Ümit,
1998: 71-90).
Hizmet tanımlarında yer alan güvenilirlik, bireysel alaka, hizmet sunumu
yapan personelin içtenliği, dikkati ve özeni gibi gözle görülemeyen vasıflar sadece
hizmetin satın alınıp kullanılmasından sonra değerlendirilmektedir (Lovelock, 1991:
16).
Bu sebeple hizmetleri mallardan ayıran çeşitli karakteristik özellikleri vardır.
Bu özellikler; fiziksel varlığının olmaması (soyutluk), üretimle tüketimin birbirinden
ayrılmaz olması (ayrılmazlık), değişkenlik, heterojenlik ve dayanıksızlık olarak
sıralanmaktadır. Hizmetlerin esas özellikleri dikkate alındığında maldan ayrılan
belirgin özellikleri pazarlama sorunlarında önem kazanmaktadır (Armstrong ve
Kotler, 2006: 306-307).
Hizmet kullanıcıları bu soyutluk karşısında hizmetin niteliği konusunda fikir
edinmek için somut ipuçları bulmaya, hizmetin verileceği yerden, verecek
insanlardan, teçhizat, sembol veya ücretten yararlanmaya çalışır (Kotler, 466-467).
Genel olarak soyutluk kavramı iki şekilde açıklanmaktadır. Bunlar; hissedilemez ve
dokunulamaz olma ile basitçe zihinsel olarak algılanamama, formüle edilememe ve
kolayca tanımlanamamadır (Lovelock, 1984: 30). Fiziksel oluşumuna sahip
olmaması hizmetleri ürünlerden ayıran en önemli karakteristik özelliği olduğu gibi,
hizmet pazarlamasını ürün pazarlamasından farklı yapan bazı pazarlama sorunlarının
da ana kaynağıdır; hizmetlerin saklanamaması, patenle korunamaması, kolayca teşhir
ve tanıtma olanağının olmaması vb (Mucuk, 2001).
Heterojen olmaları (Türdeş olmama)
Hizmetin oluşumunda etkisi olan müşteri yaklaşım ve eğilimleri ile hizmete
farklılaşan bir yapı kazandırmaktadır. Bu özellikleri ile hizmet her yerde aynı anlamı
ifade etmemektedir. Başka bir deyişle hizmetlerin niteliği ve içerikleri genelde
insanların ürettiği bir performans olduğu için aynı hizmetin değişik anlarda iki ayrı
sunumunun aynı olması imkânsızdır. Hizmetin sunumu hizmeti verenden bir diğerine
müşteriden müşteriye hatta günden güne değişim ve farklılık göstermektedir
(Parasuraman ve diğerleri, 198: 41-50). Hizmette heterojenliği yok etme ve standart
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oluşturmak için, personellerin itina ile seçilmesi, alıştırma programlarının
uygulanması, eğitilmesi, motive edilmesi, iyi bir denetim sistemi ve etkili bir geri
bilgi akışı ile düzenin kurulması gerekmektedir.
Üretim ve tüketimlerinin eş zamanlılığı (Ayrılmazlık)
Hizmetler hizmeti gerçekleştirenlerden ayrılamazlar. Müşteri ise, hizmetin
üretimine direkt olarak katılıp, hizmet üretim sürecinin bir parçası verildiğine ve
özellikle de hizmet sunan kişilere bağlıdır (Bergma ve Klefsjö, 1994).
Dayanıksız olmaları (Stoklanamama)
Hizmetler üretildikleri anda tüketildiğinden taşınma ve depolanma şansı
yoktur. Hizmet isteğinin aydan aya, haftadan haftaya, saatten saate ve hatta
mevsimden mevsime farklılık göstermesi gereği hizmetlerle ilgili planlama,
ücretlendirme ve tutundurmada ile ilgili önemli sorunlar yaşanabilmektedir
(Ghobadian ve diğerleri, 1994: 44-46).
Üretildiği dönem içerisinde kullanılmayan bir hizmet kapasitesi, o dönemi
yeniden getirmeyeceğinden dolayı değerlendirilmemiş sayılır (Berkowıtz, 1996:
203).
3.3. Hizmet Kalitesi Kavramı ve Boyutları
Zeithaml da hizmet kalitesini, “müşterinin bir mal ya da hizmetin üstünlüğü
veya kusursuzluğu ile ilgili genel bir yargısıdır” biçiminde ifade etmektedir
(Robledo ve Antonio, 2001: 23). Hizmet kalitesi devamlılığı rekabet avantajı kaynağı
olarak ele alınırsa işletmelere uzun vadeli performans sağlar. Bununla beraber hizmet
kalitesi işletmelere eş zamanlı ve uzun dönemli yönetimsel yarar sağlar. Yıllardır
işletmeler olabilecek sorunları engellemek için müşteri hizmetlerini iyileştirme
yollarını aramaktadırlar (Rapert ve Wren, 1998: 230). Bir şirketin memnun edici
hizmetleri ile bu hizmetlerin kalitesi arasında ciddi bir ilişki vardır ve bu ilişki
şirketin müşterilerine toplam bir hizmet ürünü vermesine katkı sağlar. Levitt toplam
ürün sunumunda ürünün zenginleştirilmesi yönünü bir üründen müşterinin algıladığı
yönden değer sağlamakta ve ilişki kurmaktadır (Pitta ve Laric, 452).
Örgütün ürettiği hizmet ya da nitelik, toplumsal gereksinimlerin farklılaşması
ile kendisini değiştirebilir. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve rekabet
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avantajını yakalamalarında etkili öğelerin başında üretilen hizmetin kalitesi
gelmektedir. Hizmet kalitesine olan alakanın hizmet işletmelerinde 1980’li yıllarda
gittikçe fazlalaştığı görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı (EFQM) ve Avrupa Kalite Ödülü, Malcolm Baldrige Ulusal Ödülü,
ISO 9000 Standartları ve Uluslararası Hizmet Kalitesi Derneği (ISQA) gibi
etmenlerinde bu alakanın artmasına hız verdiği söylenmektedir (Gummerson, 1994:
87).
Devlet ekonomileri içinde hizmet sektörünün büyümesi ve ilerlemesi, hizmet
üretimi ile alakalı sıkıntıların güncelleşmesine yol açmakta buna ilişik olarak, son
zamanlarda hizmet sektöründe üretkenliğin arttırılması, hizmet kalitesinin kontrolü,
hizmet kalitesi modellerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin ölçülmesi gibi
konularda yapılan çalışmalara hız verilmektedir. Kalitenin öncülerinden Deming,
hizmet işletmelerinde üretkensizliği tıpkı imalat şirketlerinde olduğu gibi tüketiciler
için ücretlerin yüksekliğini ve hayat kalitesini düşürdüğünü öne sürmektedir.
Deming’e göre kaliteyi iyileştirme şartları ve metotları üründen ürüne, hizmetten
hizmete değişiklik gösterse de imalat ve hizmet sektörleri için eşittir (Deming, 1994:
18).
Hizmet kalitesi, işletmelerin net işletme gelirleri ve net faaliyet gelirlerinin
fazlalaşmasını aynı şekilde etkiler (Zeithaml ve diğerleri, 1994: 31-46). Bu nedenle
hizmet kalitesi işletme arzı farklılaştırmalarında kusursuz hizmeti oluşturan ilkeler
üzerinde durmalıdır. Hizmet pazarlamasında kusursuz hizmeti oluşturan altı ilke söz
konusudur (Blois, 2000: 508);
1.

Profesyonellik-Kabiliyet;

personellerin

operasyonel

hizmet

sistemlerinin

ve

alanlar,
fiziksel

hizmet

sağlayıcısının,

kaynaklarının

kendi

problemlerinin profesyonel bir biçimde çözülmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip
olduklarının farkındadırlar.
2. Tutum-Davranışlar; hizmet alanlar, hizmet çalışanlarının (temas halindeki
personelin) kendileri ile alakadar olduklarını ve sorunlarını dostça bir tutumla
çözecek biçimde alaka gösterdiklerini hissetmektedirler.
3. Ulaşılabilirlik-Esneklik; hizmet alıcıları, hizmet sağlayıcısının yerleşimini
(fiziksel konumunu), faaliyet saatlerini, çalışanlarının ve fonksiyonel sistemlerinin
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hizmeti kolay almaları için dizayn edilip, yönetildiğini ve hizmet alanların arzularına
göre ayarlanabilir esnek bir biçimde hazırlandığını düşünmektedirler.
4. Düzeltme-iyileştirme; hizmet alıcıları, bir şeyler hatalı olduğunda, yanlış
gittiğinde ya da umulmayan, arzulanmayan bir hal olduğu zaman, hizmet
sağlayıcısının, hemen ve hızlıca kontrol altına alma ve yeni, kabul edilebilir bir
çözüm bulmada gerekli tedbiri alabileceğini düşünmektedir.
5. Güvenirlik-Doğruluk; hizmet alıcıları, hizmet sağlayıcısına, personellerine
ve sistemlerine güvenir, sözlerini tutacakları ve kendileri ile yürekten, iyi biçimde
gereken ilgiyi gösterecekleri konusunda emindirler.
6.

