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ÖZET 
Bu çalışmada hastaneleri ve hastanelerdeki orta 

kademe yöneticilerin görevlerini, sorumluluklarını ve 

sorunlarını yansıtmak için hazırlanmıştır. Günümüz ve 

önceki hastane uygulamaları ve bu uygulamalardaki 

farklılıklardan söz ederek günümüz çalışanlarına 

düşen görevin farklılık ve çokluğundan söz edilmiştir. 

Hastanelerin özellikleri, amaçları, harcamaları ve 

bu durumlarda orta kademe yöneticinin her türlü 

görevinden bahsedilmiş ve bunun için birçok tez, kitap 

ve Internet dokümanını ve hastane araştırılmıştır. Aynı 

zamanda hastanelerde yaşanan olaylar da takip edilmiş 

ve bazı özel ve kamu hastanelerinin orta kademe 

yöneticileriyle soru cevap tarzında görüşmeler 

yapılarak orta kademe yöneticilere düşen rolleri 

öğrenilerek ve bunlar özel ve kamu hastanesindeki 

orta kademe çalışanlarının arasındaki farklar 

uygulama olarak çalışmada kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yönetici, hastane, organizasyon, 

yönetim. 
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ABSTRACT 

In this thesis, it is maintained reflecting the 

hospitals and the responsibilities,the duties and the 

problems of civil servants who works in the middle 

position in the hospitals. 

It is also mentioned the differences and multiple-

possibilities of nowadays civil servant by mentioned 

today’s and previous hospitals applications and the 

diversities in this applications. 

 In this thesis,It is mentioned the 

qualifications,the aims, the expenditures of hospitals 

and all sorts of duties that civil servant do in this 

cases; and It is searched many thesises, books and 

Internet documents to do this. And also, It is followed 

the events experienced in hospitals and  by 

interviewing with the servants working in some 

private and public hospitals in the middle positions 

and by learning the roles that the civil servants-

working in the middle positoins- must do and these are 

used in studies -the differenceses between the servants 

working in some private and the servants working in 
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public hospitals in the middle positions- as a practise 

Keywords: Manager, hospital, organization,  direction 
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GĐRĐŞ 

Günümüz hastanelerinin yönetim süreci çok önemli 

ve hassas konuları içermektedir. Üst düzey 

yöneticiden alt kademe yöneticiye kadar çok önemli 

görevleri üstlenmektedirler. Hasta kabulü, muayene, 

takip v.s. işlerinde yöneticiden doktora kadar tüm 

birim çalışanları sorumludur. Hasta haklarının 

korunmasında da yine yönetim birimlerinin büyük 

rolleri mevcuttur. Hastane açmak, geliştirmek, 

yönetmek ve işletmek çok büyük sorumluluk, bilgi 

ister ve bu sorumlulukları yüklenecek üst, orta ve alt 

yöneticilerin tecrübeli, bilgili ve adil olmaları şarttır.  

Kökeni itibariyle en eski kuruluş olan hastanelerin 

önemi giderek artmaktadır. Bu durumda hastane 

yönetiminin önemini paralel olarak artırmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti, kalite gibi işletmelere has 

kuralların kamu ve özel hastaneler içinde önemli 

olduğunu görmekteyiz. Artık hastaneler hasta 

memnuniyeti ve kalite için yönetime önem vermekte 

ve bunun için çok çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu 

çalışmaların başında hastane personelinin 
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iyileştirilmesi gelmektedir. Hastane yönetimi doktor, 

hemşire ve hasta bakıcılara önemli eğitim çalışmaları 

yapmaktadır. 

I.HASTANEN ĐN TANIMI 

Sağlık hizmeti veren özel veya kamu kuruluşları 

içinde bu hizmeti en ileri düzeyde vermeyi amaçlayan 

birimdir. Binası, donatımı, doktoru, hasta bakıcısı, 

hizmetlileri ile hastalara hizmet verir.1 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) hastaneleri, 

“müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak 

üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, 

hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri 

yataklı kuruluşlar.2 

Aynı zamanda halk sağlığını korumak, hastalıklarla 

mücadele etmek, araştırma yapmak ve sağlık hizmeti 

                                                 
1 http://agri.ankara.edu.tr/~oyilmaz/olanak/ylisans.html  
2 Nuri ŞAŞMAZ “Hastane Yöneticiliğinin Başarısında Halkla 

Đlişkilerin Rolü” s. 52 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yayınlanmış Yüksek Lisans 

Tezi) 2001 
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verecek personel yetiştirmek gibi görevleri de 

üstlenir.3 

Hastaneler, sağlık tanımı kapsamındaki hizmetleri 

üreten günümüzün en karmaşık işletmeleri yapısal, 

teknolojik ve çevresel özellikleri nedeniyle en yüksek 

uzmanlaşmaya sahip birer örgüt ve toplumsal 

örgütlerin en eski örneklerinden birini oluşturan 

organizasyonlardır. 4 

 Müşahede teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak 

üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, 

hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri, 

yataklı kuruluşlar. 

Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve 

sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, 

ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, 

tedavi ve rehabilite edildikleri; ayni zamanda doğum 

                                                 
3 http://agri.ankara.edu.tr/~oyilmaz/olanak/ylisans.html  
4 Şebnem ASLAN “Hastanelerde Örgütsel Çatışma Teori ve 
Örnek Bir Uygulama” 
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5C%C5
%9Eebnem%20ASLAN%5C%C5%9Febnem%20%C3%A7at%
C4%B1%C5%9Fma.pdf   
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yapılan kurumlar. Hasta ve yaralıların, tedavisi 

faaliyetleri.  

Eğitim araştırma ve geliştirme ile toplumun sağlık 

seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunma veya 

toplumsal sağlık programlarına katılma olarak 

tanımlanmaktadır.5 

II. HASTANEN ĐN FONKSĐYONLARI  

Hastanelerin temel fonksiyonları; tıbbi fonksiyon, 

eğitim fonksiyonu ve araştırma geliştirme 

fonksiyonudur. Üç temel fonksiyon dışında sosyal 

hizmet fonksiyonu, otelcilik fonksiyonu, yönetim 

fonksiyonu, mali fonksiyon, teknik fonksiyon gibi 

diğer fonksiyonları da bulunmaktadır. 

II.I. Tıbbi Fonksiyon 

Hastanelerin ana fonksiyonudur. Hastanelerin tıbbi 

fonksiyonu ile; hasta ve yaralılara, sağlık durumunu 

kontrol ettirmek isteyenlere, ayakta veya yatarak, 

gözlem, muayene, tetkik, teşhis, dahili ve cerrahi 

tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin 

verilmesi anlaşılır. Bu hizmetlerin yanında toplum 
                                                 
5 Hikmet SEÇĐM “Hastanelerin Tanımı Sınıflandırılması ve 
Đşlevleri”  http://www.merih.net/m1/hastmod1.htm   
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sağlığı ile ilgili bağışıklama, tarama v.b. hizmetlerin 

verilmesi de hastanelerin tıbbi fonksiyonu içerisinde 

algılanır. 6 

II.II. E ğitim Fonksiyonu 

Hastanelerin ana fonksiyonu olan tıbbi hizmetlerin 

yanında, hastane personeline, hastalara ve hasta 

yakınlarına yönelik eğitim faaliyetleri de hastanelerin 

eğitim fonksiyonunu oluşturur. Özellikle tıp 

personelinin eğitimi (intörlük ve tıpta uzmanlık gibi) 

hastanelerin eğitim hastanesi olarak branşlaşmasına 

neden olacak kadar önem arz eder. Hastane 

personelinin  hizmet içi eğitimleri ile hasta ve hasta 

ailelerine sunulan bireysel sağlık, çevre sağlığı, 

toplum sağlığı gibi, eğitimlerde yapılan eğitim 

faaliyetleri arasındadır.  

II.III. Ara ştırma Geliştirme Fonksiyonu 

Hastaneler eğitim faaliyetleri dışında bilimsel 

araştırma da yapan kuruluşlardır. Sağlık hizmetleri ile 

ilgili olarak klinik içinde ve dışında gerçekleştirilen 

                                                 
6 Bilal AK “Hastane Yöneticiliği” s. 76, 1990 
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her türlü tıbbi araştırma faaliyetleri bilimsel 

araştırmalara örnektir.  

Hastanelerde laboratuarlar ve ameliyathaneler tıp 

araştırmalarının en yaygın olarak yapıldığı üniteler 

olup bunlar hastanelerin araştırma ve geliştirme 

fonksiyonunu oluşturur. 7 

II.IV. Koruyucu Hekimlik Fonksiyonu 

Hastaneler, hasta ve yaralıların tedavisi yanında, 

koruyucu sağlık hizmetleri de sağlamaktadır. 

Hastanelerdeki sağlam çocuk birimleri bu hizmetlere 

örnek olarak verilebilir. Hastaneler ayrıca; alkol, 

sigara, uyuşturucu gibi sağlığa zararlı alışkanlıklara 

karşı müdahalede etkin rol oynamaktadır. (Örneğin; 

sigara bırakma, dengeli beslenme, gebe ve bebek 

bakımı seansları gibi) ve bu yolla da toplum sağlığının 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır.8 

 

                                                 
7 Çetin AKAR, Hüseyin ÖZALP “ Sağlık Hizmetlerinde 

Yönetim” s. 151-152, 2002 
8 Şahin KAVUNCUBAŞI “Hastane ve Sağlık Kurumları 

Yönetimi” s. 76, 2000 
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II.V. Sosyal Hizmet Fonksiyonu 

Hastanın tıbbi tedavisi yanında, onun sosyal 

problemlerinin de ele alınması amacıyla, sosyal 

hizmet uzmanları, halkla ilişkiler görevlileri ve 

gönüllü gruplar tarafından, hastanede sürdürülen 

sosyal hizmet faaliyetleri, hastanelerin sosyal hizmet 

fonksiyonu oluşturur.  

II.VI. Otelcilik Fonksiyonu 

Hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesi yanında, 

sunulan konaklama ve yiyecek v.b. hizmetlerinin de 

yeterli kalitede olması gerekir. Hasta ve hasta 

yakınlarının memnuniyeti için, hastanelerin otelcilik 

hizmetleri de yeterli olması gerekmektedir. 

II.VII. Yönetim Fonksiyonu 

Tüm hastane hizmetleri ile ilgili, tıbbi ve idari 

faaliyetlerinde; planlama, örgütleme, yürütme ve 

denetim faaliyetlerini kapsayan yönetim fonksiyonun 

vardır.  

II.VIII. Mali Fonksiyon 

Hastanelerdeki hastaların ve çalışanların ihtiyaçları 

ile, her türlü sağlık hizmeti üretim unsurları olan 
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malzeme, araç, gereç, hizmet, yiyecek, içecek, giyim, 

kuşam, yakacak v.b. satın alınması, personel maaş, 

tazminat, yolluk v.b. ödemelerin yapılması, hastane 

bütçesinin tanzimi, sarfı gibi hastane ile ilgili bütün 

gelir ve gider işlemlerinin yöntemini kapsamını alır9  

II.IX. Teknik Fonksiyon 

Verilen sağlık hizmetinin aksamadan 

yürütülebilmesi için, hastanedeki tüm bina ve 

birimlerin makine ve cihazlarının sorunsuz çalışması 

gerekmekte olup, bu bakım ve onarım faaliyetleri, 

hastanelerin teknik fonksiyonunu oluşturur. 

III. ORGAN ĐZASYON AÇISINDAN 

HASTANELER ĐN ÖZELL ĐKLER Đ 

Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yeri olan 

hastanelerin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.  

Hastaneler hizmet işletmeleridir. Ancak; 

hastanelerde hizmet üretimi ve satışı diğer mal ve 

hizmet üreten işletmelerden farklılık gösterir. Çünkü 

sunulan hizmet hastalara verilen tedavi ve bakım 

                                                 
9 Bilal AK a.g.e. s. 76, 1990 
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hizmetidir. Bu hizmetin kalitesini belirleme ve 

değerlendirme güç olduğundan, hastaneler diğer 

birçok işletmelerden ayrılırlar.10 

Üretim işletmelerinde üretilen ve satılan bütün 

değerler elle tutulur, ölçülebilir yapıdadır. Bu nedenle, 

bunların miktarını izlemek oldukça kolaydır. Ancak 

sağlık hizmetlerinde; her hastanın farklı kişisel ve 

fiziksel özelliklere sahip olması, bunun sonucu olarak 

da her hastaya farklı tanı, tedavi uygulanması, 

hastaların hastaneden farklı çıktı olarak ayrılmasına 

neden olmakta, buda hastane hizmetlerinin 

tanımlanmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden sağlık 

işletmeleri için standart çıktı birimini bulmak zor 

olmaktadır.11 

Hizmet işletmelerinin çoğu emek yoğun işletmeler 

olması yanında hastane işletmeleri; emek yoğun 

işletme olduğu kadar, sermaye yoğun da işletmelerdir. 

                                                 
10 Hikmet SEÇĐM “Hastane Yönetim ve Organizasyonunu 
Türkiye de Hastanelerin Organizasyonu Đçin Bir Model” s. 21,  
1991 
11 Semih BÜKER, H. BAKIR “Hastanelerde Finansal Yönetim” 
s. 5, 1995 
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Hastane işletmeleri diğer işletmelerin pek 

çoğundan farklı olarak hizmet sunduğu kişilere 

otelcilik hizmeti de verirler. Sadece hizmet sundukları 

değil refakatte bulunanların da barınma, beslenme, 

yıkanma, çamaşır, ütü v.b. gibi otelcilik 

hizmetlerinden yararlanıldığı görülür.12 

Hastane binasının özellikleri de diğer işletmeler 

göre farklılık gösterir. Binanın ısıdan, nemden, 

gürültüden ve enfeksiyonlardan özel olarak 

korunması, çok iyi havalandırılması gerekir. 

Hastanenin konumu ve çevre düzeni de sunulan 

tedaviye destek sağladığından önem arz eder.13 

Hastaneyi etkileyen çevre faktörlerinin çok fazla 

olması, hastaneye hizmet almaya gelen kişinin 

isteğinin, acil ve hayati olması nedenleriyle hastanenin 

24 saat kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir. 

Bunu sağlayabilmek için hastane departmanları ve 

personel vardiyalar halinde çalıştırılır.14 

                                                 
12 Bilal AK a.g.e. s. 86, 1990 
13 Çetin AKAR, H. ÖZALP 2002  a.g.e. s. 152, 2002 
14 H. Dilek SEVĐN “Hastane Đşletmelerinde Otelcilik Hizmetleri 
Maliyet ve Kontrolü, Ankara Đli Uygulama Örnekleri” s. 9 Gazi 
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III.I. Hastaneler Birer Hizmet Organizasyonlarıdır 

Organizasyonları farklı kıstaslara göre 

sınıflandırarak yönetimlerini ve yapısal özelliklerini 

inceleyen bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri 

de BLAU ve SCOTT'un yaptıkları sınıflandırmadır. 

BLAU ve SCOTT organizasyonları, 

''organizasyonun varoluşundan öncelikte kimin 

yararlandığı'' kıstasına göre sınıflandırmışlardır. Bu 

kıstasa göre organizasyonları,15 

Yalnızca üyelerinin çıkarlarını koruyan, üyeleri için 

faaliyette bulunan ortak yarar sağlayan kurulu şlar 

(sendikalar, Kulüpler, siyasi partiler, dini kuruluşlar 

gibi).  

Öncelikle mal sahiplerine yarar sağlayan 

kuruluşlar, Đsletmeler (sanayi isletmeleri, mağazalar, 

bankalar, sigorta şirketleri gibi);  

Öncelikle müşterilerine yarar sağlayan hizmet 

organizasyonları ve Kamu yararına faaliyet 

                                                                                         
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Eğitimi Anabilim 
Dalı (Yayınlanmış Doktora Tezi), 1998 
15 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm   
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gösteren kuruluşlar  (Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye 

örgütleri gibi) olarak dört kategoride toplamışlardır. 

Hastaneler ise öncelikle müşterilerine yarar sağlayan 

hizmet organizasyonları arasında sayılmıştır. Çünkü 

hastanelerin varoluşundan yararlananların başında 

hastanenin müşterileri yani hastalar gelmektedir. 