Ün-Kredibilite;

hizmet

alıcıları,

hizmet

verenlerin

faaliyetlerine

güvenebileceklerini ve paralarının karşılığı olan değeri alacaklarına inanmakta ve bu
iyi performansın ve değerin kendileri ile hizmet verici tarafından paylaşılabileceği
düşüncesindedirler.
Hizmetlerin kalitesi, nerede, ne zaman ve kim tarafından sunulacağına göre
değişiklik göstermektedir. Hizmet işletmelerinin kalite kontrolüne yönelik atacakları
3 adım vardır (Kotler ve Armstrong, 2006: 259);
Birincisi iyi çalışanı seçmek ve çalışanın eğitimine yatırım yapmaktır. İkincisi,
şirkette baştan sona hizmet performansı anlayışını standardize etmek. Üçüncü adım
ise, öneriler ve şikâyetlerden, müşteri araştırmalarından yola çıkarak müşteri
doyumunu gözlemlemekte, böylece verimsiz hizmetler belirlenebilmekte ve
düzeltilebilmektedir. Hizmet şirketlerinin sayısının ve sundukları hizmet türlerinin
birbirine benzediği, yoğun yarış havasında, hizmet alıcılarını cezp edebilme, müşteri
kazanma ve müşterilerini koruyabilme, hizmet sektöründeki işletmeler için bir
farklılık ve ayırt edilebilirlik gerektirmektedir.
Müşterileri ile oluşturduğu ilişki bir hizmet işletmesini rakiplerinden farklı
kılacak ana etmendir. Alaka, önem, güven, içtenlik ve hizmet alıcılarının
önceliklerini esas alan bir ilişki tek rekabet avantajıdır (Bayuk, 2004: 138).
Dolayısıyla bir işletmenin sunduğu hizmet düzeyi ve hizmet niteliği hizmet
alıcılarının işletmeye bağlılıklarında önemli bir kriter olarak görülmektedir. Hizmet
kalitesi, mamul niteliğinden farklılık göstermektedir. Hizmetlerin heterojenlik,
soyutluk, dayanıksızlık, değişkenlik, ayrılmazlık (hizmet üretimi ve tüketiminin eş
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zamanda gerçekleşmesi) gibi esas özellikleri hizmet üretimini, kalite anlayışını,
satışını ve müşteri doyumunu ciddi ölçüde etkilemektedir (Devebakan, 2005: 8).
Hizmet kalitesindeki aksaklıklar veya sorunlar incelenirken bu üç aşama
dikkate alınmalıdır. Bir sağlık işletmesinde hasta memnuniyetini orta ve uzun sürede
etkileyen en önemli etmenden sağlık hizmeti niteliği, yalnız o kuruluşun tıbbi
çıktıları ile ölçülebilir. Bu çıktılar ise, o kuruluş içinde organize edilen süreçlerle
ilişkilidir.

Süreçler

de

doğal

olarak

yeterli

bir

altyapının

olması

ile

gerçekleşmektedir.
Üretim sektöründe, ürünün belirlenen standartlara uygun olması değer
kazanırken, hizmet işletmelerinde müşteri ya da kullanıcının arzularına yanıt vermesi
önem taşımaktadır (Gürlek ve Gürol, 1993: 192).
Kalite, hizmet alıcıları tarafından anlaşılabilmekte fakat uygun yollardan
belirtilmediği sürece, ilerleme çabaları boşa gitmektedir. Deming’in tüm kalite
geliştirme anlayışı, müşteri bilgisi ve geri bildirimine dayanmaktadır (Vavra, 1999:
32). Bu sebeple hizmet kalitesi ve memnuniyet arasındaki alakayı vurgulamak
gerekirse; memnuniyetin olması için, müşterinin hizmet niteliği algılarını yeniden
gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımın mantığı şöyle açıklanmaktadır
(Hoffman ve Bateson, 1997: 63);
Bir şirket ile alakalı hizmet niteliği algılamaları, müşterinin daha önceden bir
tecrübesi yoksa müşterinin arzularına dayanır. Şirket ile daha sonraki bir araya
geldiklerinde sürecin doğrulanmaması ve hizmet niteliğinin algılamalarının gözden
geçirilmesini esas almaktadır. Şirket ile her yeniden karşılaşma, daha ilerisini gözden
geçirme ve hizmet kalitesi anlayışını geliştirmesini sağlamaktadır. Gözden geçirilen
hizmet kalitesi algılamaları müşterinin şirketten gelecekte hizmet almalarının
üzerinde etkili olmaktadır.
Hizmet niteliğinin hem üretim hem de hizmet sektörü için önemli olmasının
neticesi olarak, hizmet kalitesinin ölçümü bilim adamlarının dikkatini çekmektedir.
Dolayısıyla hizmet kalitesi birçok bilim adamı tarafından tartışılan bir kavram haline
gelmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde hizmet kalitesi ile alakalı şu ortak
sonuçlara ulaşılmaktadır (Juran ve Godfrey: 336).
Hizmet alıcıları için hizmet kalitesinin değerlendirilmesi mamul kalitesini
değerlendirmekten daha zordur. Hizmet kalitesi anlayışları, hizmet alıcılarının
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beklentilerinin gerçekleşen hizmet performansı ile beklentilerinin karşılaştırılmasının
neticesidir.
Kaliteye

ilişkin

değerlendirmeler

yalnız

hizmet

çıktısına

bakılarak

yapılmamaktadır. Aynı anda hizmet arzı anlayışının değerlendirilmesini de
içermektedir. Yani hizmet alıcıları, hizmetin sonucunu değil, hizmetin veriliş seklini
de değerlendirmektedirler. Faydalanılan hizmet bir bütündür. Hizmet kalitesi, verilen
hizmetin müşteri taleplerinin ne kadarını karşılayabildiğinin bir ölçüsüdür
(Parasuraman ve diğerleri, 1985: 42).
İlk defa ölçümleyen ve tanımlayan Grönross hizmet kalitesini, müşterinin
isteklerini, algıları ve beklentilerini karşılaştıran sürecin değerlendirilmesinin sonucu
olarak tanımlamaktadır (Banar ve diğerleri, 2010: 41). Grönross hizmet kalitesini,
işlevsel kalite ve teknik kalite olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Teknik kaliteyi,
tüketicilerin hizmetten anladıklarının kendi yorumları ile objektif ölçülmesi ve sonuç
odaklılık olarak tanımlamaktadır. İşlevsel kalite ise verilen hizmet nesnel ve anlayış
odaklılık olarak değerlendirilmektedir (Alnıaçık ve diğerleri, 2009: 127). Grönross’e
göre şirket imgesi, hizmet kalitesi yönünden önemlidir ve şirket imgesi tüketicilerin
anlayışını etkilemektedir (Okumuş ve diğerleri, 2006: 59). Hizmet kalitesi, bir
işletmenin müşterilerin umduklarını karşılama kabiliyetlerinin göstergesidir. Hizmet
alanlar hizmet kalitesini kendilerine göre idrak ederler. Hizmet alanlara verilen
hizmet, onların umduklarının üzerinde tutulmaya çalışılmalıdır. İdrak edilen hizmet
kalitesi, tatminle alakalı olsa da bireye has çeşitli değerlendirmelerin neticesidir.
Müşteri memnuniyeti hizmet kalitesinin artmasına bağlıdır. İşletmelerin müşteri
kaybetmemesi için müşteri memnuniyeti önemlidir. Yeni müşteri kazanmak için
yapılan pazarlama faaliyetleri, müşteri şikâyetlerinin çözümünde harcanan zaman ve
paradan daha fazladır. (Hacıefendioğlu, 2009: 148). Müşterinin umdukları ile
müşterinin hizmeti algısı arasındaki fark hizmet kalitesidir. Eğer alınan hizmet,
umduklarından daha iyi ise hizmet kalitesi yüksek, daha kötü ise hizmet kalitesi
düşük olarak anlaşılmaktadır. Hizmet kalitesi, müşteri tatmini ile ilgilidir ve
müşterilerin gelecekteki tavırlarını da etkilemektedir. Hizmet yüksek kalitede
olduğunda müşteriler aldıkları hizmet hakkında çevrelerine öneride bulunacaklar ve
kulaktan kulağa bir pazarlama gerçekleştireceklerdir (Argan, 2009: 3).
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Parasuraman ve arkadaşlarının geliştirdiği SERVQUAL ölçeği, günümüzde
hizmet kalitesinin ölçümünde en fazla kullanılan ölçeklerden biridir. SERVQUAL,
mükemmel hizmet kalitesi için, müşterilerin beklentilerinin iyi algılanarak
karşılanmasını, hatta daha fazlasını sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu
anlayışa göre hizmet kalitesi, müşteri arzuları ile ortaya konan hizmetin müşteride
oluşturduğu algı arasındaki farktır. Parasuraman ve arkadaşları, SERVQUAL
ölçeğini ilk önce 10 boyutta incelemişlerdir. Bunlar; erişim, inanılabilirlik, nezaket,
iletişim, güvenilirlik, yeterlilik, heveslilik, güvenlik, müşterileri anlama, fiziksel
özellikler ve güvenliktir. Yaptıkları bir çalışmayla 1985 yılında ölçeği 10 boyuttan 5
boyuta indirmişlerdir. Güvenilirlik, fiziksel özellikler ve heveslilik değişmezken,
diğer yedi boyut güven verme ve empati başlıklarında birleştirilmiş ve toplam 5 adet
boyut oluşturulmuştur (Banar ve diğerleri, 2010: 41).
Güvenilirlik boyutu, hizmetin söz verildiği üzere uygulanması; müşterilerin
hizmet sıkıntılarının giderilmesinde güvenilir olunmasını; hizmetlerin ilk verildiği an
doğru verilmesini; hizmetlerin söz verilen anda gerçekleştirmesini; bilgisi olan
hizmet verenlerin müşterilerin sorularına cevap vermesini, kayıtların hiç hatasız
tutulmasını içermektedir.
Heveslilik

boyutu,

müşterilere

hizmetlerin

ne

zaman

verileceğinin

bildirilmesini; müşterilere zamanında hizmet verilmesini; müşterilere yardımcı
olmada hevesli olunmasını; müşterilerin taleplerine cevap vermede hazırlıklı
olunmasını içermektedir.
Güvence

boyutunda,

müşterilere

güven

veren

personellerin

olması;

müşterilerin işletmelerinde güvende olduklarının hissettirilmesi; her daim nazik ve
kibar personel bulundurulmasıdır. Empati boyutunda ise, müşterilere bireysel alaka
gösterilmesi; işgörenlerin müşterilerle ilgilenmesi; müşterinin talebinin en vasat
planda düşünülmesi; müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayan personellerin olması ve
çalışma saatlerinin uygun olması vardır. Fiziksel varlıklar boyutu da, modern
donanım, görsel olarak ilgi çekici bir atmosfer, profesyonel ve düzgün görünüşlü
personeli ve hizmetle alakalı görsel cezp edecek materyalleri içermektedir (Kotler, 2
012: 374).
Kaynaklarda sık kullanılan başka bir hizmet kalitesi ölçüm modeli Cronin ve
Taylor’ın geliştirdikleri SERVPERF modelidir (Cronin ve Taylor, 1992: 55).

51

SERVPERF modeli, SERVQUAL’in tersine müşterilerin kalite ummaları ve
algılamaları arasındaki farka değil, performansa yönelik bir ölçektir (Cronin ve
Taylor, 1994: 125). Müşterilerin kalite algılarını direk ölçmenin geçerli ve güvenilir
neticeler vereceğini savunmuşlardır. SERVPERF modeli, hizmet kalitesini 5 ana
boyutta ele almaktadır (Çankaya, 2008: 30). Dokunulabilirlik boyutu, çalışanın dış
görünümünü, araç-gereçleri ve fiziksel eylemleri anlatmaktadır. Empati kapsamında
müşterilere kişisel özen gösterilmesi vardır. Güven boyutunda ise, çalışanların
güvenilir olmaları, saygınlık durumları ve bilgi düzeyleri bulunmaktadır. Heveslilik
boyutu, müşterilere yardımcı olma isteği ve hizmetin hızlı sunulması vardır.
Güvenilirlik boyutunda hizmetin söz verildiği şekilde yapılabilmesi anlaşılmaktadır
3.4. İçsel Pazarlamada Hizmet Kalitesi
Başarılı içsel pazarlama için müşteri odaklı ve nihai hedefi dış müşterilere
hizmet sunacak stratejiler geliştirmek gerekmektedir. İç memnuniyeti artırmak için
çalışanlara yönelik periyodik anketler yapılmalı ve onların kuruma karşı bakışları
değerlendirilmelidir (Joseph, 1996: 57). Hizmet kalitesini artırmak için yetenekli ve
kıdemli çalışanlar mutlaka müşterilerle temas halinde olmalıdır (Joseph, 1996: 58).
İçsel pazarlamanın hizmet uygulamaları ile ilişkisi müşteriye yönelik kurumlarda
hizmet kalitesine gösterilen yüksek ilgide yatmaktadır (Davis, 2005: 1). İç pazarlama
hizmet kalitesindeki iç algıları etkilemektedir (Davis, 2005: 119).
İç müşterilerin arzu ve gereksinimleri, dış müşterilerin arzu ve gereksinimleri
gibi titizlikle belirlenmelidir. Dolayısıyla önce kuruluştaki süreçlerin, diğer süreçlerle
olan ilişkileri tanımlanmalıdır. Bu uygulama, bir sürecin çıktısının hangi sürecin
girdisi olduğunu anlatır. Girdileri ve çıktıları tanımladıktan sonra bu girdileri
kullananlarla, karşılıklı diyaloglarla ya da anketle, işlerin daha iyi yapılabilmesi için
neler talep edildiği belirlenmeli, süreçlerde bu taleplere uygun değişiklikler
yapılmalıdır (Gökçin, 1996: 67).
Bir kurumda içsel pazarlama da kaliteyi geliştirmenin üç safhası vardır ( Nsour,
2013: 13);
1. Stratejik Uygulama Ve Yönetim Değişikliği: Bu safha içsel pazarlamanın
kurumsal stratejinin uygulamasında kilit rol oynadığına vurgu yapar. Burada
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stratejileri gerçekleştirmede ve uygulamada etkin rol alan çalışanların strateji
üretmede yer almasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
2. Çalışanların Memnuniyet Oranı: Bu safha çalışanların motivasyonuna
odaklanır ve bunu gerçekleştirmek için gayret gösterilmesini ifade eder. Çünkü içsel
pazarlama konseptin de hizmet kalitesini gerçekleştirmek ancak çalışanların
memnuniyeti ile mümkündür.
3. Müşteri Oryantasyonu: İçsel pazarlama konseptinde ki en önemli ikinci
safhadır. Burada kritik nokta olan hizmet kalitesine ulaşmak için çalışanlarla
müşterilerin bir araya gelmesinin kritikliği vurgulanmaktadır. Hizmet kalitesi
literatürü dış müşteriye odaklanmaktadır.
Bunun yanında iç müşteri perspektifi ile içsel hizmet kalitesini araştıran
çalışmalar da vardır. Bu çalışmalardan bazıları; Abrecht 1990, Berry 1995, Pitt 1999’
dır. İçsel hizmet kalitesi uzun dönemli maliyetlerde azalma ve finansal kazançta
artışa neden olmaktadır (Davis, 1994). Dış müşterilerine kaliteli hizmet sunmak
isteyen

firmalar

işe

öncelikle

içsel

hizmet

yaklaşımlarını

uygulamakla

başlamaktadırlar.
Hizmet dağıtımı hizmet sunucuları ve müşteriler arasındaki etkileşiminden
oluşacağından, hizmet sunucuları müşterilere sundukları hizmet kalitesinin
derecesine göre daha çok hizmet sunma anlayışında karar verirler (Malhotra &
Mukherjee, 2003). Bununla beraber hizmet sunucuları yetenekli ve müşterilerin
ihtiyaç duyduğu yüksek kalitedeki hizmeti sunmada istekli oldukları zaman hizmet
kalitesi gelişme gösterir. Çalışanlar ne kadar yetenekli ve motivasyonlu olurlarsa, o
kadar iyi kalitede hizmet sağlarlar. Bu nedenle, içsel pazarlama müşterilere yüksek
kalitede hizmet sağlamada yardımcı olmak için önemli bir rol oynamaktadır (Berry
ve Parasuraman, 1991; Gronroos, 1990; Reynoso ve Moores, 1996).
İçsel pazarlama çalışanlara hizmet eğitimi sunularak daha yüksek hizmet
kalitesine yol açar. Kurumların dış müşterileri hizmet süreci esnasında hizmet
sağlayıcıları ile olan etkileşimlerindeki tecrübelerine dayanarak kurumlar tarafından
sunulan hizmetin kalitesini değerlendirirler. Çalışanlar müşterilerle daha etkili bir
sürece geçmek için yeterli bilgi, yetenek ve kabiliyete sahip olurlarsa, çalışanların
ihtiyaçlarını daha iyi tatmin edebilirler. Hizmet eğitim programları, daha sonradan
müşteriler tarafından alınan hizmet kalitesini zenginleşmeye dönüşen çalışanların
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hizmet bilgisi ve yeteneklerini geliştirir. Örneğin, Batt, 1999’da çalışanlara ne kadar
çok hizmet eğitim programı sunulursa, çalışanlardan o kadar iyi hizmet kalitesi
alındığını vurgulamaktadır. Johnson ise 1996’da müşteri tatmini ve hizmet eğitimi
arasında ilişki olduğuna dair kanıtlar bulmakta, hizmet eğitim programlarının müşteri
memnuniyetini kolaylaştırmada çok yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Böylece,
çalışanlara çeşitli hizmet eğitim programı sunan veya onlardan işletme eğitim
programlarına katılmalarını isteyen kurumlar, müşteri için daha yüksek hizmet
kalitesine yol açan çalışanların hizmet verimliliğini geliştirmektedirler (Anton, 2000;
Malhotra ve Mukherjee, 2003).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. SAĞLIK TURİZMİNDE İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ
HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Gelişmiş ülkelerde gelir seviyesinin yüksek olması sağlık hizmetinden
faydalanmanın maliyetini yükseltmiştir. Sağlık konusunun taşıdığı önem büyük
olduğundan insanlar aynı kalitede hizmeti daha düşük maliyetlerle almak için kendi
ülkelerinin dışındaki ülkeleri araştırmaktadırlar. Zamanla yapılan seyahatler tatil
yapma amacının yanında sağlıklı yaşam elde etmek için de yapılmaya başlanmıştır.
Bu neden ülkeler arası rekabete neden olmuştur. Türkiye konumu, iklimi ve
kaynakları bakımından sağlık turizmi için çok önemli bir adaydır.
Bu araştırmanın amacı, sağlık turizminde içsel pazarlama uygulamalarının
hizmet kalitesini incelemektir. Araştırma modelinde (hizmet eğitim programları,
performans teşvikleri ve hizmet mükemmelliği hakkında vizyon) içsel pazarlama
uygulamaları ve hemşireler tarafından verilen hizmet kalitesi değerlendirilmektedir.
Bu yüzden hastanelerde verilen hizmetin kalitesi ve hizmeti veren personelin eğitimi,
vizyonu ve teşviki çok önemlidir. Hastanede çalışan hemşireler gelen hastalar ile
birebir ilgilendikleri için sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara verilen hizmet
kalitesinde çok önemli bir rol üstlenirler. Bu nedenle içsel pazarlama yöntemlerinin
kurum içindeki uygulamalarının hemşireler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu ve bu
oluşumun hizmete yansıyan yönleri, kurumun içsel uygulamalarının gelen sağlık
turizmi hastalarına verilen hizmet kalitesini nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Genel
olarak kurumların içsel pazarlama uygulamasının hizmet kalitesine etkisi
incelenmektedir.
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4.1.1. Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu
araştırmada elde edilen veriler katılımcılara uygulanan anket formunda belirtikleri
cevaplarla sınırlıdır. Anket çalışması 400 hemşire üzerinde ve 15/11/2015 15/12/2015 tarihleri arasında uygulanmıştır.
4.1.2. Araştırmanın Kapsamı
Çalışmasının kapsamını Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Ankara Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşireler oluşmaktadır.
4.1.3. Araştırmanın Varsayımları ve Hipotezler
Bu araştırmanın gerçekleştirildiği örneklemin Ankara ili sınırları içerisinde
bulunan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelere yöneltilen
sorulara içtenlikle ve doğru cevap verdikleri varsayılmaktadır.
H1: Hizmet eğitim programları ile hizmet kalitesi arasında olumlu bir ilişki
olduğu kabul edilmektedir.
H2: Performans teşvikleri hizmet kalitesi ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğu
kabul edilmemektedir.
H3: Mükemmel hizmet vizyonunun hizmet kalitesini olumlu bir şeklide
etkilediği kabul edilmektedir.
H4: Araştırmaya katılanlara ait tanıtıcı özellikler ile içsel pazarlama
arasında anlamlı bir fark vardır.
H5: Araştırmaya katılanlara ait tanıtıcı özellikler ile hizmet kalitesi arasında
anlamlı bir fark vardır.
H6: Araştırmaya katılanların sağlık turizmini bilme/bilmeme durumu ile
hizmet kalitesi arasında anlamlı bir fark vardır.
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H7: Araştırmaya katılanların sağlık turizmi kapsamında hasta bakıp/bakmama
durumu ile hizmet kalitesi arasında anlamlı bir fark vardır.
4.2. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada Yafang Tsai ve Ta-Wei Tang tarafından 2008 de yazılan “How to
improve service quality: Internal marketing as a determining factor” başlıklı
makalede uyguladıkları, Foreman ve Money tarafından 1995 yılında geliştirilmiş 15
maddeli içsel pazarlama ölçeği ve Parasuraman’ın 1988’de modifiye edilmiş bir
versiyonu olan 22 maddeli hizmet kalitesi ölçeği kullanılmaktadır.
Hemşirelere ait tanıtıcı özellikler ve sağlık turizmi ile ilgili sorulardan oluşan 9
soru, hizmet eğitim programları ile ilgili 7 soru, performans teşvikleri ile ilgili 3 soru
ve hizmet mükemmelliği vizyonu ile ilgili 5 soru olmak üzere toplam 24 sorudan
oluşan içsel pazarlama ölçeği ve fiziksel durum (elle dokunulan) ile ilgili 4 soru,
güvenirlik ile ilgili 5 soru, cevap verebilirlik ile ilgili 4 soru, güvence ile ilgili 4 soru
ve empati ile ilgili 5 soru olmak üzere toplam 22 sorudan oluşan hizmet kalitesi
ölçeği ile birlikte 46 soruluk anket formu kullanılmaktadır (Y. Tsai ve T.-W.
Tang,2008). Burada kullanılan ölçekler,
İçsel pazarlama ölçeği
İçsel pazarlama, Foreman ve Money tarafından geliştirilen 15 maddeli bir
ölçek kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu ölçek, içsel pazarlamanın üç boyutunu
ölçmektedir; (hizmet eğitim programları (7 madde), performans teşvikleri (3 madde)
ve hizmet mükemmelliği vizyonu (5 madde). Bu ölçüm beş puanlık 1 ‘kesinlikle
katılmıyorum’,5 ‘kesinlikle katılıyorum’u içeren bir Likert cevap ölçeği meydana
getirir. İçsel pazarlama ölçeğinin Cronbach alfa değeri sırasıyla 0.92, 0.82 ve 0.88
olarak değerlendirilmektedir (Foreman ve Money,1995).
Hizmet Kalitesi Ölçeği
Bu çalışmada Parasuraman et al. (1988)’ın modifiye edilmiş bir versiyonu olan
22 maddeli hizmet kalite ölçeği kullanılmaktadır. Ölçek maddeleri bir hastane
ayarında hizmet kalitesinin algısını yansıtmak için uyarlanmıştıır. Bu ölçek beş
boyutlu hizmet kalitesini: Fiziksel durum (elle dokunulan) (4 madde), güvenirlik(5
madde), cevap verebilirlik (4 madde), güvence(4 madde) ve empati (5 madde) alt
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boyutlarından oluşmaktadır. Hizmet kalitesi Ölçeği, beş puanlık 1, ‘kesinlikle
katılmıyorum’5, ‘kesinlikle katılıyorum’ içeren beşli Likertten oluşmaktadır. Hizmet
kalitesi ölçeğinin beş boyutunun Cronbach alfa değeri sırasıyla maddi (0.82),
güvenilirlik (0.92), cevap verilebilirlik (0.91), güvence (0.97) ve empati (0.95)’dir
(Parasuraman,1988). Veri Formu Ek 1’de yer almaktadır.
4.2.1. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan
toplam 600 Hemşire oluşturmaktadır (N=600). Örneklem seçimine gidilmeden tüm
evrene ulaşılmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen hazırlanmış olan veri formu 414
hemşireye uygulanmaktadır. Bunlardan 14 tanesi veri formunu eksik doldurduğu için
örnekleme dâhil edilmemektedir. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri formunu
eksiksiz dolduran 400 hemşire örneklemi oluşturmaktadır (n=400).
4.3. Veri Analizi
Veri analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. İç pazarlama ve
hizmet kalitesi ölçeklerinin alt boyutlarını belirlemek amacıyla faktör analizi
yapılmaktadır. Hizmet kalitesi ölçeği ile içsel pazarlama ölçeğinin alt grupları
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için regresyon analizi uygulanmaktadır. Hizmet
kalitesi ve iç pazarlama ölçeklerinin alt boyutları bakımından tanıtıcı özellikleri
değişkenlerin seviyeleri arasındaki farlılığı tespit etmek amacıyla iki seviyeli
değişkenler için bağımsız iki örnek t testi, ikiden fazla olduğu durumda varyans
analizi olan Anova testi kullanılmaktadır. Ayrıca normal dağılımına uygunluk ve
varyansların homojenliği varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda Anova testi
yerine Kruskall-Wallis testi kullanılmaktadır.
4.4. Çalışmanın Etik Boyutu
Araştırmanın yapılabilmesi için Atılım Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul
Başkanlığı’ndan etik izin, Kamu Hastaneler Birliği 1. Bölge Ankara Eğitim Ve
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Araştırma Hastanesi’nden kurum izni alınmıştır.
Araştırmaya katılanlara, araştırmaya katılıp katılmamakta özgür oldukları
açıklanmış, gönüllü ve istekli olanlar örnekleme dâhil edilmiştir. Ayrıca veri
toplamadan önce, araştırmaya katılanlara çalışmanın amacı açıklanmış, soruları
yanıtlanmış ve bilgilendirildikten sonra yazılı onayları alınmıştır. Araştırmaya
katılanlara verdikleri bilgilerin gizli tutulacağı, bakşa hiçbir yerde kullanılmayacağı
ve istedikleri anda araştırmadan ayrılma hakkına sahip oldukları açıklanmıştır.
Araştırmalarda