Diğer bir deyişle hastaneler hastaların tedavi 

görmeleri amacına dayalı olarak mevcudiyetlerini 

sürdürmektedirler. Çünkü gerek hastanelerde; gerekse 

diğer organizasyonlarda, organizasyonun hayatini 

sürdürebilmesi, birinci derecede çıkarlarına hizmet 

ettiği kimselere yararlı olmaya devam etmesine 

bağlıdır. Dolayısıyla hastalara tedavi hizmeti 

veremeyen bir hastanenin, üyelerinin menfaatini 

koruyamayan bir sendikanın, sahibine kar 

sağlayamayan bir isletmenin, toplum yararına faaliyet 

gösteremeyen bir polis örgütünün mevcudiyetinin de 

anlamı olmamaktadır. Ancak toplumun sağlık 

seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan 

(Koruyucu Sağlık Hekimliği) fonksiyonu 

düşünüldüğünde hastanelerin kamu yararına faaliyet 

gösteren kuruluşlar arasında yer aldığı ileri sürülebilir. 
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Fakat hastanelerin esas kuruluş nedeni hastalara tedavi 

hizmeti vermek olduğu için, hizmet organizasyonları 

arasında sayılmıştır.16 

Hizmet kuruluşlarının, dolayısıyla hastanelerin en 

önemli özelliği hastalara verilen tedavi hizmetlerinin 

türünü, niteliğini ve kalitesini belirleme ve değerleme 

durumunda olamamalarıdır. Bu husus, hastaneleri 

diğer pek çok organizasyondan ayıran önemli bir 

özelliktir. 

Hasta kendisi için gerekli olanı bilemediği için 

istismara açıktır. O'nun menfaatinin korunması 

hastanenin görevidir. Bu görevin layıkıyla yerine 

getirilebilmesi, hastane görevlilerinin, hastanın 

sağlığını ön planda tutmalarıyla mümkündür. Hastanın 

kendisine uygulanan, tedaviyi kontrol etme olanağı 

olmadığından tedavi hizmetlerinin gözetimi ve 

denetimi, tıbbi hizmetlerin organizasyonunda önem 

kazanan hususlar olmaktadır. Özellikle hastanelerde 

yapılan klinik araştırmalar, hasta açısından risk unsuru 

                                                 
16 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm   
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taşıdığından, bu gözetim ve denetim konusu daha da 

önemli hale gelmektedir.17 

III.II. Hastaneler Karma şık Yapıda, Açık-Dinamik 

Sistemlerdir 

Hastaneler karmaşık yapıda organizasyonlardır. 

Hatta benzer büyüklükteki diğer organizasyon en 

karmaşık alanıdır: Hastanenin karmaşık yapıda 

olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan 

biri, hastane dışında hastaneyi etkileyen etmenlerin 

yani hastane çevresinin çok karmaşık olusudur . Bu 

husus özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde geçerlidir. 

Çünkü bu ülkelerde mesleki örgütlerin, kamu 

kuruluşlarının ve sigorta şirketlerinin hastaneler 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, yine 

bu Ülkelerdeki hastanelerde gönüllülerin ve 

rahibelerin faaliyetleri önemli yer tutmaktadır.  

Hastane çevresinin karmaşık olusunun diğer bir 

nedeni de, çok sayıda farklı hastalıklardan şikayetçi 

olan hastaların hastaneye gelişlerindeki düzensizliktir. 

                                                 
17 Hikmet SEÇIM  “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  
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Bu yüzden, herhangi bir an için hastaneye olan talep 

doğru olarak tahmin edilememektedir . Hastaneye 

gelen hastanın tedavi talebinin, acillik özelliği 

göstermesi ve reddedilemez nitelikte olusu, gerek 

donanım, gerekse personel açısından hastanenin her 

zaman kullanıma hazır tutulmasını gerektirmektedir, 

Bunun bir sonucu olarak, hastanede tam kapasite 

çalışmayan ve zarar eden servisler veya birimler 

kapatılamamaktadır. Bu ise, hastanede fazla sayıda 

personel istihdamına yol açmaktadır. 

Hastanedeki aşırı işbölümü ve uzmanlaşma, yapısal 

karmaşıklığa yol açan nedenlerden bir başkasıdır. 

Özellikle 20. yüzyılda tıp da ve teknolojide görülen 

büyük ilerlemeler yeni mesleklerin ortaya çıkmasına 

ve tıp da ihtisaslaşmaya yol açmıştır. Bu gelişmelerin 

hastaneye yansıması hastanede hem personel, hem de 

hizmet birimleri sayısının hızla artmasına neden 

olmuştur. Sözgelişi ABD'de 1908'de bir hastanede bir 

kalp hastasının tedavisinde beş kişi görev almışken, 

1938'de yine ayni hastanede bir kalp hastasının 

tedavisinde 32 kişi görev almıştır. Personel 

sayısındaki bu artış 1938 sonrasında da hızla devam 
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etmiştir. ABD'de Department of Labor tarafından 

1971'de 27 hastanede yapılan araştırmada 800 değişik 

is unvanı saptanmıştır. Verilen iki örnek hastanede 

personel sayısındaki hızlı artışı ve aşırı işbölümünü 

açıklıkla ortaya koymaktadır. Bu derecede ayrı 

uzmanlıklarda bölünme olan personel, birbirlerine 

göre çok farklı seviyelerde ve farklı alanlarda eğitim 

görmüştür. Yine bu personel kendi içinde çok farklı 

ihtiyaçlara, değerlere, eğitimlere ve tutumlara sahiptir. 

Bu nedenle, gerek personel arasında, gerekse 

görevlilerle hastalar arasında sürtüşmelerin, yanlış 

anlamaların ve gerginliklerin ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca, bu kadar farklı yapıda 

ve özellikteki personelin faaliyetleri arasında 

koordinasyonun sağlanması da bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla; hastane organizasyonunda 

koordinasyon ve haberleşme araçları, organizasyonun 

basarisi açısından önem taşıyan unsurlar olmaktadır. 

Hastane içindeki birimler arasında ve hastaneyle 

hastane dışındaki kurum ve kuruluşlar arasındaki 

ili şkilerin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması 

konusunda hastanelerde önem kazanması hastane 



 17 

içindeki gücün hekimlerden, tıp kökenli olmayan ve 

hastane idareciliği alanında formel eğitim görmüş 

idarecilere kaymasında etkili olmuştur. ABD gibi bazı 

ülkelerde söz konusu olan bu gelişme, hekimlerin 

tamamıyla güçsüzleştikleri anlamına da 

gelmemektedir. Pek çok yerde formel yetkileri olmasa 

da hekimler güçlerini muhafaza etmektedirler. Bu 

sebepten: hastaneler güç ve statünün ayni kişilerde 

toplanmadığı biricik organizasyon türü haline 

gelmiştir.18 

Hastanedeki karmaşıklığın diğer bir nedeni de, 

kullanılan teknolojinin karmaşık olusudur. Tıbbi 

teknolojinin hızla gelişmesi sonucu, teşhis ve tedavide 

kullanılan cihazlar, hem sayı olarak artmış hem de 

yalnızca uzmanların kullanabileceği bir özellik 

kazanmıştır. Dolayısıyla hastanedeki aşırı 

uzmanlaşmanın diğer bir nedenini, bu teknolojik 

gelişmeler oluşturmaktadır. Teknolojik karmaşıklık 

konusunda fikir verebilmek için, 1969 yılına kadar 

                                                 
18 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm   
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hastanelerde kullanılmak üzere 100.000 değişik cihaz 

üretilmiştir. 19 

Hastanelerin bir sistem olarak nitelendirmesinde 

çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Sözgelişi 

hastaneler, sosyal sitemler, sosyo-teknik sistemler, 

çevreye uyum gösterebilen (adaptive) sistemler açık-

dinamik sistemler olarak nitelendirilmektedir . Sosyal 

sistem kavramında, organizasyonun çevreyle alan 

ili şkilerine ve organizasyon içindeki biçimsel ve 

biçimsel olmayan ilişkilere ağırlık verilmektedir. 

Sosyo-teknik sistemimler kavramında ise, 

organizasyon içindeki sosyal (beşeri) sistem ile 

teknolojinin birbirini karşılıklı olarak etkilediği hususu 

üzerinde durulmaktadır. Çevreye uyum gösterebilme, 

gerçekte tüm sosyal sistemlerin bir özelliğidir. Çünkü, 

çevresine uyum gösteremeyen, çevresinin taleplerine 

ve çevresindeki değişmelere cevap veremeyen her 

türlü sosyal sistem giderek yok olmak durumundadır. 

Yok olmamak için de, sistemin çevresine açık olması 
                                                 

19 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  
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gerekmektedir. Hastaneler ve benzeri tüm sosyal 

sistemler, girdilerini çevreden aldıkları ve çıktılarının 

önemli bir kısmını çevreye verdikleri için, bu açıklık 

kısmen zaten vardır. Buna ilaveten, çevredeki 

değişikliklerin izlenebilmesi ve ihraç edilen çıktıların 

çevreyi tatmin edip etmediğinin kontrolü için 

geribildirim mekanizmasının oluşması ile 

organizasyonun çevresiyle ilgili diğer bağlantıları da 

kurulmuş olmaktadır. Böylece açık-dinamik sistem 

çevreden aldığı girdileri dönüştürme süreçlerinden 

geçirerek elde edilen çıktıları yine çevreye veren, 

geribildirim mekanizmasına sahip sistem olarak 

tanıtılmaktadır. 20 

III.III. Hastaneler Matris Yapıda Faaliyet 

Gösteren Organizasyonlardır  

Matris yapı, geniş, karmaşık organizasyonlarda 

artan karar verme, koordinasyon ve kontrol 

problemlerinin bazılarının üstesinden gelmek için 

kullanılır. Matris plan, özel projeleri ele almak için 

geçici bir organizasyon sistemi olabileceği gibi, 
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devam eden faaliyetleri ele alan sürekli bir 

organizasyon da olabilir.  

Matris organizasyonun amacı, geleneksel komuta 

yapısındakinden daha yüksek seviyede koordinasyonu 

temin edebilmektir. Đş, bir proje çevresinde 

örgütlenmektedir.   

Bu tip organizasyonlar, daha çok uzmanlık isteyen 

çalışma alanlarında, örgüt içi kaynakların 

bütünleşmesi gereken durumlarda ve kısa sürede 

tamamlanması gereken proje ve programlarda söz 

konusu olmaktadır.  

Matris yapının proje türü işlere uygun olmasının en 

önemli sebebi, bir projenin çok çeşitli dallara mensup 

kişilerin bilgi ve birlikte çalışmasına ihtiyaç 

göstermesidir. Matris yapı bir yandan projenin 

gerçekleşmesi için çeşitli uzmanlık dallarından 

yararlanma, bir yandan da proje ile ilgili tüm işlerin 

tek sorumlusu olması temeline dayanmaktadır.  

Matris organizasyon yapısı iki ayrı tür ilişki üzerine 

kurulmuştur: Dikey ve Yatay ilişkiler. Bu iki ilişki de 
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aynı derecede öneme sahiptir ve biri diğerine üstün 

değildir.  

Matris yapıda, projenin tamamlanması 

sorumluluğunu üstlenen “Proje Yöneticisi” , uzmanlık 

birimleri (departmanlar) ile yatay bir ilişki içine 

girmektedir. Yani, bu birimlerin uzmanı oldukları 

konularda projeye katkıda bulunmalarını 

sağlamaktadır.   

Matris organizasyonlar, geçici veya dinamik 

nitelikte kurulabilen, bölümler arasında yatay ve 

çapraz ilişkileri dolaysıyla astlarla üstler arasında 

çoklu emir-kumanda ilişkilerini temel alan bir 

organizasyon türüdür. Bu tip organizasyonlar daha çok 

uzmanlık isteyen çalışma alanlarında, örgüt içi 

kaynakların bütünleşmesi gerektiği durumlarda ve kısa 

sürede tamamlanması gereken programlarda söz 

konusu olmaktadır. 21   

Herhangi bir işletmenin organizasyon yapısı teşkil 

edilirken yapılanlardan biri de, isletmede yürütülecek 

                                                 
21Vedat DAL “ Türk Hazır Giyim Sanayinde Matriks 
Organizasyon Uygulaması” 
http://www.akademikbakis.org/pdfs/9/matrix.doc  
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faaliyetlerin belirli esaslara göre gruplandırılmasıdır. 

Faaliyetler genellikle, mal ve/veya hizmete göre, 

bölgeye göre, müşterilere göre, sayı temeline göre, 

sürece göre veya işlemlere göre ve zaman esasına göre 

gruplandırılmaktadır. Büyüklüğüne, faaliyet 

konusuna, teknolojisine ve içinde bulunduğu çevrenin 

özelliklerine göre bu gruplandırmalardan biri veya 

birkaçı birden esas alınarak organizasyona 

gidilmektedir. Gruplandırmada fonksiyon ve mal 

(hizmet) esası birlikte alındığında ortaya çıkan yapıya 

matris yapı denmektedir. Diğer deyişle matris 

organizasyon, faaliyetlerin fonksiyon esasına göre 

gruplandırıldığı bir organizasyonun üstüne proje 

organizasyonunun monte edilmesiyle ortaya çıkan bir 

yapıdır.22 

 

 

 

 
                                                 
22 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  
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Tablo 1: Matris Organizasyon Olarak Hastane 

   Yönetim Kurulu  

Tıbbi Direktör    Đdari Direktör     

         

D         

O 
 

Hemşirelik  Fizik 
tedavi 

 Lab   Diğer   

K      

T       

O       

R       

L       

A       

R       

Kaynak: http://www.merih.net/m1/wberner21.htm 

Matris organizasyonda iki tür yönetici 

bulunmaktadır: Fonksiyonel yönetici ile proje 

yöneticisi. Fonksiyonel yönetici, gruplandırılmış 
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birtakım faaliyetlerin, dolayısıyla o bölümün 

yönetimini üstlenmiş idarecidir. Sözgelişi, herhangi 

bir işletmede üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, 

üretim bölümünün yöneticisi, bir fonksiyonel 

yöneticidir. Proje yöneticisi ise belirli bir malın (veya 

hizmetin) üretilmesiyle ilgili her türlü faaliyetin, 

planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi 

sorumluluğunu üstlenmiş idarecidir. Sözgelişi, orduda 

tatbikat gayesiyle yapılan ve çeşitli askeri birliklerin 

katıldığı bir hareketin sorumluluğunu taşıyan komutan 

veya büyük bir inşaat firmasının ayni anda yürüttüğü 

baraj inşaatının sorumluğunu tâşıyan bir mühendis ile 

liman inşaatının sorumluluğunu taşıyan diğer bir 

mühendis birer proje yöneticisi durumundadırlar. 

Fonksiyonel yönetici, işin kimler tarafından, nerede, 

hangi projede ve mesleki açıdan nasıl yapılacağı 

konularıyla ilgilenmektedir. Proje yöneticisi ise neyin, 

ne zaman ve neden yapılacağını belirlemektedir. 

Projede çalışan personel her iki yöneticiye de bağlı 

bulunmaktadır. Amaç, projenin sonuçlandırılması 

olduğundan bu personel hizmetin yürütülmesi 

açısından, proje yöneticisine, mesleki ve teknik 
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konularda da fonksiyonel yöneticiye karşı sorumludur. 

Dolayısıyla proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici 

personeli (astları) ayrı olan idarecilerdir. Bu durum 

her iki yöneticinin otoritelerinin çatışması, yetki 

alanlarının asılması olasılığını doğurmaktadır. Bu 

bakımdan, matris organizasyonun iyi isleyebilmesi 

için sorumluluk ve yetki alanlarının çok net şekilde 

belirlenmesi, bu yapıya uygun, tutum ve davranışların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Sürekli haberleşme, 

sorunları açık olarak tartışma, yardımlaşma, sempati; 

ikna etme ve amaçlara açıklık kazandırma matris 

yapıda önem kazânan tutum ve davranış biçimleri 

olmaktadır. 

Hastaneler matris yapıda faaliyet gösteren 

organizasyonlardan biridir. Hastanede faaliyetlerin 

tıbbi hizmetler, hemşirelik hizmetleri seklinde 

gruplandırılması fonksiyonel örgütlenmeyi ifade 

etmektedir.23 

Tıbbi hizmetlerden sorumlu olan başhekim, 

hemşirelik hizmetlerinde sorumlu olan başhemşire 

                                                 
23 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  



 26 

birer fonksiyonel yöneticidir. Tıbbi hizmetlerin, kendi 

içinde dahiliye, hariciye, göz …. Hastalıkları seklinde 

gruplandırılması ise, hizmet esasına göre 

gruplandırmayı ifade etmekte ve proje 

organizasyonuna esas oluşturmaktadır. Burada, 

projenin konusu belirli türde hastaların tedavi 

edilmesidir. Projenin kendisi ise herhangi bir 

hastanın tedavisidir. Sözgelişi, KBB hastalıkları 

servisinde bir hastanın tedavisi bir projedir. Çünkü, 

hastalara verilen tedavi ''şahsileştirilmi ş'' tedavidir. Bir 

KBB hastasının tedavisinde uygulanan usuller ve 

tedaviye katılan elemanlar; başka bir KBB hastasının 

tedavisinden farklı olabilmektedir. Bir hastanın 

tedavisinde yalnızca hekim ve hemşire yer alabilirken, 

başka bir hastanın tedavisinde hekim, hemşire, 

ameliyathane ve fizik-tedavi ve rehabilitasyon bölümü 

personeli de sosyal hizmet uzmanı da yer 

alabilmektedir. Uygulanan tedavi '' şahsileştirilmi ş 

tedavi''  olduğundan, her hasta hekim için projedir. 

Projenin sorumlusu ve yöneticisi de, hastanın 

hekimidir. Tedavi ekibinde yer alan sağlık personeli 

ise hizmetin, yürütülmesi açısından hekime tedarik ve 
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mesleki konularda da bağlı oldukları fonksiyonel 

yöneticilere karsı sorumludur. 

III.IV. Hastaneler Günde 24 Saat Hizmet Veren 

Organizasyonlardır 

Bankalar, benzin istasyonları vs. gibi örgütler 24 

saat hizmet vermektedir. Bankalar telefonla da olsa 24 

saat hizmet vermeye devam etmektedir. Hastaneye 

gelen hastanın tedavisi acillik ve reddedilemezlik 

özelliği gösterdiği ve hastanedeki bir kısım hastanın 

sürekli bakım altında tutulması gerektiği için 

hastanelerde tüm gün boyunca hizmet verilmektedir. 

24 saat boyunca hizmet verilebilmesi için hastanedeki 

bir kısım personel vardiya ve/veya nöbet usulü ile 

çalıştırılmaktadır. Özellikle gece çalışan personelin 

kişiler arası ilişkilerinde ve göreve bağlılıklarında 

zayıflık görüldüğünden, hastanenin gece ve aksam 

vardiyalarındaki yönetimi, gerek hastane giderlerinin 

kontrolü, gerekse hastanın sağlığı açısından önem 

taşımaktadır. 24 

                                                 
24 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 
Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  
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III.V. Hastaneler Personelinin Önemli Bir Kısmı 

Bayanlardan Oluşan Organizasyonlardır 

Hastanedeki insan gücünün önemli bölümünü, 

yaklaşık üçte birini bayanlar oluşturmaktadır. Bayan 

personelin bir özellik olarak ele alınmasının sebebi, 

bayan personel arasında devir hızının yüksek 

olmasıdır. Aksam ve gece vardiyalarında, tatil 

günlerinde çalışılıyor olunması, özellikle bayan 

personel için bazı problemlere sebep olmaktadır. 

Sözgelişi, ulaşım zorlukları, çocuklarının bakimi, kari-

koca arasındaki huzursuzluklar bunlardan bazılarıdır. 

Bu yüzden evlendikten sonra görevden ayrılmalar sık 

olmaktadır ve buna bağlı olarak personel devir hızı 

yükselmektedir. Hizmetlerin aksamadan 

yürütülebilmesi için hastanelerde bu hususun dikkate 

alınması gerekmektedir.25 

 

 

 

                                                 
25 Hikmet SEÇIM “Organizasyon Açısından Hastanelerin 

Özellikleri” http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm  
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IV. HASTANELERIN SINIFLANDIRILMASI 

IV.I. Yaptıkları Hizmetlere Göre Sınıflama 

Hastaneler yaptıkları hizmetlere göre dört sınıfta 

toplamak mümkün 

IV.I.I. Genel Hastaneler  

Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık 

dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği, ayaktan ve 

yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 

50 yataklı sağlık kurumlarıdır.  

IV.I.II. Özel Dal Hastaneleri 

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile, belirli bir 

hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya organ 

grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis ve 

tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.26 

 Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli 

bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu 

hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin 

ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her 

                                                 
26 Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği’nde Yapılan 

değişiklikler http://www.istabip.org.tr/yasa/ytkiy_dek.html   
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birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık 

dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az 

bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, sürekli ve düzenli 

olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi 

hizmeti veren, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık 

dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler, laboratuvar 

ile  acil ünitesi bulunan veya uzmanlık dallarının 

gerektirdiği bu laboratuvar hizmetlerini   satın alan ve 

tam gün faaliyet gösteren en az on hasta yatağı 

bulunan özel hastanelerdir.27 

IV.I.III.  E ğitim ve Ara ştırma Hastaneleri 

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve ileri 

dal uzmanları yetiştirilen genel, özel dal yataklı tedavi 

kurumları ile rehabilitasyon merkezleridir. 

IV.I.IV. Rehabilitasyon Merkezleri ile 

Servisleri 

Organ, sinir, adale ve kemik sistemi hastalıkları ile, 

kaza ve yaralanmalar veya cerrahi tedaviler sonucu 

meydana gelen arıza ve sakatlıkların tıbbi 

                                                 
27 S.B. Özel Hastaneler Yönetmeliği s. 2  
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rehabilitasyonu uygulayan yataklı kurum veya 

servislerdir. 28 

IV.II. Ait Oldukları Kurumlara Göre Hastanelerin 

Sınıflandırılması 

Hastaneler ait oldukları kurumlara göre, devlete 

doğrudan ve dolaylı bağlı hastaneler ve özel hastaneler 

olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırma şu 

şekilde yapılmaktadır.29  

IV.II.I. Devlete Doğrudan Bağlı Hastaneler 

Devlete doğrudan bağlı hastaneler, Sağlık 

Bakanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı hastaneler şeklinde 

sıralanabilir. 

IV.II.II. Devlete Dolaylı Ba ğlı Hastaneler 

Devlete dolaylı bağlı hastaneler, bir genel 

müdürlük veya bir mahalli idare ile devlete bağlanan 

hastanelerdir. DDY hastaneleri, PTT hastaneleri, 

Belediye hastaneleri, SSK hastaneleri gibi. SSK 

                                                 
28Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği’nde Yapılan 

değişiklikler http://www.istabip.org.tr/yasa/ytkiy_dek.html   
29 Bilal Ak, Çetin AKAR, Harun KARACA a.g.m. s.40, 1985 
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hastaneleri “Hususi Hastaneler Kanunu”na tabi 

olmaları nedeniyle özel hastane tasnifi içerisinde, SSK 

Genel Müdürlüğü kanalıyla devlete bağlılığı nedeniyle 

de bu bölümde yer alabilir.30 

IV.II.III. Özel Hastaneler 

Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait 

olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbî 

müdahale, ameliyat, tıbbî bakım ve diğer tedavi 

hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan 

tedavi kuruluşlarını, ifade eder.31 

IV.III. Büyüklüklerine Göre Hastaneler 

Hastane büyüdükçe bazı yeni hizmet birimlerine 

ihtiyaç duyulacağı gibi diğer bazı birimler de yeterli 

büyüklüğe ulaşacaklarından organizasyonlarında 

değişiklikler olacak; böylece hastane içindeki idari 

kademelerin ve pozisyonların sayısında artışlar 

olabilecektir. Büyüklüklerine göre hastaneler 25, 50, 

                                                 
30 Çetin AKAR, Hüseyin ÖZALP, a.g.e. s. 60, 2002 
31 Özel Hastane Yönetmeliği 

http://www.bestasgroup.com.tr/index_dosyalar/hast_yon.doc  
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100, 200, 400, 600, 800 ve üstü yatak kapasiteli 

hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır. 

IV.IV. Hastaların Hastanede Kalış Sürelerine Göre 

Sınıflama 

Buna göre hastaneler kısa süreli hastaneler ve uzun 

süreli hastaneler olarak ikiye ayrılmaktâdır. Kısa, 

süreli hastaneler hastalarının %50'den fazlasının 30 

günden az hastanede kaldığı, hastanelerdir. 

Türkiye'deki Devlet Hastaneleri bir gruba örnek olarak 

gösterilebilir. Uzun süreli hastaneler ise, hastalarının 

yarıdan fazlasının bir aydan daha fazla hastanede 

kaldığı hastanelerdir. Sözgelişi, psikiyatri hastaneleri 

ve tüberküloz hastaneleri bu gruba girmektedir. 32 

V. HASTANELER ĐN AMAÇLARI 

Đşletmelerin genel amaçlarını birbirleriyle çok sıkı 

bağlantılı üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; kar 

(uzun dönemli) elde etmek, topluma hizmet, yaşamı 

sürekli kılmaktır.33  

                                                 
32 Hikmet SEÇĐM  http://www.merih.net/m1/hastmod1.htm  
33 Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN “Genel 

Đşletmecilik Bilgileri” s. 11, 1990 
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Birer hizmet işletmesi olarak ele alınan hastanelerin 

amaçları işletmenin amaçlarından biraz farklılık 

göstermektedir.34 

Hastanelerin amaçlarından en önemlisi ise hasta 

beklentilerinin karşılanmasıdır. Ancak hastanelerin 

hasta ve yaralıları tedavi etme yanında birey ve 

toplum sağlığına olan etkisi de teşhis ve tedavi kadar 

önemlidir. Bu nedenle, hastaneler karlılık değil sosyal 

sorumluluk amacının baskın olduğu işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır.35  

Hastanelerin asıl ve tali amaçları şöyledir36 

1. Hasta bakmak 

a. Doğrudan hasta bakımı (hemşirelik 

hizmetleri), 

b. Dolaylı hasta bakımı (patoloji), 

c. Tıbbi olmayan dolaylı hasta bakımı (diyet), 

                                                 
34 Bilal AK,Çetin AKAR “Hastanelerin Amaçları” s.33, 2001  
35 Çetin AKAR, Hüseyin ÖZALP a.g.e.s. 58, 2002  
36 Sylvester E. BERK, “Hospital Economics, Mass Lexington 

Boks (1972), 8’den naklen Bilal AK, Çetin AKAR, Harun 

KARACA “Hastane Đşletmeleri (Mimograf) H.Ü.S.Đ.Y.O”  
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d. Genel temizlik ve bakım hizmetleri, 

e. Yönetim hizmetleri 

2. Toplum sağlığı hizmetleri (sağlık merkezi, 

ambulans hizmetleri, sosyal hizmetler) 

sunmak. 

3. Bilgi araştırma hizmetleri (seminerler, 

hizmet içi eğitim) sunmak; 

4. Eğitim hizmetleri (uzmanlık, hemşire okulu) 

sunmak; 

5. Tıbbi ve teknolojik araştırma yapmak. 

Diğer amaçlarına baktığımızda: 

1. Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi 

hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve 

bunu ihtiyaç sahiplerine satmak; 

2. Milli gelirden ve hastalardan sağladıkları 

geliri en ekonomik şekilde kullanarak, daha 

çok sayıda hastaya bakım ve tedavi hizmeti 

üretmek; 

3. Milli düzeyde istihdam politikasına, 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda 

bulunmak için en son tıbbi ve teknolojik 
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bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotları 

kullanmak, hastalıkların önlenmesi ve 

tedavisi için gerekli tedbirleri almak. 

Sağlık Bakanlığı açısından hastane amacı ise, 

modern çağın icaplarına ve memleket gerçeklerine 

göre uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve 

ekonomik hasta bakımını ve hastane işletmeciliğini 

sağlamaktır.37 

Đşletmelerin genel amaçları onların var olma 

nedenlerini açıklar. Bu amaçlar da genellikle, işletme 

kurucu ve sahiplerinin saptadıkları genel nitelikli 

kuruluş ve etkinlik amaçları ile özel nitelikli bazı 

amaçlardır. Hastanelerin amaçları diğer işletmelerde 

olduğu gibi genel ve özel amaçlar olarak iki gruba 

ayrılarak incelenebilir. 

V.I. Genel Amaçlar 

Genel amaçlar, hastanelerde dahi tüm işletmeler 

için geçerlilik gösteren amaçlardır. Bunlar karlılık, 

sosyal sorumluluk ve süreklilik olarak 

                                                 
37 S.B. Türkiye Yüksek Đhtisas Hastanesi Yönetim Sistemleri 
Araştırma ve Geliştirme Programı genel Sistem Analizi Proje 
Raporu, s. 11, 12 
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sıralanmaktadır. Bu amaçların yanı sıra Sağlık 

Bakanlığı da bir yönetmelikle hastanelerin amaçlarını 

belirlemiştir. Buna göre amaçlar; 

V.I.I. Karlılık 

Kar, bir işletmenin belli bir dönem sonunda elde 

ettiği kazançlar toplamıdır. Başka bir anlatımla; belli 

bir sürede elde ettiği gelirler ile giderler arasındaki 

olumlu farktır.38 Tersi gerçekleştiğinde zarar ortaya 

çıkar. Kar; işletme sahiplerini, yöneticileri ve diğer 

çalışanları harekete geçiren en önemli kriterdir. 

Çünkü, işletme daha çok kar elde ettiği müddetçe 

işletme sahibinin varlığı, diğer çalışanlarında gelirleri 

artacaktır.  

Kar amaçlı kurulan işletmelerin temel amacı, 

çalışmaları sonucunda olanaklı ve en yüksek karı 

sağlayabilmek, yada en azından doyurucu sayılan bir 

kar elde etmektir.39 Bir işletmenin elde ettiği karın; 

                                                 
38 Zeyyat SABUNCUOĞLU, T. TOKAL “i şletme I-II” s. 18, 
1997 
39 Kamil BÜYÜKM ĐRZA “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi” s. 

16, 2003 



 38 

yeterli, ölçülü ve doyurucu olup olmadığı konusunda 

bir değerleme yaparken şu hususlar göz önüne alınır;40  

• Genel ekonomik yapıdaki gelişmeler ve 

dalgalanmalar, 

• Aynı alanda çalışan benzer iş kollarının kar 

oranları, 

• Đşletmenin kar hedefleri ve geçmiş yıllardaki 

kar oranları, 

• Başka alanlara kullanıldığı zaman 

sermayenin sağlayacağı gelir. 

Tüm işletmelerde olduğu gibi, hastanelerde de kar, 

temel amaçlar arasında gelir. Ancak; sağlık hizmetinin 

vazgeçilmez olması ve de toplumun tüm fertlerine 

ulaştırılması gibi özellikleri nedeniyle hastanelerde 

kar, özellikle de kamu hastanelerinde göz ardı edilen 

bir amaç halini almaktadır. Ancak özel hastanelerde 

kar vazgeçilmez temel amaçlar arasındadır. 