insan

olgusunun

kullanımı,

bireysel

hakların

korunması

gerektirdiğinden ilgili etik ilkeler olan “Bilgilendirilmiş Onam İlkesi”, “Gönüllülük
İlkesi” ve “Gizliliğin Korunması İlkesi” yerine getirilmiştir.
4.5. Bulgular
Tablo 8: Araştırmaya Katılanlara Ait Tanıtıcı Özellikler (n=400)
Tanıtıcı Özellikleri
Cinsiyet
Eğitim Durumu

Yaş

Mesleki Çalışma
Süresi

Hastanede Çalışma
Süresi

Görevi

Kadın
Erkek
Sağlık Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
18-28
29-38
39-48
49-58
1 Yıldan Az
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
20 Yıl Ve Üzeri
1 Yıldan Az
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
20 Yıl Ve Üzeri
Sorumlu Hemşire
Ameliyathane/Acil/Yoğun
Bakım Hemşiresi
Servis Hemşiresi

n
362
38
63
110
198
29
110
146
112
32
20
88
79
63
41
109
61
130
79
57
32
41
50

%
90,5
9,5
15,8
27,5
49,5
7,3
27,5
36,5
28
8
5
22
19,8
15,8
10,3
27,3
15,3
32,5
19,8
14,3
8
10,3
12,5

155

38,8

195

48,8
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Araştırmaya 400 hemşire katılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı
özellikleri Tablo 8’de görülmektedir.
Bunların %36,5’i 29-38 yaş aralığında, %90,5’i kadın, %49,5’i lisans
mezunudur. Hemşirelerin mesleki çalışma sürelerine göre dağılımına bakıldığında;
%27,3’ü 20 yılın üzerinde çalıştığı belirlenmiş ve hemşirelerin %32,5’i 1-5 yıldır adı
geçen hastanede görev yapmaktadır. Hastane de çalıştıkları yerlere bakıldığında
%48,8’inin servis hemşiresi, 12,5’nin sorumlu hemşire, %38,8’ninde ameliyathane,
acil ve yoğun bakım hemşiresi olduğu görülmektedir (Tablo 8).
Tablo 9: Araştırmaya Katılanlara Ait Sağlık Turizmi Verileri (n=400)
Sağlık turizmi ile ilgili
sorular

Cevap

n

%

Sağlık Turizmini
biliyorum

Evet

232

58

Hayır

168

42

Yabancı hastalarla
ilgileniyorum

Evet

335

16,3

Hayır

65

83,8

Sağlık turizmi

Evet

269

67,3

Hayır

131

32,8

Kapsamında gelen
Hastalarla ilgileniyorum

Araştırmaya katılanların sağlık turizmi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar
incelendiğinde %58’inin sağlık turizmini bildiği, %83,8’inin yabancı hastalara ve
67,3’ünün sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara bakım verdiklerini ifade
ettikleri görülmektedir (Tablo 9).
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Tablo 10: Araştırmaya

Katılanların

İçsel

Pazarlama

ve

Hizmet

Kalitesi

Değerlendirmelerine İlişkin Verileri (n=400)
Madde
No

Ölçek Maddeleri

Faktör

Mean

SD

4.15

0.958

0.648

3.15

1.099

0.557

3.59

1.041

0.757

3.33

1.076

0.593

3.26

1.049

0.617

yükü

İÇSEL PAZARLAMA ÖLÇEĞİ
Hizmet Eğitim Programları (0.825)
1
2
3
4
5

En iyi hizmeti vermek için hazırlanırız.
Kurumumuz iş görenlerdeki yetenek ve bilgi seviyesindeki
gelişimi maliyetten çok yatırım olarak değerlendirmektedir.
Hastanemizde çalışanların yetenek ve bilgi seviyesindeki gelişim
devamlılığı olan bir süreçtir.
Hastane bize 'işleri nasıl yapmamız gerektiğini' değil 'niçin
yapmamız gerektiğini' öğretir.
Kurum eğitimin ötesine geçerek iş görenlere öğretim de
vermektedir.

6

Bu kurumda, hizmet sürecindeki rollerimize uygun eğitildik.

3.45

1.058

0.546

7

Bu kurum, iş görenlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek
esnekliğe sahiptir.

3.01

1.098

0.668

2.81

1.363

0.760

2.71

1.199

0.788

2.69

1.197

0.792

2.95

1.061

0.797

3.18

1.063

0.766

Performans Teşvikleri (0.893)
8
9
10

Performans ölçümü ve ödül sistemimiz iş görenleri birlikte
çalışmaları için teşvik eder.
Kurumumuz vizyonuna katkıda bulunan iş gören performansını
ölçer ve ödüllendirilir.
Kurumumuzda, mükemmel hizmet sunan iş görenler
çabalarından dolayı ödüllendirilirler.
Hizmet mükemmelliği (0.900)

11
12

Kurumumuz bize inanacağımız bir vizyon sunar.
Yöneticiler

kurum

vizyonunu

bize

en

iyi

şekilde

anlatmaktadırlar.