                                                 
40 Ömer DĐNÇER, Y. FĐDAN “ Đşletme Yönetimi” s. 17, 1996 
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V.I.II. Sosyal Sorumluluk 

Artık işletmeler yalnızca ekonomik birimler olarak 

değil, aynı zamanda sosyal ve politik kuruluşlar olarak 

da ele alınmaktadır. Günümüz iş hayatında sosyal ve 

kültürel alanda yapılan hizmetler, prestij kazandıran 

faaliyetler olarak görülmektedir. Özel sektörün okul 

binaları yaptırmaları, üniversiteler ve vakıflar 

kurmaları, doğayı koruma faaliyetlerine katkıda 

bulunmalarını sosyal sorumluluk anlayışına uygun 

çalışmalar olarak nitelenebilir.41 

Hastanelerin en önemli temel amacı olarak ele 

alınan sosyal sorumluluk, işletme faaliyetlerinin 

yürütülmesinde toplum çıkarlarının gözetilmesi olarak 

algılanır. Hastanelerde sağlık hizmeti sunarken 

öncelikle toplumun sağlık seviyesini yükseltmek için 

katkıda bulunma amacı güderler. Özellikle kar 

amaçsız kamu hastanelerinin birinci amacı olan sosyal 

sorumluluk ilkesi gereğince, ihtiyacı olan herkese, 

ihtiyaç duyulduğunda, adil ve eşit biçimde sağlık 

                                                 
41 Kamil BÜYÜKM ĐRZA a.g.e. s. 16, 2003 
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hizmeti sunumu, sosyal sorumluluk kavramının bir 

gereği olarak düşünülür.42 

V.I.III. Süreklilik 

Đşletmeler belirsizliklerle dolu bir ortamda faaliyet 

gösterirler. Başarılı işletmeler çevrede meydana gelen 

değişikliklere uyum sağlayarak ayakta kalabilir, 

yaşamlarını sürdürebilirler. Đşletmenin sürekliliği, ilk 

önce işletme sahibi veya sahipleri açısından önem 

taşır. Süreklilik göstermeyen bir işletme, sahibi için 

güvenli bir gelir kaynağı olamaz. Çalışmaların 

süreklilik göstermesi, yetenekli ve kalifiye iş gücünün 

işletmede istihdam edebilmesi açısından da önem 

taşır. Çünkü çalışanlar, iş güvencesi (sürekli istihdam) 

sağlayan işletmelerde çalışmak isterler.43 Đşletmeye 

kredi verenler ve müşterilerde süreklilik gösteren 

işletmeleri tercih ederler.44 Yukarıda sayılan 

nedenlerden dolayı işletmeler yaşamlarını sürekli 

                                                 
42 Çetin AKAR, H. ÖZALP a.g.e. s. 150, 2002 
43 Metin Kamil ERCAN, A. ÜRETEN “Firma Değerinin Tespiti 

ve Yönetimi” s. 2   
44 Oktay ALPUGAN ve Başk. “Đşletme Ekonomisi ve Yönetimi” 

s. 39, 1997 
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kılmayı amaç edinmek ve bu yolda çaba harcamak 

zorundadırlar. 

Hastaneler ise varlıklarını, dış çevrenin olumsuz 

etkilerine karşı koruyarak, iç ve dış çevreye de uyum 

sağlayarak faaliyetlerini sonsuza kadar sürdürebilir. 

Dengeli bir finansal yapı, sürekliliği sağlamanın temel 

ilkelerinden biridir. 

V.II.  Özel Amaçlar 

Hastanelerin genel amaçları yanında birde 

kendisine has özel amaçları bulunmaktadır. Hastane 

amaçlarının en önemlisi hasta beklentilerinin 

karşılanmasıdır. Bu nedenle amaçlar bireylerden çok 

topluma yönelik olmalıdır. Hastanelerin özel olarak 

nitelenebilecek kendine has amaçları şöyledir.45 

• Tıbbi gözlem, tetkik, teşhis, dahili ve cerrahi 

tedavi, rehabilitasyon ve doğum hizmetleri 

gibi tedavi hizmetlerini yürütmek ve ihtiyaç 

sahiplerine pazarlamak, 

• Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin 

araştırma, tarama ve bağışıklama gibi sağlık 

                                                 
45 Çetin AKAR, H. ÖZALP a.g.e. s. 151, 2002 
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hizmetlerini üretmek ve ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırmak, 

• Çevre sağlığı ile ilgili araştırma ve çevre 

sağlığı şartlarının iyileştirilmesi için 

faaliyetleri yerine getirmek, 

• Ürettiği tüm sağlık hizmetlerini, 

tüketicilerine kaliteli ve düşük maliyetli bir 

şekilde sunmak, 

• Sağlık hizmetleriyle ilgili araştırma ve 

geliştirme çalışmaları yapmak. 

Hastanelerin yukarıda sıralanan bu amaçları 

gerçekleştirirken, sağlık sektörü içinde bir rekabet 

ortamında bulunduklarının da unutmamaları 

gerekmektedir. Bu nedenle hastaneye başvuran 

hastalara, ihtiyaç duydukları tedavi ve bakım 

hizmetlerini sunarken, hizmet kalitesinden ödün 

vermeden, en düşük maliyetle sağlık hizmeti vermeye 

çalışmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, tanımlanmış bir 
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amacı gerçekleştirmek için en az maliyetli yöntem 

seçilmelidir.46 

VI. GEL ĐŞMĐŞ ÜLKELERDE HASTANE 

ANLAYI ŞI VE TÜRK ĐYE 

VI.I. ABD Uygulama Modeli 

ABD'deki hastanelere baktığımızda bu hastanelerin 

organizasyon yapılarıyla ilgili bu hususlar dikkati 

çekmektedir: ABD'deki hastanelerin büyük kısmı kar 

amacı gütmeyen özel hastaneler (voluntary 

hospital)'dir. Bu nedenle ABD'deki hastaneler; bazı 

hususlar dışında (sözgelişi, bölgesel hastane 

planlaması vb. konularda) birbirinden oldukça 

bağımsız, idari açıdan özerk yapıdadırlar. Bununla 

birlikte birer gönüllü kuruluş olan JCAH (Joint 

Commission on Accreditotion of Hospitals) ve AHA 

(American Hospital Association) gibi mesleki 

kuruluşların ve birer bölgesel sağlık örgütü olan PSOR 

(Prefiessional Standarts Review Organizntions)'ların 

etkin ve sürekli denetimleri sonucu hastaneleri 

                                                 
46 Mehtap TATAR “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik 

Değerlendirme Yöntemleri” s. 157, 1984 
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organizasyon yapılarında da standartlaşma eğilimi 

ortaya çıkmıştır. Gerçi bugün, ABD hastanelerinde 

birbirinden çok farklı organizasyon yapısına 

rastlanabilmekteyse de, sözünü ettiğimiz 

standartlaşma eğiliminden hareketle ''ABD'de hastane 

organizasyonu'' olarak genelleştirilebilecek bir 

yapıdan söz etmek mümkündür.47  

Bu organizasyon yapısında hastane yönetimi, 

mütevelli heyeti yada yönetim kurulu olarak 

adlandırılan yönetim ekibine (governing body) 

bırakılmıştır. Hastanenin mal varlığının yönetiminden, 

hastalara verilen tedavi hizmetine kadar her türlü 

konuda sorumlu olan yönetim ekibinin hastane 

içindeki işlevi, sanayi kuruluşlarındaki yönetim 

kurullarının işlevlerine benzemektedir. Başka deyişle, 

yönetim ekibi hastane yönetimi için danışmanlık 

yapmakta, önemli kararları ve politikaları gözden 

geçirerek onaylamaktadır. Hastane içindeki 

                                                 

47 Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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yürütmeden ise, hastane müdürü (chlef executive 

officer) sorumludur. Yönetim ekibi hastanede günlük 

işlerin yürütülmesi yetkilerini hastane müdürüne 

devretmiştir.Hastane müdürünün altında ise, 

fonksiyon (işlev) esasına göre oluşturulmuş 

bölümlerin idarecileri bulunmaktadır. Bu idareciler; 

tıp hizmetlerinden sorumlu başhekim, yardımcı tıp 

hizmetlerinden sorumlu bir patolog veya bir hastane 

müdür yardımcısı, hemşirelik hizmetlerinden sorumlu 

başhemşire, mali destek hizmetlerden sorumlu 

kontrolör veya bir hastane müdür yardımcısı'dır. 

ABD’de hastane organizasyonunda üst, orta ve alt 

kademe yönetim organları bulunmaktadır. Üst kademe 

yönetim organları, yönetim kurulu veya mütevelli 

heyeti adı verilen bir ekipten, bu ekip adına hastanenin 

belirli işlerini takip eden veya koordinasyonunu 

sağlayan komitelerden ve hastane müdürü 

makamından oluşur. 

Hastane müdürünün altında fonksiyonel yöneticiler 

yer alır. Hastanelerde tıp hizmetlerinden başka, 

yardımcı tıp hizmetleri (paramedikal hizmetler), 

hemşirelik hizmetleri, destek hizmetler, mali hizmetler 
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ve mali destek hizmetler gibi fonksiyonel alanlar da 

bulunmaktadır. Bu fonksiyonel alanlardaki idari 

pozisyonlar ise orta kademe yönetim organlarını 

meydana getirir. 

Üst ve orta kademe yönetim organları, fonksiyon 

esasına göre örgütlenme sonucu ortaya çıkan idari 

organları ifade etmektedir. Üst kademe yönetim 

organları işletmenin bütünü için “idare etme” 

fonksiyonunu yerine getirmektedirler. Tıp hizmetleri, 

hemşirelik hizmetleri ise hizmetin fiilen yürütülmesini 

sağlayan işletmecilik fonksiyonlarını ifade etmektedir. 

Alt kademe yönetim organları ise fonksiyonel 

alanlardaki kısım veya şube şefleri ve sorumlularıdır.48 

Organizasyon açısından ABD hastanelerinin 

önemli bir özelliği, hastane içinde tıp hizmetlerinin 

organize edilmiş olmasıdır. Bu organizasyonda 

başhekim, tıp hizmetlerinin (faaliyetlerine) 

                                                 
48 Dilek Ayhan BULUT  “hastane işletmelerinde matriks 

organizasyon yapısı ve bir uygulama” Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Đşletme Yönetimi  (yayınlanmış yüksek lisans 

tezi)  s. 37, 1993 
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planlanmasından, organizasyonundan, 

yürütülmesinden ve denetiminden dolayı hastane 

müdürüne karşı sorumludur. Bu faaliyetlerin 

yürütülmesinde başhekime yardımcı olmak üzere çok 

sayıda komite oluşturulmuştur. Bunlardan en 

önemlileri olarak; tıp hizmetleri yürütme kurulu, doku 

komitesi, kullanım komitesi, sağlık standartlarını 

gözden geçirme komitesi ve enfeksiyon komitesi 

belirtilebilir. ABD hastanelerinin organizasyonunda 

diğer bir önemli özellik, denetim açışından önemli 

rolleri bulunduğu için PSRO ve JCAH gibi mesleki 

kuruluşların sanki organizasyon içinde bir organ gibi 

mütalaa edilmeleridir.49 

 

 

 

 

                                                 

49Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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                       Şekil 1 : Yönetim ve Kontrollerine Göre A.B.D. Sağlık Kuruluşları 

 
 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kaynak : Dilek Ayhan BULUT “Hastane işletmelerinde Matriks Organizasyon Yapısı ve Bir 
uygulama”  
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VI.II. Đngiltere Uygulama Modeli 

Đngiltere'de hastanelerinin iç organizasyonu 

oldukça karışıktır. Çünkü, hastane iç organizasyonu 

ile alt bölge sağlık teşkilatı iç içe girmiş durumdadır. 

Başka deyişle, alt bölge çapında bir matris 

organizasyon söz konusudur. Bu organizasyonları bir 

kısım görevliler alt bölge sağlık teşkilatındaki 

fonksiyonel yöneticilere karşı sorumlu olmakla 

birlikte hastane içinde ''yönetim ekibine'' bağlı olarak 

hizmet vermektedirler. Hastanenin yönetimi bölge 

sağlık teşkilatına bağlı olan ''yönetim ekibine'' 

bırakılmıştır. Hastane yönetim ekibi, hastane 

müdüründen (sector administrator), başhekimden ve 

başhemşireden oluşmaktadır. Bu yöneticiler, aynı 

zamanda, hastane içinde fonksiyonel yöneticilerdir. 

Hastane müdürü, mali destek hizmetlerden, başhekim 

tıp ve yardımcı tıp hizmetlerinden, başhemşire de 

hemşirelik hizmetlerinden sorumludur. Dolayısıyla; 

Đngiltere'de hastane iç organizasyonunda üst ve orta 

kademe yönetim organlarının  birleşmiş olması bir 

özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Đngiltere'deki 

hastane organizasyonunun ikinci bir özelliği, Bakanlık 
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örgütünden hastane yönetim ekibine kadar uzanan 

örgüt kademelerinde yer alan her idari pozisyonun 

karşılığının bir alt (ya da bir üst) kademede yer alıyor 

olmasıdır. Sözgelişi, bölge sağlık teşkilatında yer alan 

idare amirliği pozisyonu, daha alt kademeler olan dar 

bölge ve alt bölge sağlık teşkilatlarında ve nihayet 

hastane müdürlüğü olarak da hastane iç 

organizasyonunda, yer almaktadır. Ancak hemen 

belirtilmesi gerekir ki, bu idari pozisyonlar arasındaki 

yönetsel ilişki, bir ast-üst ilişkisi olmaktan ziyade 

izleyicilik  ili şkisi (monitoring relationship) olarak 

adlandırabileceğimiz bir ilişki türündedir. 1974 

Reorganizasyonunun getirmiş olduğu bir yenilik olan 

bu ilişki. türünde, üst kademe yönetim organları alt 

kademedekilere neyi, nasıl yapmaları gerektiğine dair 

emirler verememekte, yalnızca alt kademe 

yöneticilerin uygulamalarını (icraatlarını) izleyerek 

onlara danışmanlık yapmakta, uyulması gereken 

konularda onları ikna etmeye çalışmaktadırlar. 

Hastane içinde de, yönetim ekibi üyeleri arasında ast-

üst ilişkisi bulunmamaktadır. Başhekim; başhemşire 

ve hastane müdürü kendi alanlarındaki yürütmeden 
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sorumlu bulunmaktadırlar. Hastane müdürü ayrıca, bu 

ekibin sekreterya hizmetlerini de yürütmektedir.  

VI.III. Federal Almanya Uygulama Modeli 

Federal Almanya'da hastanelerin yaklaşık üçte biri 

devlet hastanesi, üçte biri kâr amacı gütmeyen özel 

hastane, üçte biri de kar amacı güden, özel hastane 

statüsündedir. Kâr amacı gütmeyen özel hastanelerin 

yönetim ve organizasyonları ABD hastanelerine 

benzemektedir. Federal Alman hastanelerinin 

organizasyon açısından özellikleri şu şekilde 

özetlenebilir: Sağlık hizmetlerin ülke çapında 

organizasyonundan ve yürütülmesinden Federal 

Gençlik, Aile ve Sağlık Đşleri Bakanlığı sorumlu 

bulunmaktadır. Bu bakanlığın altında eyalet sağlık 

bakanlıkları, o'nun da altında yerel idare sağlık 

kurulları yer almaktadır. Devlet hastanelerinin 

mülkiyeti, mülki ve yerel idarelere ait olduğundan, 

hastanelerin yönetimi ve kontrolü yetkisi de bu 

idarecilerdedir. Fakat, mülki ve yerel idarelerin 

yetkileri, mali denetim ve bölge hastane planlaması ile 

sınırlı olduğundan, hastanelerin iç organizasyonunda 

oldukça otonom sayılabilecek bir idari yapı söz 
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konusudur. Hastanelerin iç organizasyonunda en üst 

idari organ, hastane direktörlüğü'dür 

(krankenhausdirektorium) Đngiltere'deki hastanelerde 

mevcut olan ''hastane yönetim ekibi''yle aynı işlevlere 

sahip olan hastane direktörlüğü, hastane 

başhekiminden, hastane başhemşiresinden ve idare 

müdüründen oluşmaktadır. Dolayısıyla, hastane içinde 

yürütülen faaliyetler üç ana grupta toplanmıştır: Tıp ve 

yardımcı tıp hizmetleri (sorumlusu başhekim), 

hemşirelik hizmetleri (sorumlusu başhemşire) ve mali 

destek hizmetleri (sorumlusu idare müdürü). Bu 

fonksiyonel alanlarda yürütmeden sorumlu olan 

idareciler, aynı zamanda hastane direktörlüğünün 

üyeleri olduklarından, yine Đngiltere'deki gibi 

fonksiyonel yöneticiler üst kademe yöneticisi 

durumundadırlar. Başka deyişle, hastane iç 

organizasyonunda üst ve orta kademe yönetim 

organları birleştirilmi ştir. Đstanbul'daki Alman 

Hastanesi de bu organizasyon yapısı içinde 

yönetilmektedir.  
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VI.IV. Kar şılaştırma  

Đngiltere ve Federal Almanya'daki hastanelerin 

organizasyon açısından özellikleri şunlardır: 

Đngiltere'deki hastanelerin önemli kısmı II. Dünya 

Savaşından sonra devletleştirilerek Ulusal Sağlık 

Teşkilatı içinde organize edilmiştir. 1974 yılında 

yeniden düzenlenen Ulusal Sağlık Teşkilatında ülke 

14 bölgeye (region) ayrılmış, bu bölgeler içinde de dar 

bölgeler (aren) oluşturulmuştur. Dar bölgeler içinde 

ise, sağlık hizmetlerinin yerinden yönetim birimleri 

olan alt bölge (district) sağlık teşkilatları 

oluşturulmuştur. Hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı 

olan bu teşkilatların en üstünde Bakanlık örgütü 

bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 

görevi, alt bölge sağlık teşkilatlarına verilmiştir. 

Dolayısıyla hastaneler de bu teşkilatlara bağlanmıştır 

(alt bölge oluşturulmayan bu bölgelerde, hastaneler 

dar bölge sağlık teşkilatlarına bağlı bulunmaktadır). 

Alt bölge sağlık teşkilatlarının üstünde yer alan dar 

bölge sağlık teşkilatları, sorumlu oldukları coğrafi alan 

içinde sağlık hizmetlerinin planlanması, 

organizasyonu ve denetimi ile bazı destek hizmetlerin 
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(bilgi işlem hizmetleri, ambulans servisi gibi) 

yürütülmesiyle görevli bulunmaktadır50 

VI.V. Türkiye Hastanelerinde uygulama 

Türkiye'de hastanelerin % 64'ü SSYB'na, % 12'Si 

SSK'ya bağlı bulunmaktadır. Diğer hastaneler ise, 

Đktisadi devlet kuruluşlarına, belediyelere, yabancılara, 

azınlıklara, derneklere, SSYB dışındaki diğer 

bakanlıklara ve üniversitelere ait olup, % 13'ü de kar 

amacı güden özel hastane statüsündedir.  

Tablo 2:Türkiye’deki Hastanelerin Mülkiyet Durumuna Göre 

dağılımı 

Kuruluşun adı Hastane sayısı Yatak sayısı % 

Sağlık Bakanlığı 654 88.827 49,9 

MSB 42 15.900 8,9 

SSK 120 28.979 16,3 

KĐT 8 1.607 0,9 

Diğer Bakanlıklar 2 680 0,4 

Tıp Fakülteleri 50 26.024 14,6 

Belediyeler 10 1.389 0,8 

Dernekler 20 1.587 0,9 

Yabancılar 4 338 0,2 

Azınlıklar 5 934 0,5 

Özel 241 11.870 6,7 

Toplam 1.156 178.135 100 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Đstatistik 
Yıllı ğı (2002) 

                                                 
50Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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Grafik 1: Türkiye'de Hastanelerin Kurumlara Göre 

Dağılımı, 2002 

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları 

Đstatistik Yıllığı (2002) 

Türkiye'de, SSYB'na ve Belediyelere ait hastaneler 

dışında kalan diğer hastaneler 5.6.1933'te yayınlanan 

“Hususi Hastaneler Kanunu” ile bu Kanuna 

dayanılarak 10.1.1983'te yeniden düzenlenerek 
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yayınlanan “Özel Hastaneler Tüzüğü” kapsamında 

faaliyet göstermektedirler.  

Adı geçen Kanun ve Tüzükte hastane 

organizasyonuna ilişkin olarak yer âlan maddeler 

oldukça genel nitelikte olup, ayrıntılı bilgi 

vermemektedir. Bu nedenle, SSYB ve Belediye 

hastaneleri dışında kalan diğer kurum hastanelerinin 

organizasyon yapıları birbirlerinden oldukça farklı 

şekilde teşkil edilebilmiştir. Sözgelişi Devlet 

Demiryolları Hastanelerinin organizasyonu SSK 

hastanelerinden farklıdır. Yine aynı Kanun 

kapsamında faaliyet gösteren Alman Hastanesi, 

Amiral Bristol Hastanesi ve Fransız Pasteur Hastanesi 

birbirlerinden çok farklı şekillerde organize 

edilebilmiştir.  

Üniversite hastaneleri için de aynı durum söz 

konusudur. Bir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanelerinin organizasyonu Đstanbul Tıp Fakültesi 

Hastanesinin organizasyonundan, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Hastanesinin organizasyonu da Anadolu 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 

organizasyonundan oldukça farklıdır.  
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Tüm bu farklılıklara karşın, Türkiye'de hastane 

organizasyonu olarak genelleştirilebilecek bir yapıdan 

söz etmek de mümkündür. Çünkü, hastanelerin 

yaklaşık üçte ikisini oluşturan SSYB hastaneleri 

çoğunluk oluşturduğu için temsil kabiliyetine sahiptir. 

Diğer taraftan; ikinci büyük grup oluşturan SSK 

hastanelerinin ve diğer Bakanlık hastanelerinin ve 

hatta bazı üniversite hastanelerinin organizasyonunda, 

SSYB “Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme 

Yönetmeliği”  esas alınmıştır. Dolayısıyla, SSYB 

hastanelerinin temsil kabiliyeti daha da artmaktadır. 51 

Ülke genelinde, sağlık hizmetlerinin 

organizasyonundan, yürütülmesinden ve denetiminden 

sorumlu olan SSYB, merkez teşkilatı olarak hastane 

organizasyonunun en üst kademesinde yer âlmaktadır. 

Bakanlığın, altında ilerde valiliklere bağlı sağlık ve 

sosyal yardım müdürlükleri (SSYM). O'nun da altında 

hastane başhekimlikleri bulunmaktadır. Sınırlı 

Yerinden yönetim esasına göre oluşturulan bu 

organizasyonda, SSYB merkez Teşkilatını, SSYM'leri 

                                                 
51Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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taşra teşkilatını, hastaneler ise Yerinden yönetim 

birimlerini oluşturmaktadır. Hastane hizmetlerinin 

organizasyonu, yürütülmesi ve denetimiyle ilgili, yetki 

ve sorumluluklar bu üç kademe arasında dağıtılmıştır. 

Bakanlık teşkilatı, hastanelerin bütçelerinin 

hazırlanması, yüksek öğrenim görmüş personelin 

tayini, önemli satın almalara ve tadilatlara karar 

verilmesi veya onaylanması gibi yetkilere sahiptir. 

SSYM'lerine ise, orta öğrenimli personelin tayini 

(Bakanlık onayı ile), mahallinden yapılacak satın 

almaların yapılması ve kurumlar arasında 

koordinasyonun sağlanması vb. hususlarda yetkiler 

verilmiştir. Hastanelerde en üst idari organ olan 

başhekimlik, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

tedavi hizmetlerini ve bununla ilgili diğer hizmetleri 

yürütmekle sorumlu ve yetkili kılınmıştır. 

Hastanelerin iç organizasyonunda tepede 

başhekimlik makamı, o'nun altında da orta kademe 

yönetim organları bulunmaktadır. SSYB 

hastanelerinin iç organizasyonuna esas teşkil eden 

“Yataklı Tedavi  Kurumları Đşletme 

Yönetmeliğinde”  hastane içindeki faaliyetler farklı 
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şekillerde ve sistematik olmayan bir biçimde 

gruplandırılmıştır. Ayrıca, gruplandırmada hangi 

kıstaslardan hareket edildiği de açık değildir. Bu 

karışıklığa rağmen, hastane organizasyonunda, idari 

pozisyonların gerektirdiği eğitim seviyesi de dikkate 

alınarak, fonksiyonel esasa göre gruplandırma 

yapıldığı söylenebilir. Sözgelişi, büyük hastanelerde 

teknik hizmetler bir mühendisin sorumluluğunda, 

başhekimliğe bağlı olarak organize edilmektedir. 

Mühendisin bulunmadığı durumlarda ise, Şeflik 

düzeyinde hastane müdürlüğüne bağlı olarak organize 

edilmektedir. Herhangi bir hizmet alanının 

başhekimliğe bağlanabilmesinin koşulu, o hizmet 

alanındaki fonksiyonel yönetimi görmüş olmasıdır. 

Lisans eğitimi görmüş idarecilerin olmaması 

durumunda bu hizmet alanları genellikle hastane 

müdürlüğüne bağlanmaktadır. 52 

 

 

 
                                                 
52Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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Şekil 2: Türkiye Hastanelerinin Genel Organizasyon Şeması 
Kaynak: Bilal Ak, Hastane Yöneticiliği  
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Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 

ve diğer hastanelerde organizasyonun en üstündeki 

kişi başhekimdir. Başhekimlik makamı, hastanelerdeki 

tüm faaliyetlerin yönetiminden sorumlu, en üst idari 

pozisyonu oluşturmaktadır. Merkez teşkilatı tarafından 

saptanan kararlar ve hazırlanan planlar dahilinde 

hastanelerde günlük faaliyetin yürütülmesi yetkisi 

başhekime verilmiştir. Sorumluluk kendisinde kalmak 

üzere başhekim, bu yetkinin bir kısmını fonksiyonel 

yöneticilere devredebilmektedir.  

Devlet hastanelerinin kimler tarafından 

yönetileceği Y.T.K.Đ.Y’de şöyle tanımlanır; 

“yataklı tedavi kurumları, eğitim hastanelerinde, 

servis ve laboratuar şefleri, genel hastanelerde servis 

ve laboratuar uzmanları, özel dal hastanelerinde servis 

şef veya uzmanlarında idarede temayüz etmiş olanlar 

arasında sağlık bakanlığınca atanacak baş tabipler 

tarafından yönetilir.”53 

SSYB hastanelerinin iç organizasyonunda 

karşılaşılan temel sorunlar şu şekilde sıralanabilir:  

                                                 
53 Y.T.K.Đ Yönetmeliği, s. 26 
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• Hastanelerde verilen hizmetlerin denetimi ve 

değerlemesini yapacak idari organlar ve 

düzenlemeler mevcut değildir. Tıp ve 

yardımcı tıp hizmetlerinin denetimi 

hekimlere ve diğer uzmanların kendilerine 

bırakılmıştır. Başka deyişle, oto kontrol 

mekanizması söz konusudur. Fakat, bu tür 

denetim yeterli olamamaktadır.  

• Organizasyonda işbölümü ve 

uzmanlaşmadan yararlanılması ilkesine 

yeterince önem verilmemiştir. Uygulamada 

bu ilke sık sık ihlal edilmektedir. Dolayısıyla 

başta hekimler olmak üzere çoğu hastane 

personelinin uzmanlıklarından yeterince 

yararlanılamamaktadır.  

• Organizasyon içinde yer alan idari organların 

yetkileriyle görevleri çoğu pozisyonlarda 

denk değildir. Bazı durumlarda da görev 

çatışmasına yol açacak düzenlemeler 

yapılmıştır. Đç Organizasyonda görev 

tanımları ve pozisyonlar arasındaki ilişkiler 
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net olarak belirtilmemiş, ayrıca, görev 

tanımları aynı ayrıntıda düzenlenmemiştir.  

• Organizasyon içinde yer alan mevcut 

organlar, hizmetler arasındaki koordinasyonu 

ve haberleşmeyi sağlamada yetersiz 

kalmaktadır.  

Bu sorunlara çözüm getirebilecek ve iyi bir 

organizasyonun özelliklerini de taşıyacak bir modelin 

geliştirilebilmesi için mevcut organizasyon yapısının 

yeniden düzenlenmesine çalışılmıştır. Yeniden 

düzenlemede hastane organizasyonun üst ve orta 

kademe yönetim organları fonksiyon esasına göre 

reorganize edilmiştir. Sağlık hizmetleriyle ilgili 

faaliyetler üç temel grupta toplanmıştır. Tıp ve 

yardımcı tıp hizmetleri, hemşirelik hizmetleri ve mali 

destek hizmetleri. Merkez ve taşra teşkilatının 

reorganizasyonunda da bu gruplandırma esas alınmış, 

hastane içindeki düzenlemede de bu esasa uyulmuştur. 

Hastane iç organizasyonunda üst yönetimde Đngiltere 

ve Federal Almanya hastanelerinde olduğu gibi 

başhekim, başhemşire ve idari işler müdüründen 

oluşan ekip yönetimine yer verilmiştir. Hastane ve 
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konseyi adını taşıyan bu ekibin sekreterya hizmetlerini 

Đdari işler müdürü yürütmekte ve hastaneyi dışarıya 

karşı temsil etmektedir. Bu yöneticiler, aynı zamanda 

fonksiyonel yöneticiler olduklarından, hastane içinde 

üst ve orta kademe yönetim organları birleştirilmi ştir. 

Bu yeni düzenlemede, organizasyon içinde işbölümü 

ve uzmanlaşmadan azami ölçüde yararlanılması ve 

örgütsel dengenin sağlanması, ayrıca koordinasyon ve 

denetimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Burada, 

organizasyonun başı olarak bütün sorumluluğun tek 

kişide toplanmamış olması modelimizin zayıf tarafı 

olarak görülebilir, Ancak mevcut yapıda organizasyon 

başı olan başhekimin bir kısım yetkilerinin ilgili 

uzmanlara dağıtılabilmesinin ve örgüt içinde 

pozisyonlar arasında dengenin sağlanabilmesinin yolu, 

bu olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. Ek olarak, 

bu tür bir düzenlemenin uygulanabilme imkanı daha 

çoktur. Bu imkan devlet hastaneleri için olduğu kadar, 

özellikle üniversite hastaneleri için söz konusudur.54 

                                                 
54 Hikmet SEÇĐM http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm 
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VII. HASTANELER ĐN KAYNAKLARI 

Hastaneler amaçlarına ulaşmak ve fonksiyonlarını 

gerçekleştirmek üzere sağlık hizmetleri üretiminde 

kullanacağı kaynakları ekonomik bir biçimde bir araya 

getirmek ve akılcı bir biçimde kullanmak zorundadır. 

Hastanelerde, kaynakların önemi daha dikkat 

çekicidir, çünkü kaynakların eksikliği insan hayatına 

mal olabilmektedir. Bu kaynaklar genel işletmelerde 

de kullanılan benzer nitelikli kaynaklar olup; insan 

gücü, para, malzeme, yer ve zaman ile bilgi olarak 

sıralanabilir. 

VII.I. Đnsan Gücü 

Hastaneler emek yoğun işletmeler olup, kullandığı 

kaynakların en büyük ve en aktif bölümünü insan 

gücü oluşturur. Hastanelerin kullandığı insan gücü, 

diğer işletmelere göre çok değişik türde ve sayıdadır. 

Đnsan kaynaklarının en önemli bölümünü hekim ve 

hemşireler oluşturur. Bunların dışında çok değişik 

türde diğer sağlık personelini, idari, teknik ve 

yardımcı personelini de bünyesinde barındırır. 
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VII.II. Para 

Đnsan gücüde dahil diğer tüm kaynakların 

hastaneye satın alınması, üretiminin gerçekleştirilmesi 

ve üretilen hizmetlerin pazarlanması için gerekli olan 

temel kaynak paradır. 

Hastaneler ileri teknoloji gerektiren pahalı cihazlar 

ve teknikler kullanarak, sağlık hizmeti üreten 

işletmelerdir. Bu nedenle faaliyetlerini sürdürebilmek 

için yüksek miktarda parasal kaynağa ihtiyaç 

duyarlar.55 Hastanelerin parasal kaynakları özel 

sektörde faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler, kamu 

sektöründe buna ilaveten, devletten sağlanan 

sübvansiyonlar (genel ve katma bütçe ödenekleri) ile, 

çeşitli yabancı kaynak kredilerinden oluşur.  