13

Kurum iş görenlerden topladığı bilgiyi işimizi geliştirmek ve
kurumun stratejisini ilerletmek için kullanır.

3.26

1.019

0.782

14

Kurumumuz iş görenlere hizmetteki rollerinin önemini anlatır.

3.30

1.008

0.740

15

Kurum bizlerle iletişime özel önem vermektedir.

3.17

1.147

0.779

HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ (0.932)
Fiziksel Durum (0.787)
16

Hastanemiz modern ekipmana sahiptir.

2.99

1.101

0.671

17

Kurumun fiziksel alanları görsel olarak etkileyicidir.

2.62

1.146

.744

18

Giyimimiz ve görünüşümüz etkileyicidir.

3.09

1.153

0.670

2.98

1.134

0.732

19

Hastanenin fiziksel alanlarının görünümü sunulan hizmetler ile
uyumludur.
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Tablo 10: (Devam) Araştırmaya Katılanların İçsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi
Değerlendirmelerine İlişkin Verileri (n=400)
Madde
No

Ölçek Maddeleri

Mean

SD

Faktör yükü

4.14

0.890

0.565

4.10

0.810

0.748

Güvenilirlik(0.862)
20
21

Görevi istenilen zaman içerisinde bitiririm.
Hastaların problemi olduğunda, sempatik ve rahatlatıcı bir
davranış sergilerim.

22

Her zaman her şeyi ilk seferinde doğru yaparım.

3.76

0.933

0.670

23

İşimi söz verdiğim zamanda yaparım.

4.19

0.801

0.811

24

Kayıtları tam ve doğru bir şekilde tutarım.

4.23

0.808

0.802

4.15

0.766

0.802

Cevap verebilirlik (0.883)
25

Hastalara hizmetin ne zaman sunulacağını tam ve gerçekçi
bir şekilde anlatırım.

26

Hastalara anında hizmet sunarım.

3.97

0.871

0.825

27

Her zaman hastalara yardım etmek için istekliyimdir.

4.04

0.907

0.797

28

Hastaların isteklerini anında karşılarım.

3.89

0.903

0.738

4.18

0.778

0.839

4.12

0.848

0.842

Güvence (0.790)
29
30

Hastalar bana güvenebilir.
Hastalar benimle olan iletişimlerinde kendilerini güvende
hissederler.

31

Hastalara olumlu bir yaklaşımla hizmet sunarım.

4.19

0.792

0.833

32

Hastaneden işimi iyi yapmak için yeterli desteği alırım.

3.56

1.091

0.339

Empati (0.909)
33

Hastalar arasındaki bireysel farklılıklara karşı hassasımdır

4.10

0.872

0.780

34

Hastalara kişisel özen gösteririm.

4.08

0.807

0.798

35

Hastalarımın ihtiyaçlarını bilirim.

4.02

0.839

0.784

36

Hastaların menfaatlerini kalbimde hissederim.

3.91

0.930

0.716

37

Tüm hastalarıma en uygun zamanda hizmet sunarım.

4.19

0.754

0.806

Tablo 10’da her bir soruya ait ortalama, standart sapma ve faktör yükleri
verilmektedir. Parantez içinde yazılan değerler anket güvenilirliğinin bir ölçüsü olan
Cronbach alfa değerleridir. Cronbach alfa değerleri için literatürde şu şekilde ifade
edilmektedir.
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Cronbach's alpha
α ≥ 0.9
0.8<= α<0.9
0.7<= α<0.8
0.6<= α<0.7
0.5<= α<0.6
α <0.5

Tablosu
Mükemmel
İyi
Kabul edilebilir
Sorgulanabilir
Zayıf
Kabul edilemez

Bu değerler incelendiğinde sırasıyla hizmet eğitim(0.825), performans teşvik
(0.893), vizyon (0.90) ve hizmet kalitesi (0.932) olarak bulunmuştur. Yani
yukarıdaki tabloya göre anket güvenilirdir.
Araştırmaya katılanların içsel pazarlama ve hizmet kalitesi ölçeklerinin
maddeleri ve oranları Tablo 10’da gösterilmektedir. Buna göre hemşireler içsel
pazarlama ölçeğinin hizmet eğitim programları alt grubunda ‘en iyi hizmeti vermek
için hazırlanırız’ maddesini, performans teşvikleri alt grubunda ‘performans ölçümü
ve ödül sistemimiz iş görenleri birlikte çalışmaları için teşvik eder’ maddesine,
hizmet mükemmelliği alt grubunda ‘kurumumuz iş görenlere hizmetteki rollerinin
önemini anlatır’ maddesine en yüksek puanı verdikleri görülmektedir. Hizmet
kalitesi ölçeğinde ise fiziksel durum alt grubunda ‘hastanenin fiziksel alanlarının
görünümü sunulan hizmetler ile uyumludur’ maddesine, güvenilirlik alt grubunda
‘kayıtları tam ve doğru bir şekilde tutarım’ maddesine, cevap verebilirlik alt
grubunda ‘hastalara hizmetin ne zaman sunulacağını tam ve gerçekçi bir şekilde
anlatırım’ maddesine, güvence alt grubunda ‘hastalara olumlu bir yaklaşımla hizmet
sunarım’ maddesine, empati alt grubunda ‘tüm hastalarıma en uygun zamanda
hizmet sunarım’ maddesine en yüksek puanı verdikleri görülmektedir.
Tablo 11: Araştırmanın Anlamlılık Durumu (n=400)
Bartlett Test
Keiser-Meyer-Olkin Test

Değer
χ2

10614,718

P

0,000

Araştırmada örnekleme dahil edilen 400 hemşirenin verdiği cevaplar
doğrultusunda yapılan faktör analizi (KMO Bartlett test istatistiği) sonucuna göre
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(p<0.001) olarak bulunmaktadır. Yapılan faktör analizinin sonuçlarına göre araştırma
anlamlı bulunmaktadır. Tablo 11’de gösterilmiştir. Aynı zamanda yapılan faktör
analizine 37 madde dâhil edilmektedir ve bu maddelerin araştırmayı açıklama
yüzdesi %61.369 olarak bulunmaktadır.
Tablo 12: Ölçeğin Alt Gruplarının Geçerlik Güvenirliği
İçsel Pazarlama Ölçeğinin Alt Grupları

Croncbach alfa değeri

Hizmet eğitim programları

0.825

PerformansTeşvikleri

0.893

Hizmet Mükemmelliği

0.900

Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Alt Grupları

Cronbach alfa değeri

Maddi

0.932

Güvenilirlik

0.862

Cevap verebilirlik

0.883

Güvence

0.790

Empati

0.909

Hizmet kalitesi ile performans, vizyon ve eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak için yapılan regresyon analizi sonucuna göre model anlamlı bulunmuştur
(p<0.001).
Hizmet kalitesi ile performans, vizyon ve eğitim arasındaki regresyon bağıntısı:
Hizmet kalitesi= 2,555 + 0,261 (Eğitim) - 0,047 (performans teşvikleri) +
0,163 (Hizmet mükemmelliği) şeklinde yazılır.
Tablo 13: Hizmet Kalitesi Ölçeği İle İçsel Pazarlama Ölçeğinin Alt Gruplarının
Karşılaştırılması
Hizmet Eğitim
Programları
Hizmet Kalitesi

Performans
Teşvikleri

Hizmet
Mükemmelliği

P= 0,000

P= 0,171

P= 0,001

t= 5,438

t=1,372

t=3,387
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Araştırmaya katılanların hizmet kalitesinin içsel pazarlama ölçeği alt grupları
ile ilişkisi Tablo 13’de incelenmektedir. Bu göre,
Hizmet kalitesi ölçeği ile içsel pazarlamanın alt grupları incelendiğinde Tablo
10’da hizmet eğitim programları değişkeninin katsayısı (0.261) ve buna ait p değeri,
(p<0.001) olarak bulunmaktadır. Hizmet eğitim programları ile hizmet kalitesi
arasında pozitif yönden çok anlamlı bir fark vardır. Yani verilen hizmet eğitim
programlarının sayısının ve içeriğinin artması hizmet kalitesini arttırır. Bu sonuca
göre,
H1: Hizmet eğitim programları ile hizmet kalitesi arasında olumlu bir
ilişki olduğu kabul edilmektedir.
Benzer şekilde hizmet mükemmelliği değişkeninin katsayısı (0.163) ve buna ait
p değeri (p<0.01) olarak bulunmuştur. Hizmet vizyonun mükemmelliği değişkeni ile
hizmet kalitesi arasında pozitif yönde çok anlamlı bir fark çıkmaktadır. Bu sonuca
göre,
H2: Mükemmel hizmet vizyonunun hizmet kalitesini olumlu bir şekilde
etkilediği kabul edilmektedir.
Performans teşvikleri değişkeninin katsayı (-0.047) ve buna ait p değeri
(p=0.171>0.05) olarak bulunmaktadır. Yani Performans teşvikleri ile hizmet kalitesi
arasında anlamlı bir ilişki çıkmamaktadır. Bu sonuca göre,
H3: Performans teşvikleri hizmet kalitesi ile olumlu bir şekilde ilişkili
olduğu kabul edilmektedir.
Araştırmada hemşirelerin özelliklerinin içsel pazarlama ölçeği alt grupları ile
ilişkisi incelendiğinde Tablo 14’de yapılan t testi sonucuna göre,
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Tablo 14: Araştırmaya Katılanlara Ait Tanıtıcı Özelliklerin İçsel Pazarlama
Ölçeğinin Alt Boyutları İle Karşılaştırılması
Tanıtıcı

Hizmet Eğitim
Programları

Performans
Teşvikleri

Hizmet
Mükemmelliği

p=0,131

p=0,001

p=0,000

t=-1,515

t=-3,247

t=-3,612

Yaş

F=0,716

F=0,148

F=0,464

p=0,543

p=0,931

p=0,707

Eğitim Durumu

F=2,332

F=2,359

F=1,332

p=0,074

p=0,071

p=0,264

Yabancı Hastalarla ilgileniyor
musunuz?

p=0,524

p=0,253

p=0,800

t=-0,637

t=1,144

t=-0,254

p=0,018

p=0,017

p=0,440

t=-2,371

t=-2,386

t=-0,773

p=0,658

p=0,186

p=0,416

t=-0,443

t=1,326

t=0,815

Özellikler
Cinsiyet

Sağlık Turizmi ile ilgili
bilginiz var mı?
Sağlık Turizmi kapsamın da
gelen hastalarla ilgileniyor
musunuz?