VII.III. Zaman 

Đnsan hayatı üzerinde üretim işlemi gerçekleştiren 

hastane işletmelerinde önemli kaynaklardan bir tanesi 

de zamandır. Zaman, geri getirilmesi mümkün 

olmayan bir kaynak olup, bedeli insan hayatı ile 

                                                 
55 Bilal AK a.g.e s. 79, 1990 
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ölçüldüğü için hastanelerde dikkatle tüketilmesi 

gereken bir kaynaktır.56 

VII.IV. Malzeme 

Sağlık hizmeti üretiminde kullanılan her türlü ilk 

madde, yarı mamul, mamul malzeme ve  ticari 

nitelikteki mal, hastanelerin de malzeme 

kaynaklarıdır. Hastanelerin önemli malzeme 

kaynakları ilaç ve tıbbi sarf malzemelerden oluşur.57 

VII.V. Yer ve Bina  

Hastanelerde sağlık hizmetlerinin üretildiği klinik, 

poliklinik, laboratuar, ameliyathane ve doğum hane 

binaları yanında idari ve teknik hizmetlerin 

yürütüldüğü çok sayıda bina kaynak olarak 

kullanılmaktadır. Hastane binaları, kendilerine özgü 

ısıtma, havalandırma, yalıtım ve kirden arınma 

özellikleri nedeniyle genel işletmelerden oldukça 

farklı bir özellik gösterirler.58 

                                                 
56 Çetin AKAR, H. ÖZALP a.g.e. s. 155, 2002 
57 Bilal Ak a.g.e. s. 80, 1990 
58 Çetin AKAR, H. ÖZALP a.g.e. s. 156, 2002 
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VII.VI. Bilgi 

Bilgi, günümüzde en değerli hazinedir. Sağlık 

kuruluşlarında bilginin önemi diğer işletmeler göre 

daha fazladır. Çünkü buralarda hatanın telafisi yoktur. 

Yapılacak hata, insanın hayatına mal olabilmekte veya 

sakat kalmasına neden olabilmektedir.  

Bilginin doğru, yeterli, kaliteli ve zamanında elde 

edilmesi gerekir. Yanlış teşhis veya tedavi sırasında 

zamanında elde edilemeyen bilgi, istenmedik 

sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle bilgi, hastanenin 

en önemli kaynaklarındandır ve hastanelerinde, 

hastane bilgi sistemine büyük ihtiyaçları vardır.59 

VIII.SA ĞLIK HARCAMALARI VE 

HĐZMETLER Đ 

VIII.I. Sa ğlık Hizmetleri 

Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, 

hastalandıklarında tedavilerini yapmak, sakat 

kalanların başkalarına bağımlı olmadan 

yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık 

                                                 
59 Bilal AK “Hastane Sistemi, Ankara: Sağlık Özel Sayısı, Yeni 
Türkiye Medya Hizmetleri, Mayıs-Haziran” s. 863-865, 2001 
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düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların 

tümüne sağlık hizmetleri denir.60 Ülkemizde kademeli 

bir sağlık sistemi mevcuttur.61 

VIII.I.I. Koruyucu Sa ğlık Hizmetleri 

 Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık 

hizmet birimleri yanı sıra bazı sağlık üniteleri ücretsiz 

koruyucu sağlık hizmeti vermektedir. 

VIII.I.II. Ayakta Tedavi Hizmetleri 

• Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocaklarında 

ayakta tedavi hizmetleri verilmektedir. 

• SSK’ya bağlı dispanser ve hastanelerde 

SSK’lılara prim karşılığı hizmet 

verilmektedir. 

• Özel sağlık kurumlarında yüksek maliyetli 

olmakla birlikte, hastanın memnuniyet 

                                                 
60  Fusun KEÇE “Sağlık Hizmetleri” 
http://www.eskisehir.saglik.gov.tr/egitim/sunum/saglik_hizmetler
i.ppt#1 
61 Sağlık Sektörünün Mevcut Durumu 
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/E
K-22.pdf 
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derecesinin yüksek olduğu ücretli bakım 

verilmektedir. 

• Diğer bazı bakanlıkların ve kurumların 

ayakta tedavi ve teşhis birimlerinde de 

kurumların kendi üyelerine hizmet 

verilmektedir. 

VIII.I.III. Yataklı Tedavi Hizmetleri 

� Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Yeşil 

Kart sahiplerine ücretsiz hizmet 

verilmektedir. 

� Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 

belirlenmiş ücret karşılığı hizmet 

verilmektedir. 

� Tıp Fakültesi Hastanelerinde belirlenmiş 

ücret karşılığı hizmet verilmektedir 

� SSK’ya bağlı dispanser ve hastanelerde 

SSK’lılara ücretsiz hizmet verilmektedir. 
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� Özel sağlık kurumlarında yüksek maliyetli 

hizmet verilmektedir.62 

VIII.II. Sa ğlık Ekonomisi 

Sağlık ekonomisi, ekonomi bilimi kurallarının 

sağlık hizmetleri alanına, yani sağlık sektörüne 

uygulanmasıyla ortaya çıkmış olan ve sağlık sektörüne 

ayrılan kaynakların hızla artışına paralel olarak 

gelişmiş bir bilim dalıdır. Bu genel yaklaşım ışığında, 

sağlık ekonomisi, “sağlık sektörüne ayrılmış olan tüm 

kaynakların –sağlık işgücü, sermaye, bina, tıbbi 

ekipman vs. - maksimum düzeyde sağlık hizmeti 

üretmek amacıyla, en etkili ve verimli şekilde nasıl 

kullanılacağını ve üretilen bu hizmetin topluma en iyi 

şekilde nasıl bölüştürülebileceğini bulmayı amaçlayan 

bilim dalı” olarak tanımlanabilir63 

Sağlık ekonomisi genel ekonomi bilimi kurallarının 

sağlık sektörüne uygulanmasıyla, yani bu kuralların 

                                                 
62 Sağlık Sektörünün Mevcut Durumu  
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/E
K-22.pdf 
63 Aylin ACAR, Selen YEĞENOĞLU “Sağlık Ekonomisi 
Perspektifinden Farmakoekonomi” 
http://www.eczfakder.hacettepe.edu.tr/Arsiv/EskiDergiler/01_20
06/ecz-04.pdf 
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sağlık sektörüne adapte edilmesiyle ortaya çıkan 

uygulamalı bir alt daldır. 

Sağlık ekonomisi, “Sağlık sektörüne ayrılan 

kaynakların en iyi şekilde (en ekonomik, etkili, 

verimli, rasyonel) kullanarak en yüksek düzeyde 

sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluşturan 

sosyal gruplar ve fertler arasında en iyi bölüştürmek” 

şeklinde tanımlanabilir. 

Yani iki temel bileşeni vardır: “EN ĐYĐ ÜRETĐM” 

ve “EN ĐYĐ BÖLÜŞÜM ”64 

Sağlık Ekonomisin Özellikleri:  

• Sağlık hizmetlerinin talep esnekliği katıdır. 

• Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal 

özellik taşır. 

• Sağlık hizmetlerine olan talep tesadüfidir. 

• Sağlık hizmetlerinde kişinin talebini hekim 

belirler. 

                                                 
64 Mehmet TOKAT “ Sağlık Ekonomisi” 
http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglik%20Ekonomis
i%20Mtokat.pdf 
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• Hasta almış olduğu sağlık hizmetlerinin 

kalitesini ve karakterini ölçme yeteneğine 

sahip değildir. 

• Sağlık hizmetleri çoğu kez kar amaçlı 

olmayıp sosyal amaçlıdır. 

VIII.III. Sa ğlık Harcamaları 

Sağlık alanında kamu harcamaları Sağlık 

Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma Fonu, diğer 

bakanlıklar, sivil kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları 

(SSK, Emekli Sandığı, Bağkur), Kamu Đktisadi 

Teşebbüsleri ve belediyeler tarafından 

üstlenilmektedir. Özel harcamalar ise kendi 

ceplerinden harcama yapan kişilerle, özel sigorta 

programlarına verdikleri primlerle katkıda bulunan 

kurum ve kişilerden oluşmaktadır. Özel olarak cepten 

yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık 

harcamalarının %20sini oluşturduğunu görmekteyiz. 

Bu harcamaların büyük bir kısmını özel sağlık 

hizmetlerine yapılan harcamalar, diğer kısmını da 

hastane döner sermayelerine yapılan resmi ödemeler 
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oluşturmaktadır. Dünya Bankası Raporuna göre Bağ-

Kur’luların yüzde 40’ı; SSK’lıların yüzde 17’si; 

Emekli Sandığına bağlı olanların yüzde 10’u, hiçbir 

sağlık güvencesi olmayanların ise yüzde 30’u özel 

sağlık sunucularından yararlanmaktadır.65 

Türkiye'de sağlık harcamaları özellikle 1990'lı 

yıllarda daha hızlı bir şekilde artmıştır. 1990 yılında 

%3.5 olan toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi 

Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı, 1993 yılında 

%4.4'e yükselmiş, 1998 yılında ise %4 olarak 

gerçekleşmiştir. 1990 yılında toplam sağlık 

harcamaları içinde %61.9 olan kamu sağlık 

harcamalarının payı da, 1998 yılı itibariyle %63 

olmuştur. Aynı dönemde kişi başına sağlık harcaması 

değerlerinde de artışlar görülmüştür. 1990 yılında 95 

dolar olan kişi başına sağlık harcaması, 1998 yılında 

139 dolara ulaşmıştır. 

Türkiye'de özel sektör sağlık yatırımlarının 

teşvikine paralel olarak, özel sektörün toplam sağlık 

yatırımları içerisindeki payı %60'a yaklaşmıştır. 

                                                 
65http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/
EK-22.pdf 
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Ancak özel sektörün yatırımları, daha çok ayakta 

teşhis ve tedavi hizmeti arzına yönelmiştir. Bu kesim 

tıbbi cihaz, aşı, serum, kan ve kan ürünlerinin 

yurtiçinde üretimine ve yataklı tedavi hizmetlerine 

daha az kaynak aktarma yolunu tercih etmektedir. 

Đlkedeki hastanelerin yaklaşık %19'u ve yatak 

sayısının %8'i özel sektöre aittir.66 

Tablo 3: Toplam Sağlık Harcamaları 
 2002 2003 2004 

BÜTÇE 1.654.000 2.035.488 2.462.000 

EMEKLĐ 
SANDIĞI 

1.840.221 2.498.190 2.795.000 

BAĞ-KUR 2.195.331 3.089.800 3.660.000 

SSK 3.594.350 4.981.194 6.205.528 

YEŞĐL KART 649.815 917.000 1.062.000 

TOPLAM 9.933.717 13.521.672 16.184.528 

Kaynak: http://www.hm.saglik.gov.tr/ 
 
Sağlık harcamalarının artış nedenleri: 

• Demografik değişimler 

• Sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak ortaya çıkan arz ve talep artışı 

                                                 
66 
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/isteturkiye/turkce/
sosyal353.htm 
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• Kaynakların israfı 

• Toplumun bilinçlenmesine bağlı faktörler67 

Grafik 2:  Toplam ve Kamu Sağlık Harcamalarının 

GSMH’ya Oranı 

 

Kaynak: http://www.hm.saglik.gov.tr/ 

 

                                                 
67 Murat UĞURLU “Kamu Sağlık Harcamalarının Đzlenmesinde 
Veri Toplamanın ve Veri Kullanmanın 
Önemi”http://www.hm.saglik.gov.tr/pdf/PDF%20SUNUMLAR
%20USH%20YAYGINLASTIRMA%20CALISTAYI/Turkce%2
0Sunumlar/2.GunSunular/Kamu%20Saglik%20Harcamalarinin%
20Izlenmesinde%20Kayitlar.pdf 
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Grafik 3: Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı 

 
Kaynak: http://www.hm.saglik.gov.tr/ 

IX. ORTA KADEME YÖNET ĐCĐ 

Orta kademe yöneticileri, örgütün operasyonel 

gücü olan ilk kademe yöneticilerinin de dahil olduğu 

en alttaki insan kaynağıyla, en üst yönetim arasındaki 

ili şkileri sağlayan ve düzenleyen yöneticilerdir.68 

                                                 
68Bülent BAYAT  “Orta Kademe Yöneticileri Sorumluluk 
Yeterlilik ve Örgütsel Roller Bakımından “Orta Kademe” 
Yöneticisi”  http://drbulentbayat.blogcu.com/641222/ 
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Orta kademe yönetici, (OKY) kurumsal olarak üst 

yönetimle uygulamacı personel arasında yönetici 

olarak görev yapan kadrolardır. OK Yöneticiler, farklı 

unvanlar taşıyabilir. Müdür, Yönetici, yönetmen, şef, 

uzman, mühendis, vb.  

Orta kademe yönetici (OKY), bir kuruluş için üst 

seviyede alınan kararları aşağı doğru yansıtan, gerekli 

uygulamaları başlatan ve izleyen bir rol üstlenir. 

OKY, kuruluşun belirli bir alanında karar alma, 

uygulama-uygulatma, problem çözme ve astları 

yönetme sorumluluğuna sahiptir. OKY'nin kuruluşun 

tamamını ilgilendiren alanlarda strateji ve hedef 

belirleme yetkisi pozisyonunun üst yönetime 

yakınlığına bağlı olarak, belirli bir ölçüde olabilir.  

Aynı şekilde üst yönetime yakınlığa bağlı olarak 

üst yönetimin onayı ve uzlaşma zorunluluğu olmadan 

belirli bir ölçüde bağımsız hareket etme alanı 

tanımlanmış da olabilir. 69 

                                                 
69 Sinan POLATER “Dehşetli Zor Görev: Orta Kademe Yönetici 
Olmak” 
http://www.polater.com.tr/devam.php?sub_page=1&page=bilgi_
agaci&new_page=10  
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Yönetim kademeleri arasında akış sağlanmasında, 

orta kademe yöneticilerinin çok büyük rolü vardır. Üst 

kademe yöneticilerinin geliştirmeye çalıştığı kalite 

geleneğinin ve imajının, alt kademelere yayılmasında 

ve onlar tarafından benimsenmesinde, ayrıca alt ve 

orta kademelere bilgi verilmesinde orta kademe 

yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.70 

Örgütün orta kademe yöneticisinden iki önemli 

beklentisi vardır; 

1. Đlk beklenti, üst kademe yöneticisi / yönetimi 

tarafından alınan kararların en etkili biçimde 

uygulanmasını sağlamak üzere alttaki personele 

(yönetimde dahil) iletmesidir. 

2. Đkinci beklenti ise, en alttakilerin bu kararlar 

karşısında gösterdikleri tepkilerin ve uygulama ile 

ilgili sonuçların üst yönetime iletmesidir. 71 

                                                 
70Feriştah SÖNMEZ, Eymen GÜREL “Toplam Kalite 
Yönetiminin Rekabet Gücüne Etkisi” 
http://web.adu.edu.tr/akademik/fersonmez/pub/TKY14F.DOC  
71 Bülent BAYAT  “Orta Kademe Yöneticileri Sorumluluk 
Yeterlilik ve Örgütsel Roller Bakımından “Orta Kademe” 
Yöneticisi”  http://drbulentbayat.blogcu.com/641222/ 
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Bunun dışında orta kademe yöneticisi alttaki 

personelle ilgili olarak bazı bilgileri, (kanun, tüzük ve 

yönetmelikler tarafından sınırlanan haliyle ya da aile 

yapısı, sosyal yaşam ve ilişkileri gibi informal 

bilgilerde dahil) üst kademe yöneticisine iletmekle 

yükümlüdür. Yani bu durumda orta kademe yöneticisi, 

bir üst yönetici (en üstteki gibi) gibi düşünmek ve 

sorumluluk almak zorundadır. Buna ek olarak orta 

kademe yöneticisi, örgütsel ilişki içerisinde olduğu 

astlarına, üst kademe yöneticisi tarafından verilen 

emirlerin ne pahasına olursa olsun ve örgütün 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere (örgütsel dolayısıyla 

üst yönetimin başarısını mümkün kılacak biçimde) 

yerine getirilmesini sağlamakla da yükümlüdür. Bu 

durum ise, orta kademe yöneticisinin astlarıyla son 

derece yakın, etkileyici ve yönlendirici ilişkiler 

kurmasını zorunlu kılar. Đşte bu özelliğiyle orta 

kademe yöneticisi ilk kademe yöneticisi ve en alttaki 

personel gibi düşünmek ve sorumluluk almak 

zorundadır. Orta kademe yöneticisi de ilk kademe 

yöneticisi gibi örgütsel karar ve planlama süreçlerine 

aktif olarak katılamaz yani doğrudan etki sahibi 
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değildir. Ancak uygulamadan elde ettiği verileri / 

bilgileri (hem uygulamayla ilgili ve hem de alttaki 

personelin tepki ve davranışlarıyla  ilgili) en üstteki 

yöneticiye aktararak karar ve planlama süreçlerine 

dolaylı olarak katılmış ya da bu süreçleri etkilemiş 

olur. 