Hizmet eğitim programları (p=0.131) değişkeni bakımından kadın ve erkekler
arasında anlamlı farklılık çıkmamaktadır. Performans teşvikleri (p<0.01) ve hizmet
mükemmelliği (p<0.001) değişkenleri bakımından erkekler ve kadınlar arasında
anlamlı farklılık bulunmaktadır. Erkek katılımcılar kadınlara oranla daha yüksek
ortalamaya sahiptir. Hizmet mükemmelliği değişkeni göz önüne aldığında erkekler
kadınlara oranla daha yüksek çıkmaktadır. Kurumun iyi bir hizmet sağladığı görüşü
erkeklerde daha fazla kabul görmektedir.
Aynı zamanda hemşirelerin turizm ile bilgisi olup/olmaması durumu hizmet
eğitim programları (p=0.021), performans teşvikleri (p=0.016) alt ölçek gruplarını
etkilemekte ve turizm ile ilgili bilgisi olanlar olmayanlara nazaran hizmet içi eğitim
programlarının olumlu olduğunu ifade etmektedirler. Benzer durum performans
değişkeni içinde geçerli olup, turizm bilgisi olan hemşirelerin katılımı daha yüksek
çıkmaktadır. Araştırmaya katılanların yabancı hastalarla ilgilenme/ilgilenmeme
durumu; içsel pazarlama ölçeğinin hizmet eğitim programları (p=0.524), performans
teşvikleri (p=0.253), hizmet vizyonu mükemmelliği (p=0.800) alt boyutlarında
benzerlik göstermektedir. Bu bulgular ışığında, varsayımları incelendiğinde p<0,05
olduğundan dolayı,
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Araştırmada hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin hizmet kalitesi ölçeğinin alt
grupları ile ilişkisi Tablo 15’de gösterilmektedir.
Tablo 15: Araştırmaya Katılanlara Ait Tanıtıcı Özelliklerin Hizmet Kalitesi
Ölçeğinin Alt Boyutları İle Karşılaştırılması
Tanıtıcı
Özellikler
Cinsiyet
Yaş
Meslekte
çalışma süresi
Görev yeri
Eğitim
Durumu
Yabancı
Hastalarla
ilgileniyor
musunuz?
Sağlık
Turizmiyle
ilgili
bilginiz
var mı?
Sağlık Turizmi
kapsamında
gelen hastalarla
ilgileniyor
musunuz?

Fiziksel
Durum

Güvenilirlik

Cevap
verebilirlik

Güvence

Empati

p=0,002

p=0,605

p=0,501

p=0,956

p=0,780

t=-3,082

t=-0,518

t=-0,674

t=-0,338

t=-0,976

F=5,083

F=2,216

F=0,902

F=1,407

F=1,741

p=0,002

p=0,086

p=0,440

p=0,240

p=0,158

F=2,935

F=3,344

F=1,223

F=1,637

F=1,413

p=0,013

p=0,006

p=0,292

p=0,149

p=0,218

χ2=8,704

χ2=10,183

χ2=5,212

χ2=12,267

χ2=7,347

p=0,013

p=0,006

p=0,074

p=0,002

p=0,025

χ2=6,017

F=3,231

χ2=12,151

F=3,347

χ2=12,186

p=0,111

p=0,022

p=0,007

p=0,017

p=0,007

p=0,318

p=0,911

p=0,387

p=0,784

t=0,999

p=0,535
t=0,621

t=-0,111

t=0,866

t=0,274

p=0,968

p=0,058

p=0,012

p=0,077

p=0,000

t=-0,040

t=-1,905

t=-2,520

t=-1,770

t=-0,745

p=0,285

p=0,384

p=0,314

p=0,162

p=0,898

t=1,070

t=0,871

t=1,008

t=1,400

t=0,128

Araştırmaya katılanlara ait tanıtıcı özelliklerin hizmet kalitesi ölçeği alt
grupları ile ilişkisi incelendiğinde Tablo 15’e göre cinsiyetin ölçeğin alt grubu maddi
alt daha kaliteli olduğunu düşündükleri görülmektedir. Eğitim durumu ve hizmet
kalitesi ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkisini bulmak için Varyans analizi
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(ANOVA) yapılmaktadır, güvenirlik (p=0.022) ve güven (p=0.017) değişkenleri
arasında eğitim seviyesi bakımından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu
farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla Duncan çoklu karşılaştırma testi yapılarak,
farklılığın lisansüstü eğitime sahip katılımcılardan kaynaklandığı belirtilmektedir.
Fiziksel durum, empati ve cevap verebilirlik alt grubu normal dağılmadığı için,
parametrik olmayan bir yöntem olan Kruskall-Wallis testi kullanılarak, cevap
verebilirlik ve empati değişkenleri ile eğitim seviyeleri arasında anlamlı farklılık
bulunmaktadır (p==0,007). Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre cevap
verebilirlik bakımından sağlık meslek lisesi ile lisansüstü (p=0.015) ve lisans ile
lisansüstü (p=0.004) arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Fiziksel durum alt
grup değişkeni bakımından eğitim seviyeleri arasında anlamlı farklılık çıkmaktadır
(p=0.111).Fiziksel durum alt grup değişkeni ile yaş arasında anlamlı farlılık
bulunmaktadır (p=0.002).
Araştırmaya katılanların mesleki çalışma süreleri ile hizmet kalitesi ölçeğinin
fiziksel durum (p=0.013) ve güvenirlik (p=0.006) alt grup değişkenleri arasında
anlamlı fark bulunmaktadır. Farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan
Duncan çoklu karşılaştırma testi yapıldığında, 1 yıldan az ve 1-5 yıl çalışanlar
hemşireler arasında farklılık çıkmazken, 1 yıldan az çalışanlar ile 11-15, 6-10, 16-20
ve 20 üstü çalışanlar arasında farklılık çıkmaktadır. Buna sonuca göre çalışma
süreleri daha az olanlar fiziki durumdan daha memnun görünmektedir. Aynı
zamanda 1 yıldan daha az görev yapanlar güvenirlik değişkeni bakımından
diğerlerinden farklı çıkmaktadır. Yani yeni işe başlayanlar güvenirlik konusunda
diğer çalışanlara oranla daha düşük seviyededirler.
Araştırmaya katılanların görev yerleri ile hizmet kalitesi ölçeğinin fiziki
durumu (p=0.013), güvenirlik (p=0.006), güvence (p=0.002) ve empati (p=0.025) alt
grup değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Farklılığın
kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma test sonucuna göre,
fiziksel durumun alt grup değişkeni bakımından servis hemşireleri ile ameliyathane
hemşirelerinin arasında farklılık bulunmakta (p=0.020) ve servis hemşirelerinde bu
değer daha düşük çıkmaktadır. Güvenirlik alt grup değişkeninde sorumlu hemşireler
ile diğer hemşireler arasında farlılık çıkmakta, sorumlu hemşireler diğer hemşirelere
nazaran daha güvenilir olduklarını düşünmektedirler. Empati değişkeninde ise
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sorumlu hemşireler ile servis hemşireler arasında farklılık çıkmakta, sorumlu
hemşireler diğerlerine nazaran empati yapma konusunda daha olumlu görünmektedir.
Bu bilgiler de gösteriyor ki tanıtıcı özelliklerle içsel pazarlama etkileşim
içerisindedir. Bu sebeple,
H4:Araştırmaya katılanlara ait tanıtıcı özellikler ile içsel pazarlama
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu kabul edilmektedir.
Araştırmaya katılanların sağlık turizmi hakkında bilgisinin olma durumu ile
hizmet kalitesi ölçeğinin cevap verebilirlik (p=0.012) ve empati (p=0.000) alt grup
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Varsayımlar
incelendiğinde p<0,05 olduğundan dolayı,
H5: Araştırmaya katılanlara ait tanıtıcı özellikleri ile hizmet kalitesi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu kabul edilmektedir.
Sağlık turizmi ile ilgili bilgisi olanlar olmayanlara nazaran daha hızlı çözüme
ulaşmaktadırlar. Benzer şekilde sağlık turizmi ile ilgili bilgisi olan hemşireler
olmayanlara göre yüksek empati yaptıklarını düşünmektedirler. Varsayımlar
incelendiğinde p<0,05 olduğundan dolayı,
H6: Araştırmaya katılanların sağlık turizmini bilme/bilmeme durumu ile
hizmet kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu kabul
edilmektedir.
Araştırmaya katılanların yabancı hastalarla ilgilenme durumu ile hizmet
kalitesi ölçeğinin alt grup değişkenleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmaktadır. Varsayımlar incelendiğinde p<0,05
olduğundan dolayı,
H7: Araştırmaya

katılanların

sağlık

turizmi

kapsamında

hasta

bakıp/bakmama durumu ile hizmet kalitesi arasında anlamlı bir fark olduğu
kabul edilmektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye gerek üniversitelerde sağlık bilimleri konusunda verilen nitelikli
eğitim ile yapılan bilimsel araştırmalar, gerekse özel ve kamu sektörlerinde yer alan
nitelikli sağlık kuruluşları ile medikal turizm açısından öne çıkan ülkelerden biri
haline gelmiştir. Bilhassa son birkaç yılda dünya çapında nadir yapılan ameliyatlar
Türkiye’de de yapılabilir hale gelmiştir. İnsanların yönünü medikal turizme çeviren
en önemli etkenler uzun bekleme süreleri ve artan maliyetler, hizmetlerdeki kalite
sorunları, dini ve sosyal sebeplerdir. Bundan dolayı gerek yetişmiş, tecrübeli ve
bilgili personele sahip olmak gerekse medikal turizme hizmet edebilecek sağlık
kurum ve kuruluşları ile turistik şirketlere sahip olan ülkeler medikal turizmden
yararlanıp ön plana çıkmak için çalışmaktadırlar. Türkiye medikal turizmde daha
yolun başında olmasına rağmen büyüme ve gelişmede önemli bir potansiyele
sahiptir. 1990’lı yıllardan sonra birçok ülkede medikal turizm amaçlı gelen yabancı
turist sayılarında artış gözlenmektedir. İnsanlar genellikle özel bir hemşire, çok
ilerlemiş bir teknoloji ve özel bir banyosu olan donanımlı odalar, kısa bekleme
süreleri ve tıbbi yöntemlerin ucuzluğu sebebiyle tedavi olmak için başka ülkeleri
tercih etmektedirler.
Yöneticiler, oluşumların ve taahhütlerin gerektirdiği katılım sayesinde üretkenliği
arttırır. Katılım yalnızca personellerle ilgili değildir. Bununla beraber ekipmanlar,
sistemler ve bilgi gibi tüm organizasyonel kaynakları kapsamaktadır. Dolayısıyla içsel
pazarlamanın en önde gelen amaçlarından birisi de organizasyonel hedeflere doğru
çabaları arttırarak uygulanan süreçleri değerlendirmek ve ilerlemesine katkıda
bulunmaktır. Bu manada içsel pazarlama, en son müşteri tarafından umulan kalitenin
ortaya çıkarılabilmesi için uygun içsel bağlantıları oluşturmak, geliştirmek ve devam
ettirmek için bir işletmenin kullandığı tüm bireysel ve organizasyonel işlevleri, etkin
iletişimleri ve elemanları düzenlemeyi sağlar (Ahmed ve Rafiq, 2003: 1179).