OKY'nin hareket alanı, kuruluşta bilinçli veya 

bilinçsiz olarak uygulanan "karar alma yetki alanı 

çizgisi"ne bağlıdır. Bu alanı, kuruluşun tamamını da 

kapsayan bir bütünlükte ve değişkenlikte Şekil- 3'de 

görebiliriz. Bu sihirli çizginin bulunduğu seviye, 

OKY'nin de mevcut düzen içinde rutin işleri yürütme 

ve yönetme gibi klasik görev alanı ve bununla birlikte 

problem çözme geliştirme, iyileştirme ve mevcut 

sistemi değiştirme yetki alanının değişim yapısını 

göstermektedir. 

Şekilde de görüldüğü gibi, kuruluşlarda geliştirme 

yetkisi, hiyerarşi düzeninde alt seviyeye doğru 

inildikçe azalmaktadır.72 

                                                 
72Sinan POLATER “Dehşetli Zor Görev: Orta Kademe Yönetici 
Olmak”http://www.polater.com.tr/devam.php?sub_page=1&page
=bilgi_agaci&new_page=10 
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Şekil 3. Orta Kademe Yöneticinin Pozisyonu 

 

Kaynak:http://www.polater.com.tr 

X. ORTA KADEME YÖNET ĐCĐNĐN DĐĞER 

ÇALI ŞANLARLA OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ 

OKY'ler, pek çok nedenle kuruluşlarında pozisyon 

olarak dört yandan zorluklarla kuşatılmış, en rahatsız 

ve gerilimli noktada yer almaktadır. Bu rahatsızlığı 

yaratan ve pekiştiren genel ve durumsal nedenler 

şunlar olabilir; 

• Üst yönetimle ilişkiler  

• Astlarla ilişkiler (Bölüm içi ve çapraz)  
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• Diğer OKY'lerle yatay ilişkiler 

Kuruluş içi genel problemler, krizler, sektörel ve 

toplumsal genel problemler ve krizler, bu çok sayıdaki 

zorlu faktörler nedeniyle OKY, sancılı ve stres dolu 

bir profesyonel yaşamla yüz yüze kalmaktadır. 73 

X.I. Üst Yönetimle Đlişkisi 

En üst yönetici, örgüt içerisinde örgütsel 

politikaların belirlenmesi, kararların alınması ve her 

türlü planlamadan sorumlu ve yetkilidir. Kararları 

yönetim anlayışına uygun olarak (demokratik- 

otokratik vb.) alır ve uygulanmasını sağlamak üzere 

orta kademe yöneticisine iletir. Örgüt ile ilgili olarak 

tüm bilgilere (uygulamalar, personel ve davranışları, 

örgütün kamu oyundaki imajı vb.) ulaşmak ihtiyacı 

duyar ve bu amaçla orta kademe yöneticilerine 

sorumluluk yükler. Daha açık bir deyişle örgütsel 

iletişimin (formal, informal) kanallarının 

oluşturulması, açık tutulması ve sağlıklı i şlemesi 

konusunda orta kademe yöneticisini muhatap alır ve 

                                                 
73Sinan POLATER “Dehşetli Zor Görev: Orta Kademe Yönetici 
Olmak”http://www.polater.com.tr/devam.php?sub_page=1&page
=bilgi_agaci&new_page=10 
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sorumlu tutar. Örgütün genel anlamdaki başarı yada 

başarısızlığı ile ilgili olarak doğrudan sorumludurlar. 

Bu kuramsal olarak yapılandırdığımız her üç 

kategorideki yöneticilerin, içerisinde yer aldıkları 

yönetim kademelerinin gerektirdiği bir takım 

yeterlilikler (bilgi, beceri vb.) ile donanmış olması ya 

da sahip olması beklenir.74 

Üst yönetimle ilişkiler, en fazla stres yaratma 

olasılığı olan alandır. OKY'nin üst yöneticileriyle çok 

sayıda gerek nedeniyle ilişki kurması ve birlikte 

çalışması gereklidir;  

• Yeni görev ve isteklerin alınması,  

• Gelişmelerle ilgili bilgi verme,  

• Problem çözme ve değerlendirme,  

• Raporlama,  

• Performansın değerlendirilmesi vb.  

Bilgi alma ve verme : Yukarıdaki bütün konular, 

OKY'nin üst yönetimle düzenli veya biçimsel olmayan 

bir şekilde ilişki içinde olmasını, bilgi almasını ve 
                                                 
74 Bülent BAYAT  “Orta Kademe Yöneticileri Sorumluluk 
Yeterlilik ve Örgütsel Roller Bakımından “Orta Kademe” 
Yöneticisi”  http://drbulentbayat.blogcu.com/641222/ 



 85 

vermesini gerektirir. Üstlenilen görevlerin başarılı bir 

biçimde yerine getirilmesine odaklanan üst yönetim 

karşısında OKY, her durumda kendini başarılı ve 

etkili görmek ve göstermek isteyecektir.  

Rekabet : Kuruluşlarda OKY'ler arasında görünür ve 

görünmeyen yönleriyle önlenemez bir rekabet ortamı 

ve duygusu oluşur. Bu ortamda OKY'lerin kullandığı 

taktik ve strateji savaşı çoğu zaman gerilim ve 

güvensizlik yaratır, zorlayıcı ve yıpratıcı sonuçlar 

doğurur.  

Kurumsallaşma yolunda kendini geliştirmiş 

kuruluşlarda OKY'ler de aldıkları eğitimler ve genel 

ortamın gelişmesi sayesinde kendilerini çağdaş 

yönetim teknikleri ve yönetim becerileri yönünde 

geliştirebilir. Bu durumda üst yönetimin kendisine 

yönelik yöneticilik pratiği OKY'de üst yönetimin 

yetersizliği ve zayıflığı konusunda bir yargı 

geliştirerek mutsuz edebilir.75 

                                                 
75Sinan POLATER “Dehşetli Zor Görev: Orta Kademe Yönetici 
Olmak”http://www.polater.com.tr/devam.php?sub_page=1&page
=bilgi_agaci&new_page=10 
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X.II. Astlarla Đlişkiler ( Đlk Kademe Yönetici) 

Đlk kademe yöneticileri de dahil olmak üzere daha 

alttaki örgüt üyeleri örgütün operasyonel gücünü 

oluşturmaktadırlar ve örgüt içerisinde en kalabalık 

grubu oluştururlar. Bu grupta yer alan örgüt üyeleri / 

personelin örgüt içerisindeki görevi sadece emir-

komuta zinciri içerisinde kendilerine verilen emirleri 

(hoşlansın, hoşlanmasın, beğensin, beğenmesin ya da 

ne kadar riskli ve tehlikeli olursa olsun) mutlak 

biçimde yerine getirmektir. Kendilerine verilen 

emirlerle ilgili olarak hiç bir tasarruf ve insiyatif 

kullanma hakları yoktur. Ya da başka bir deyişle 

örgütsel süreçlerle ilgili, politika geliştirme, karar 

alma ve planlama fonksiyonlarına katılamazlar. Daha 

öncede ifade ettiğimiz gibi sadece dilek ve 

şikayetlerini, uygulamada gördükleri aksaklıkları orta 

kademe yöneticisine iletebilirler76 

                                                 
76 Bülent BAYAT  “Orta Kademe Yöneticileri Sorumluluk 

Yeterlilik ve Örgütsel Roller Bakımından “Orta Kademe” 

Yöneticisi” http://drbulentbayat.blogcu.com/641222/ 
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Görevlerin zamanında ve hedeflendiği gibi yerine 

getirilmesi için kendi bölümündeki çalışanlarla sürekli 

iletişim içinde olmak durumundadır. Đş yaşamının 

getirdiği beklenmedik güçlükler, problemler ve 

aksamalar bu işleri yapan çalışanlarla çatışma, 

yönlendirme, motive etme ve gelişmeleri izleme gibi 

zorlu koordinasyon görevleri üstlenmesini gerektirir. 

X.III. Di ğer OKY'lerle yatay ili şkiler 

Üst yönetimin kurduğu liderlik çatısına bağlı olarak 

OKY'lerde birlikte çalışma, paylaşım ve takım 

çalışması esaslı bir yapı oluşturmak çok önemlidir. 

Ancak diğer OKY'lerle olan ilişkiler de rekabet ve 

hakimiyet savaşları nedeniyle gerilim ve problem 

yaratıcı unsurlarla doludur. 77 

Orta kademe yöneticiler her kurum ve kuruluşta ast 

ve üst arasındaki bilgi ve görev akışını sağlarken üst 

yönetimin yerine getirmediği görevleri de yerine 

getirmektedir. 

                                                 
77Sinan POLATER “Dehşetli Zor Görev: Orta Kademe Yönetici 

Olmak”http://www.polater.com.tr/devam.php?sub_page=1&page

=bilgi_agaci&new_page=10 
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Tüm organizasyondaki dengeyi sağlayan orta 

düzey yöneticilerin asttan da üst düzey yöneticiden de 

daha bilgili ve tecrübeli olması gerekmektedir. Bu 

bilgi birikimi ile ancak organizasyonun başarısını 

sağlar. Her tür organizasyonda kendini gösteren ve 

başarısı ile organizasyonun başarılı kılan orta düzey 

yöneticilere çok büyük görevler düşmektedir. En 

önemlisi ise üst ve ast arasındaki dengedir.  

Orta düzey yönetici deyince akla müdür, müdür 

yardımcısı, uzman, mühendis v.s. gelmektedir, ve çok 

stratejik konumları mevcut olmakla birlikte akıllıca 

kullandıklarında çok başarılı işler ortaya 

koymaktadırlar.  

Bu yöneticilerin eğitimi diğer çalışanların 

eğitiminden daha önemli olmalıdır, çünkü diğer 

çalışanları da idare eden aslında orta düzey 

yöneticidir. Her türlü kuruluş ve şirketi orta kademe 

yönetici temsil etmektedir. 
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XI.HASTANEDE ORTA KADEMEDE ÇALI ŞAN 

BAZI PERSONEL ĐN GÖREV VE YETK ĐLERĐ 

XI.I. Ba ştabip Yardımcısının Görev Ve Yetkileri 

Baştabip yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder 

ve ona karşı sorumludur. Baştabibin hizmetle ilgili 

konularda vereceği emirleri yerine getirmekle 

yükümlüdür.Baştabip yardımcısının birden fazla 

olduğu kurumlarda baştabip bunlar arasında görev 

bölümü yaparak, bir tanesini adli vak'a veya işlemlerin 

takip ve süratle sonuçlandırılması için görevlendirir.78 

 

XI.II. Hastane Müdürünün Görev ve Yetkileri 

Herhangi bir işletmedeki müdürün görevlerinden 

çok farklı olmamakla birlikte hastanede müdürlük çok 

stresli ve önemli bir iştir. Aynı diğer yerlerde müdür 

yapmak için eğitim almak gerektiği gibi burada 

gereklidir, hatta şarttır. Sadece hastane personeli ile 

                                                 
78 Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği 
http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/13052005_y_33.pdf 
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ilgilenmez hasta memnuniyeti de onun için ön planda 

olmalıdır. 

“Hastane müdürünün; sağlık yönetimi, işletme, 

iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk ve 

sağlık alanında eğitim veren dört yıllık fakülte veya 

yüksek okul mezunu ve en az 8 yıl hastane müdür 

yardımcılığı görevinde veya Bakanlık teşkilatında 

şube müdürü olarak çalışanların 6 yıl, daha üstü 

görevlerde bulunanların ise an az 2 yıl bu görevlerde 

çalışmış olması gerekir. Belirtilen alanlarda doktora 

eğitimi yapmış olanlar için hizmet şartı aranmaz.” 

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.79 

� Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali 

ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, 

yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle 

yükümlü ve yetkilidir.  

� Kurumun en verimli şekilde çalışmasını 

sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını 

                                                 
79“Sağlık Çalışanlarının Görev Tanımları” 
http://www.duragandh.saglik.gov.tr/yonetmelikler/scgt.htm#müd
ür  
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zamanında tespit eder ve sağlanması için 

gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği 

talimata göre sonuçlandırır.  

� Satın alma, depolama, ambar ve depodan 

çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği 

gibi yapılmasını sağlar.  

� Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna 

göre ambardan çıkacak veya dışardan 

gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa 

teslimini sağlar.  

� Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı 

gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını 

sağlar.  

� Đdari birimlerin görevlerini düzenli ve 

verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla 

genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine 

bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve 

yönetmelikler uyarınca görev yetki ve 

sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve 

doğrudan baştabibe karşı sorumludur.  
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� Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. 

Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, 

deprem, yangın ve su baskınları gibi 

olağanüstü haller için genel olarak Devlet 

Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş 

görevleri titizlikle yürütür.  

� Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve 

laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, 

doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek 

merciine gönderir. 

• Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve 

cetvellerin de kurumca zamanında 

düzenlenip ait olduğu makama 

gönderilmesini sağlar. 

• Bulaşıcı hastalıklar teşhisi, konulan vakaları 

ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu 

yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı 

bir şekilde haber verir.  

� Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her 

çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki 

miktarlara ve günlük yiyecek ve içeceklerin 
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tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki 

niteliklere uygunluğunu kontrol eder. 

Noksan ve kusurlar görürse baştabibe bilgi 

vererek düzeltilmesini sağlar. Uygun 

nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin 

maddelerini baştabibin izniyle geri çevirir.80 

XI.III. Hastane Müdür Yardımcısının Görev ve 

yetkileri 

Hastane müdür yardımcısının hastane müdürünün 

eğitim şartlarına haiz olması ve idari hizmetlerde 5 

sene başarı ile hizmet etmiş bulunması gerekir. Onun 

görevlerine yardım eder. Hastane müdürünün 

kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde 

kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre hizmet 

görür, hastane müdürünün yokluğunda onun görevini 

yapar.81 

Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir 

şekilde doldurulmasını sağlar. 
                                                 
80“Sağlık Çalışanlarının Görev Tanımları” 
http://www.duragandh.saglik.gov.tr/yonetmelikler/scgt.htm#müd
ür  
81“Emniyet  Genel Müdürlüğü Yataklı Sağlık Kurumları Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği”   
http://izmirtabip.org.tr/default.asp?mid=244 
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Kurumda yapılması mümkün olan istitastiki 

değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri 

hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak 

değerlendirme çalışmalarına katılır ve istatistiki rapor 

düzenler. Đstatistiklerin düzenlenmesinde temel 

kavramlara uymak zorundadır. 

Đstatistiki formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve 

arşivle gerekli ilişkileri sağlar. Đstatistik arşiv ve hasta 

kabul bölümlerinde görev alan personel sağlık 

istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de yukarıdaki 

görevlerin yerine getirilmesinde hastane müdürüne 

karşı sorumludur. 

XI.IV. Şef Ve Uzmanların Görev ve Yetkileri 

Eğitim hastanelerinde aynı dalda birden fazla şef 

bulunduğu takdirde bilimsel niteliği, tecrübesi, kurum 

içinde ve meslektaşları arasındaki saygınlığı göz 

önüne alınarak içlerinden birisi baştabip tarafından 

bölüm başkanı olarak seçilir ve Bakanlığa bildirilir. 