Organizasyondaki nitelikli çalışanların örgütsel bağlılığını artırmak, yönetim ve
çalışanlar arasında motivasyonu sağlamak ve artırmak, değişen ekonomik, politik ve
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teknolojik çevrede rekabet edebilir hizmet sunumu için uygun yönetim biçimini
belirlemek ve benimsemek, verimliliği artırmaktadır (Varey, 1995: 928).
Hizmet dağıtımı hizmet sunucuları ve müşteriler arasındaki etkileşiminden
oluşacağından, hizmet sunucuları müşterilere sundukları hizmet kalitesinin
derecesine göre daha çok hizmet sunma anlayışında karar verirler (Malhotra &
Mukherjee, 2003). Bununla beraber hizmet sunucuları yetenekli ve müşterilerin
ihtiyaç duyduğu yüksek kalitedeki hizmeti sunmada istekli olduğu zaman hizmet
kalitesi gelişme gösterir. Çalışanlar ne kadar yetenekli ve motivasyonlu olurlarsa, o
kadar iyi kalitede hizmet sağlarlar. Bu yüzden, iç pazarlama müşterilere yüksek
kalitede hizmet sağlamada yardımcı olmak için önemli bir rol oynayabilir (Berry ve
Parasuraman, 1991; Gronroos, 1990; Reynoso ve Moores, 1996).
İç pazarlama çalışanlara hizmet eğitimi sunularak daha yüksek hizmet
kalitesine yol açar. Kurumların dış müşterileri hizmet süreci esnasında hizmet
sağlayıcıları ile olan etkileşimlerindeki tecrübelerine dayanarak kurumlar tarafından
sunulan hizmetin kalitesini değerlendirirler. Çalışanlar müşterilerle daha etkili bir
etkileşime geçmek için yeterli bilgi, yetenek ve kabiliyete sahip olurlarsa,
müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi giderebilirler. Hizmet eğitim programları, daha
sonradan müşteriler tarafından alınan hizmet kalitesini zenginleşmeye dönüşen
çalışanların hizmet bilgisi ve yeteneklerini geliştirir. Örneğin, Batt (1999) çalışanlara
ne kadar çok hizmet eğitim programı sunulursa, çalışanlardan o kadar iyi hizmet
kalitesi sağlandığını saptamıştır. Benzer şekilde Johnson (1996) müşteri tatmini ve
hizmet eğitimi arasında ilişki olduğuna dair kanıtlar bulmuştur. Hizmet eğitim
programlarının

müşteri

memnuniyetini

kolaylaştırmada

çok

etkili

olduğu

görülmektedir. Böylece, çalışanlara çeşitli hizmet eğitim programı sunan veya
onlardan işletme eğitim programlarına katılmalarını isteyen kurumlar, müşteri için
daha yüksek hizmet kalitesine yol açan çalışanların hizmet verimliliğini
arttırmaktadır (Anton, 2000; Malhotra ve Mukherjee, 2003).
Dolayısıyla çalışanların yaptıkları işlerine yönelik aldıkları eğitimler hem sık
verilmeli hemde eğitimin içeri kaliteli olmalıdır. Bu da müşteriye verilen hizmetin
kalitesine yansımaktadır. Daha kaliteli hizmet alan müşteri kurumu tekrar tercih
etmekte ve kurumun reklamını olumlu yapmaktadır. Kurum böylece varlığını
sürdürmekte ve yükseltmektedir.

71

Araştırma sonucunda, hizmet eğitim programlarının arttırılması ve hastaneler
tarafından verilen mükemmel hizmet vizyonunun benimsenmesi, hastalara daha
kaliteli bir hizmet sunulması açısından fayda sağlayacaktır. İçsel pazarlama sadece
bilgi, yetenek ve hemşirelerin hasta gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç
duydukları eğitimleri almakla kalmayıp aynı zamanda hemşirelerin hizmet kalitesini
arttırmak için gönüllü olmalarını da sağlamaktır.
Hizmet koşulları, bireylerin nasıl davranacağına çevreleri hakkındaki
görüşlerinin ne olacağına ve nasıl düşüneceklerine karar verir. İçsel pazarlamanın
nitelikleri hizmeti iyileştirdiği gibi hizmetin havasını da değiştirmektedir. Bu nedenle
hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde içsel pazarlama uygulamalarının farklı etkileri
olduğu görülmektedir. Bu durumundan yola çıkarak içsel pazarlamanın hizmet
kalitesinin gelişmesinde çok etkili bir rolü olduğu söylenebilir. İçsel pazarlama
uygulamalarının artırılması hizmet kalitesini artırmaktadır. Dolayısıyla memnun olan
iç müşteri dış müşteriye kaliteli hizmet vererek dış müşteri memnuniyetini
arttıracaktır.
 Araştırmaya katılan 400 hemşirenin yarıya yakını 29-38 yaş aralığında ve
lisans mezunu, büyük çoğunluğu ise kadındır.
 Araştırmaya katılanların %58’inin sağlık turizmini bildiği, %83,8’inin
yabancı hastalara ve 67,3’ünün sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara
bakım verdikleri anlaşılmaktadır.
 Araştırmaya katılanların ‘İşimi söz verdiğim zamanda yaparım’ (ort:4,19)
maddesinde en yüksek puanı verdikleri görülmektedir.
 Araştırmaya katılanların verdiği cevaplar doğrultusunda yapılan faktör
analizi (KMO Bartlett test istatistiği) sonucuna göre p<0.001 olarak
bulunmaktadır.
 Yapılan faktör analizinin sonuçlarına göre araştırma anlamlı bulunmaktadır.
Aynı zamanda yapılan faktör analizine 37 madde dâhil edilmekte ve bu
maddelerin araştırmayı açıklama yüzdesi %61.369 olarak bulunmaktadır.
 İçsel pazarlama ölçeği üç, hizmet kalitesi ölçeği ise beş alt gruptan
oluşmaktadır.

Ölçeklerin

alt

grupların

croncbach

alfa

değerleri

incelendiğinde çalışmanın güvenilir olduğu bulunmaktadır.
 Hizmet eğitim programları ile hizmet kalitesi arasında fark olduğu
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görülmektedir.
 Hizmet mükemmelliği değişkeni ile hizmet kalitesi arasında pozitif yönde
çok anlamlı bir ilişki çıkmaktadır.
 Performans teşvikleri değişkeninin katsayısı incelendiğinde anlamlı bir fark
ortaya çıkmaktadır.
 Hizmet kalitesi ile diğer değişkenler arasında regresyon bağıntısı “Hizmet
kalitesi= 2,555 + 0,261 (Eğitim) - 0,047 (performans teşvikleri) + 0,163
(Hizmet mükemmelliği)” vardır.
 Araştırmaya katılan erkekler kadınlara oranla hizmet eğitim programlarının
daha etkili olduklarını düşünmektedirler.
 Kurumun iyi bir hizmet sağladığı görüşü erkeklerde daha fazla kabul
görmektedir.
 Cinsiyetin, ölçeğin fiziksel durumun alt ölçeğini etkilediği, erkeklerin
kadınlara nazaran hastanenin durumunu daha kaliteli olduğunu düşündükleri
görülmektedir.
 Eğitim durumu ve hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları arasındaki farkın
lisansüstü eğitime sahip katılımcılardan kaynaklandığı belirtilmektedir.
 Fiziksel durumun, empati ve cevap verebilirlik alt grubu ile eğitim
seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.
 Sağlık meslek lisesi ile lisansüstü ve lisans ile lisansüstü arasında anlamlı
farklılık bulunmaktadır.
 Fiziksel durum, alt grup değişkeni bakımından eğitim seviyeleri arasında
anlamlı farklılık çıkmaktadır.
 Araştırmaya katılanların mesleki çalışma süreleri ile hizmet kalitesi
ölçeğinin fiziksel durum ve güvenirlik alt grup değişkenleri arasında anlamlı
fark bulunmaktadır.
 1 yıldan az ve 1-5 yıl çalışan hemşireler arasında farklılık çıkmazken, 1
yıldan az çalışanlar ile 11-15, 6-10, 16-20 ve 20 üstü çalışanlar arasında
farklılık çıkmaktadır.
 Çalışma süreleri daha az olanlar fiziki durumdan daha memnun
görünmektedir.
 Yeni işe başlayanların güvenirlik konusunda diğer çalışanlara oranla daha
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düşük seviyede oldukları görülmektedir.
 Araştırmaya katılanların görev yerleri ile hizmet kalitesi ölçeğinin fiziksel
durum, güvenirlik, güvence ve empati grup değişkenleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir.
 Fiziksel durum alt grup değişkeni bakımından servis hemşireleri ile
ameliyathane

hemşireleri

arasında

farklılık

bulunmakta

ve

servis

hemşirelerinde bu değer daha düşük çıkmaktadır.
 Güvenirlik alt grup değişkeninde sorumlu hemşireler ile diğer hemşireler
arasında farlılık çıkmaktadır.
 Araştırmaya katılan Sorumlu hemşireler diğer hemşirelere nazaran daha
güvenilir olduklarını düşünmektedirler.
 Empati değişkeninde ise araştırmaya katılan sorumlu hemşire ile servis
hemşireleri arasında farklılık çıkmış, sorumlu hemşireler diğerlerine nazaran
empati yapma konusunda daha olumlu olduklarını düşünmektedirler.
 Araştırmaya katılanların sağlık turizmi ile ilgili bilgisi olanların olmayanlara
nazaran daha hızlı çözüme ulaştıklarını düşünmektedirler.
 Araştırmaya katılanların sağlık turizmi ile ilgili bilgisi olanların bilgisi
olmayanlara göre yüksek empati yaptıklarını düşündükleri görülmektedir.
 Araştırmaya katılanların ilgilendikleri hastaların, yabancı olması verecekleri
hizmetin kalitesini etkilememektedir.
Araştırmada, hizmet eğitim ve geliştirme programlarının hizmet kalitesine
güçlü bir etkisi olduğu ortaya koymaktadır. Çeşitli hizmet geliştirme programları
yoluyla hemşireler hastaların beklentilerini gidermek için daha çok bilgiye ve
beceriye sahip olmaktadır. Bu nedenle hastaneler, çalışanlarının hizmet yeteneklerine
bağlı olarak farklı hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet eğitim ve geliştirme
programları sunmalıdırlar. Bu eğitim programları sıklıkla tekrarlanmalı, içeriği
kaliteli olmalı ve konusunda uzman kişiler tarafından verilmelidir. Eğitimler
mümkünse eğitilenlerden geri bildirim şeklinde alınmalıdır. Eğitim öncesi ve sonrası
bilgi testleri yapılmalıdır. Gerekirse yöneticiler tarafından verilen eğitimlerin
kurumda uygulanıp uygulanmadığı denetlenmelidir.
İçsel pazarlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi için hastanelerin,
çalışanlarına hizmet kalitesinin anlamını ve amacını kurumsal olarak sağlamak için
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hastanenin vizyonu olmalı ve bu vizyonlarının amacını ve anlamını çalışanlarına
benimsetmelidirler.

Yöneticiler

kurum

vizyonunu

ve

çalışanlarının

kurum

vizyonundaki rollerinin önemini anlatmalı ve bu konudaki beklentilerini açık bir
şekilde ifade etmelidir. Yöneticiler çalışanları ile aralarındaki iletişim bağını iyi
kurmalıdırlar. Kurum vizyonunu benimsemiş çalışanlar daha kaliteli bir hizmet
vermenin farkında olacaklardır.
Çalışanların memnuniyetinin artmasının hizmet kalitesine etki ettiği ve
arttırdığı görülmektedir. Performans teşvikleri çalışan memnuniyetini etkilemektedir.
Bu nedenle kurum, çalışanlarını ödüllendirmelidir. Özellikle iş yükü fazla olan
birimlerde çalışanlarını tutundurma adına periyodik olarak teşvik edici ödüller
verilmelidir. Kurum çalışkan ve yetenekli çalışanını motive edici yöntemler bulmalı
bu çalışanları kuruma bağlamalıdır. Çalışanlarının ihtiyaçlarını giderecek politikalar
bulmalı

ve

uygulamalıdır.

Bu

politikaların

sonucu

çalışanlarda

aidiyet

oluşturulmalıdır. Böylece memnun olan ihtiyaçları giderilen ve kendini kuruma ait
hisseden çalışan kuruma gelenlere daha kaliteli hizmet vermek için gönüllü olacaktır.
Türkiye medikal turizmde daha yolun başında olmasına rağmen büyüme ve
gelişmede önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye, coğrafi konumu, doğal
zenginlikleri, kültürel mirası ve son dönemde teknolojinin gelişmesi ile sağlık
turizmi açısından önemli bir potansiyel haline gelmiştir. Bundan dolayı gerek
yetişmiş, tecrübeli ve bilgili personele sahip olması ve gerekirse medikal turizme
hizmet edebilecek sağlık kurum ve kuruluşları arttırılmalıdır. Sağlık turizmi
hakkında çalışanlar bilinçlendirilmeli ve eğitim verilmeli, dil kurslarına teşvik
edilmelidir. Sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısı ve önemi konusunda
çalışanlar bilinçlendirilmeli ülke vizyonu hakkında eğitimler verilmelidir.
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bilginiz var mı?
Yabancı hastalarla
ilgileniyor musunuz?

Sağlık Meslek
Lisesi ( )

18 – 28 ( )

1 yıldan az ( )

Sorumlu hemşire ( )

1 yıldan az ( )

Erkek ( )

Ön Lisans ( )

29– 38( )

1-5 yıl ( )

Lisans ( )

Y. Lisans ()

39- 48 ( )

6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( )

musunuz?

()

49-58( )

16-20
yıl ( )

20 yıl ve
üzerinde
()

Ameliyathane/Acil/Yoğun bakım

Servis hemşiresi

ünitesinde hemşire ( )

()

1-5 yıl ( )

6-10 yıl ( )

11-15 yıl ( )

Evet ()

Hayır ()

Evet ()

Hayır ()

Evet ()

Hayır ()

Sağlık turizmi kapsamında
gelen hastalarla ilgileniyor

Doktora

16-20
yıl ( )

20 yıl ve
üzerinde
()
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veya

katılmadığınızı sağ tarafta bulunan sütunda yanıt olarak
verilen beş görüşten birini işaretleyerek (ilgili yere ×
işareti yazarak) belirtiniz.
1

En iyi hizmeti vermek için hazırlanırız.

2

Kurumumuz işgörenlerdeki yetenek ve bilgi seviyesindeki
gelişimi
maliyetten
çok
yatırım
olarak
değerlendirmektedir.

3

Hastanemizde çalışanların yetenek ve bilgi seviyesindeki
gelişim devamlılığı olan bir süreçtir.

4

Hastane bize ‘işleri nasıl yapmamız gerektiğini‘ değil
‘niçin yapmamız gerektiğini öğretir.

5

Kurum eğitimin ötesine geçerek işgörenlere öğretim de
vermektedir.

6

Bu kurumda, hizmet sürecindeki rollerimize uygun
eğitildik.

7

Bu kurum, işgörenlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek
esnekliğe sahiptir.

8

Performans ölçümü ve ödül sistemimiz işgörenleri birlikte
çalışmaları için teşvik eder.

9

Kurumumuz vizyonuna katkıda
performansını ölçer ve ödüllendiririz.

10

Kurumumuzda,

bulunan

işgören

mükemmel hizmet sunan işgörenler

çabalarından dolayı ödüllendirilirler.
11

Kurumumuz bize inanacağımız bir vizyon sunar.

12

Yöneticiler kurum vizyonunu bize en iyi şekilde
anlatmaktadırlar.

13

Kurum işgörenlerden topladığı bilgiyi işimizi geliştirmek
ve kurumun stratejisini ilerletmek için kullanır.

14

Kurumumuz işgörenlere hizmetteki rollerinin önemini
anlatır.

15

Kurum bizlerle iletişime özel önem vermektedir.

Katılıyorum

katıldığınızı

(5)Kesinlikle

ölçüde

(4)Katılıyorum

ne

(3)Kararsızım

görüşlere

(2)Katılmıyorum

Aşağıdaki

(1)Kesinlikle

No

Katılmıyorum

İÇSEL PAZARLAMA ÖLÇEĞİ
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1

Hastanemiz modern ekipmana sahiptir.

2

Kurumun fiziksel alanları görsel olarak etkileyicidir.

3

Giyimimiz ve görünüşümüz etkileyicidir.

4

Hastanenin fiziksel alanlarının görünümü sunulan hizmetler
ile uyumludur.

5

Görevi istenilen zaman içerisinde bitiririm.

6

Hastaların problemi olduğunda, sempatik ve rahatlatıcı bir
davranış sergilerim.

7

Her zaman her şeyi ilk seferinde doğru yaparım.

8

İşimi söz verdiğim zamanda yaparım.

9

Kayıtları tam ve doğru bir şekilde tutarım.

10

Hastalara hizmetin ne zaman sunulacağını tam ve gerçekçi
bir şekilde anlatırım.

11

Hastalara anında hizmet sunarım.

12

Her zaman hastalara yardım etmek için istekliyimdir.

13

Hastaların isteklerini anında karşılarım.

14

Hastalar bana güvenebilir.

15

Hastalar benimle olan iletişimlerinde kendilerini güvende
hissederler.

16

Hastalara olumlu bir yaklaşımla hizmet sunarım.

17

Hastaneden işimi iyi yapmak için yeterli desteği alırım.

18

Hastalar arasındaki bireysel farklılıklara karşı hassasımdır

19

Hastalara kişisel özen gösteririm.

20

Hastalarımın ihtiyaçlarını biliyorum.

21

Hastaların menfaatlerini kalbimde hissediyorum.

22

Tüm hastalarıma olabilecek en uygun zamanda hizmet
sunuyorum.

(5)Kesinlikle Katılıyorum

(4)Katılıyorum

(3)Kararsızım

verilen beş görüşten birini işaretleyerek (ilgili yere × işareti
yazarak) belirtiniz.

(2)Katılmıyorum

No

Aşağıdaki görüşlere ne ölçüde katıldığınızı veya
katılmadığınızı sağ tarafta bulunan sütunda yanıt olarak

(1)Kesinlikle Katılmıyorum

HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ
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ÖZGEÇMİŞ
Adı ve Soyadı

: Nermin GÜR ÇAĞLAR

Doğum Yeri Ve Tarihi

: KARS - 30.06.1976

Öğrenim Durumu
Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Niğde Üniversitesi

2000

Önlisans

Sağlık

Kurumları Anadolu

İşletmeciliği
Yüksek lisans

Sağlık

2013

Üniversitesi

Kurumları Atılım Üniversitesi

2016

İşletmeciliği
İş Deneyimi
Çalıştığı Yer

Görevi

Yılı

Kırıkkale Devlet

Hemşire

2005-2009

Ankara Numune Eğitim Hemşire

2009-2010

Hastanesi
ve Araştırma Hastanesi
112 Acil Ambulans

Hemşire

2010-2011

Hemşire

2011-1014

Sağlık Bakım Hiz. Müd. Yrd.

2014-…

Sağlık Hizmeti
Etimesgut Devlet
Hastanesi
Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Yabancı Dil: İngilizce.
e-posta: nermin_gur_0604@hotmail.com
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