Bölüm başkanı ilgili branşta bütün kliniklerin 

bilimsel ve idari amiri olup klinikler arasında 

koordinasyonu, mevcut imkanların müşterek ve 
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verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bölümün 

diğer klinikler ve idare ile olan ilişkilerini düzenler.82 

Şef ve uzmanlar servis, klinik veya 

laboratuarlarında çalışan personelin görev ve hizmetle 

ilgili hususlarda amiridir. Servis ve laboratuarlarda 

mevcut bütün personel ile Bakanlıkça servislerine 

verilmiş her dereceden mesleki okul öğrencileri ve 

kursiyerlerin iş başında öğretim ve eğitimleriyle ilmi 

ve ameli bakımdan gelişmelerini, aralarında görev 

bölümüne ve çalışma düzenini sağlamak, yayın 

yapmalarına yardım etmek ve diğer şubelerle ilişkiler 

kurmakla yükümlü olup, bunların ve hasta bakımı 

hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, 

bölümlerinde disiplinin sağlanmasından ve 

temizliğinden baştabibe karşı sorumludurlar. 

                                                 
82Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği 
http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/13052005_y_33.pdf 
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XII. ÖZEL VE KAMU HASTANELER ĐNDE 

ÇALI ŞAN ORTA KADEME YÖNET ĐCĐLERĐ 

ARASINDAK Đ FARKLAR 

Bu çalışmada Ankara (Özel Demet Hastanesi, Dr. 

Abdurrahman YURTARSLAN Ankara Onkoloji 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Konya’daki (Özel 

Konya Belediye Hastanesi) bazı özel ve kamu 

hastanelerinde orta kademe yöneticilerinin görev ve 

sorumlulukları hakkında bir takım sorular sorduk. 

Sorulan  sorular doğrultusunda biri özel olan Ankara 

Özel Demet Hastanesi ve Kamu hastanesi olan Ankara 

Dr. Abdurrahman YURTARSLAN Onkoloji Eğitim 

ve Araştırma Hastanesini karşılaştırdık. Özel demet 

Hastanesinden ve Dr. Abdurrahman YURTARSLAN 

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 

iki tane orta kademe çalışanına sorular yöneltildi. 

XII.I. Kar şılaştırılacak Hastanelerin Özellikleri 

XII.I.I. Ankara Özel Demet Hastanesi 

Çalışan personel Sayısı                100 

Yönetici Sayısı                                3 

Orta Kademe Yönetici Sayısı          3 

Yatak Sayısı                                   10 
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Yatak Đşgal sayısı                             6 

Kuruluş Tarihi                            1999 

 

Özel demet hastanesi küçük bir hastane olup devlet 

hastanesinin verdiği hizmeti vermektedir. Başta 

yönetim kurulu var, yönetim kurulunu başhekim ve 

hastanenin ortakları oluşturmakta. Yönetim 

kurulundan çıkan kararlar ilgili birime iletiliyor. Đlgili 

birimler Müdür; başhemşire ve muhasebe müdürü bu 

birimler aynı zamanda hastanenin orta kademe 

yönetici kademesini oluşturuyor. Kararların 

alınmasında hiçbir etkileri yok. Alınan kararların 

uygulanmasında çok büyük etkileri var. Orta kademe 

yöneticisi de verilen kararları kendileri ile ilgili olan 

birimlere (hemşire, mutfak ve temizlik personeli, 

sekreterya, hekim vs.)  iletiyor. Hastanede emir 

komuta sadece yöneticiler arasında mevcut orta 

kademe alt kademe arasında emir-komuta pek yok. 

 

 

 

 



 98 

Şekil 4:Özel Demet Hastanesinin Organizasyon 

şeması 

 

 

 

 

 

 
XII.I.II.  Dr. Abdurrahman YURTARSLAN  

Ankara Onkoloji E ğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Çalışan personel Sayısı    : 800 memur – 500 

sözleşmeli memur            

Yönetici Sayısı                           : 1    

Yönetim Kurulu 

 

Müdür 

 
Başhemşire 

 
Muhasebe Müdürü 

 

Hemşire 

Hekimler 

Sekreterya 

Laboratuar 

Temizlik 
personeli 

Mutfak 
personeli 

Başhemşire 
Yardımcısı 

Muhasebe 
personeli 

Đdari 
personel 

Hasta bakıcı 
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Orta Kademe Yönetici Sayısı    : 30    

Yatak Sayısı            : 653                              

Yatak Đşgal sayısı                       : 391 civarında     

Kuruluş Tarihi                            : 1956 

Dr. Abdurrahman YURTARSLAN Ankara 

Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi isim olarak 

bakıldığında özel dal hastanesi olarak görülmekte 

ancak kurulduğu yıldan bu yana her çeşit hasta ve 

hastalığa bakmaktadır. Oldukça büyük olan onkoloji 

hastanesinin 1.300 çalışanı mevcuttur. Ayrıca diğer 

devlet hastanelerinde olduğu gibi temizlik çalışanları 

da dışarıda anlaşmalı bir şirketten gelmektedir. 

Hastane bahçesi, park yerleri ve binalarıyla çok geniş 

bir alanda yer alır.hastane önce Andiçen hastanesi 

olarak kurulmuş, 1967’de Etimesgut’ta yeni bina 

açılmış. 1989 da Etimesgut binası Demetevler semt,ne 

devredilmiştir. 400 yataklı hastane şimdi 653 yataklı 

hale gelmiştir. Hastanede çalışanların belirli görevleri 

mevcuttur. Özel hastanelerde olduğu gibi az çalışanı 

yoktur.  
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Şekil 5: Dr. Abdurrahman YURTARSLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 

Organizasyon Şeması 
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Ayrıca orta kademede çalışan sayısı çok ve buda görev 

dağılımının çok geniş olduğu göstermektedir. 16 tane 

başhekim yardımcısı var ve bu yardımcılarında her birinin 

farklı görevleri var buda işlerin yığılmasını önlüyor. Daha 

az görev ve daha verimli iş çıkıyor ortaya. Hastane 

kurulduğu yıldan bu yana her tür hastaya bakmakta. Ancak 

bunu halk 2004 yılında daha iyi idrak etmiş olmalı ki hasta 

popülasyonu 2004’ten sonra artmış. 

 

XII.II. Kar şılaştırma ve Sonuç 

Her iki hastanede çalışan orta kademe personelinin çalışma 

şartları, üstlendikleri roller ve bağlı oldukları birimler 

açısından farklılıklar mevcuttur. Sorulan sorular ve verilen 

cevaplar karşılığında  farklılıklar tablo 4’te görülmektedir. 
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Tablo 4: Özel Demet hastanesi ve Dr. Abdurrahman YURTARSLAN Ankara 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan orta kademe 
yöneticilerinin farklılıkları 

Özel Demet Hastane Ankara Onkoloji  Hastanesi 
Orta kademede çalışan sayısı 
daha az. 

Orta kademede çalışan sayısı 
daha fazla  

Orta kademe yöneticiler 
yönetim kuruluna bağlı yani 
son söz yönetim kuruluna ait 

Son söz başhekime ait 

Yönetim kademesi ve karar 
aşamaları daha basit 

Yönetim kademesi ve karar 
aşaması daha karmaşık 

Belli bir mesai, söz konusu 
değil 8 saatten fazla 
çalışabiliyorlar 

Belli bir mesai saati var. 8 saat 

Özel Hastaneler Tüzüğü ve 
Yönetmeliği esas alınmıştır 

Yataklı Tedavi Kurumları 
Đşletme Yönetmeliği esas 
alınmıştır 

Emir-komuta kısmen var Emir-komuta var 
  
Đşlemler daha kısa sürüyor Đşlemler daha uzun sürüyor 
Göreve uygun personele görev Unvanına uygun görev  
Karara etkileri yok yönetim 
kuruluna bağlı 

Karara etkileri kısıtlı 

Görevleri çok ve karmaşık Her Orta kademe yöneticinin 
belli bir görevi var onun dışına 
çıkmıyor 

Çok çalıştıklarını düşünüyorlar Daha fazla görev 
verilebileceğini düşünüyorlar 

Görev kısıtlaması yok Kısmen var 
Çatışma yok Kısmen var 
Hastane genelde tek bina ve 
tüm personel bu binada 

Üst ve orta kademe yöneticiler 
ayrı bir binada bulunuyor 

Orta kademe yöneticilerin 
görevi hastane ile ilgili her şey 

Yataklı Tedavi Kurumları 
Đşletme Yönetmeliğinde 
görevleri belirlenmiştir 

Sorumluluk kişiye ait Sorumluluk çalışanlar arasında 
dağılmış 

Ast üst arasında fazla hiyerarşi 
yok 

Ast üst arasında emir- komuta 
mevcut 
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Özel ve kamu hastaneleri birbirinden çok farklı 

işlemelerine karşın verdikleri hizmet ve özel amaçları 

aynıdır. Yani hastaların ayakta veya yatarak tedavi, teşhis, 

muayene, cerrahi müdahale ve rehabilite edildikleri sağlık 

kuruluşlarıdır. Hasta tatmini ön plandadır. Çünkü 

müşterinin yararına hizmet veren kuruluşlardır. Buda 

müşteri memnuniyetinin maksimum seviyeye getirmelerini 

göstermektedir. Özel ve kamu hastanelerinin orta kademe 

yöneticilerinin arasında pek çok fark mevcuttur. 

Yaptığımız soru cevap şeklindeki araştırmalarımız ve 

hastane yapılarının karşılaştırılmasında bu farklılıkları 

ortaya konmuştur. 

Bu ayırımlara bakıldığında özel hastanelerde çalışma 

koşulları daha zor ancak işlemler daha basit olduğu 

görülüyor. Sorulan soruların karşılığında alınan cevapların 

sonucunda devlet hastanelerinde bir bürokrasinin olduğunu 

görüyoruz. Her şey prosedürüne uygun olarak yapılmak 

zorunda. Devlet hastaneleri sağlık müdürlüklerine sağlık 

müdürlükleri ise sağlık bakanlığına bağlı ve sağlık 

bakanlığının aldığı kararlar sonuncunda işlemler 

yürütülüyor. Özel hastanede böyle bir bürokrasi olmadığı 
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için işlemler daha basit yürümekte ve kararları yönetim 

kurulu almakta kararlar özel hastaneler yönetmeliğine 

uygun olmak zorundadır. Uygulama emrini asta müdür, 

başhemşire veya muhasebe müdürü veriyor ve ast 

uyguluyor. Devlet hastanelerinde ise işlemler çok uzun 

sürüyor. Sebep ise bazı kararlar sağlık bakanlığından ilgili 

sağlık müdürlüklerine, sağlık müdürlüklerinden 

başhekimlere, başhekimlerden başhekim yardımcıları, 

müdür ve müdür yardımcılarına oradan da gerekli 

birimlere bildiriliyor. buda işlemleri zorlaştırmakta ve bir 

çok durumda zaman kaybına neden olmaktadır. 

Kamu hastanelerinin emir komutasının anlatıldığı 

şekle baktığımızda hastanenin tüm üst işlerinin başhekime 

bağlı olduğunu görmekteyiz. Tüm emirler önce 

başhekimden çıkıyor. Üst ast ilişkisinin çok açık belli 

olduğu kamu hastanelerinde emir komuta zinciri çok bariz 

bir şekilde işliyor. Özel hastanelerdeki emir-komuta 

zincirine baktığımızda emirler yönetim kurulundan çıkıyor. 

Orta kademe yönetici yönetim kuruluna bağlı. Yönetim 

kurulunu hastane kurucusu başhekim ve ortaklardan 

oluşmakta. 
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Yaptığımız araştırmada üç hastanede çalışan orta 

kademe yönetici konumundaki kişilere sorular soruldu bu 

sorular karşılığında bir tablo hazırlandı ve bir devlet iki 

özel hastanede sorulan soruların karşılığı ve bunun dışında 

bir devlet (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) hastanesinde 

yapılan gözlemler sonucu devlet hastaneleri kendi içinde 

organizasyonu aynı, (Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel 

Konya Belediye Hastanesi) özel hastanelerinde 

organizasyonu birbirinin aynı olduğu görülmekte. 

Hastanelerde üst ve orta kademe çalışanının % 60 erkek 

personelden oluşuyor sadece başhemşire konumunda 

bayan çalışan mevcut bunun dışında başhekim, müdür, 

müdür yardımcıları genelde erkeklerden oluşuyor. Alt 

personelin ise % 70’e yakın çalışanı bayan personelden 

(hasta bakıcı, temizlik personeli, hemşire v.s.) oluşuyor. 

Hastanede yatak sayısı arttıkça Yönetim kademesi de ona 

göre şekilleniyor ve artıyor. Türkiye’deki özel hastanelerin 

devlet hastanelerinden bir farkı da küçük olması. Özel 

mülkiyetin sınırları belli olduğundan özel hastaneler hep 

küçük yatak kapasitesi, çalışan sayısı her zaman devlet 

hastanelerinden azdır. 
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Sonuç olarak özel ve kamu hastaneleri birbirine 

benzemekle birlikte yönetim kademesi birbirinden çok 

farklıdır. Başhekim üst kademe yönetici konumunda ancak 

özel hastanede başhekimle birlikte bir yönetim kurulunun 

varlığı söz konusu buda özel hastaneyi kamu 

hastanelerinden kesin çizgilerle ayıran bir özellik ayrıca 

emir-komuta zinciri özel hastanelerde pek işlemiyor yani 

ağabey abla ilişkisi daha belirginken devlet hastanelerinde 

başhekim, müdür v.s. gibi unvanlara çok önem veriliyor 

yani katı bir hiyerarşi mevcut yani kişiden önce unvan 

geliyor. 

XIII. ÖNER ĐLEN HASTANE ORGAN ĐZASYON 

ŞEMASI VE GÖREVLER 

XIII.I. Yönetim Kurulu 

Tıbbi ve idari konularla ilgili kararlar alınır. Hastanenin 

tüm faaliyet ve mal varlığından sorumlu üst organdır. 

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

- Hastanenin kurumsal amaçlarını belirlemek 

- Çalışma organizasyonunu oluşturmak 

- Hastane yöneticisini atamak ve yöneticinin 

performansını değerlendirmek 



 108 

- Günlük işlerle ilgili olarak hastane yöneticisine 

önerilerde bulunmak 

- Hastanenin önemli kararlarını onaylamak 

- Hastane bütçesini onaylamak 

- Hastaneyi tanıtmak 

- Hastaneye mali kaynak bulmak 

Yönetim kurulunda bulunması önerilen kişiler: 

- Başhekim 

- Hastane Müdürü 

- Başhemşire 

XIII.II Hastane Müdürü 

Đdari organizasyon yapısı ile ilgili kararların icrasından 

sorumlu organdır. Hastanenin formel eğitim görmüş orta 

kademe yöneticileridir. Üst ve ast arasındaki dengeyi 

sağlayanlardan biridir. Üstün emrini asta ulaştırıp 

uygulamasını sağlayan kişi. 

Görevlerinden bazıları şunlardır: 

- Tıbbi organizasyon içinde bulunan (hekim, hemşire 

v.s.) personelin görevini en iyi şekilde yerine 

getirebilmesi için gerekli alt yapı ve teknik tüm 

hizmetlerin verilmesini sağlamak 
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- Hastane kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanılmasını sağlamak 

- Satın alma, depolama gibi ileri izler ve gereği gibi 

yapılmasını sağlar 

- Đdari yapıyı denetler 

XIII.III. Ba şhekim 

Tıbbi organizasyonların yapısı ile ilgili kararların 

icrasından sorumlu kişidir. Görevlerinden bazıları 

şunlardır: 

- Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin 

görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu 

hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa 

denetler. 

- Tıbbi, hemşirelik ve yardımcı tıp hizmetlerinin 

yerine getirilmesini sağlar 

- Anabilim dalı veya servis şefleri ile koordinasyonu 

sağlar 

- Başhekim yardımcısı, başhemşire ve başhemşire 

yardımcılarını denetler.  

XIII.IV. Müdür Yardımcısı 

Hastane müdürünün yardımcısı olarak onun verdiği görev 

ve yetkileri yerine getirir. Đstatistiki tabloların 
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oluşturulmasını sağlar. Müdür yardımcıları görevlerine 

göre unvanlarına ekler alır. Örneğin malzeme müdürü, 

muhasebe müdürü vs. 

 Bazı görevleri şunlardır. 

- Hastane müdür yardımcısı; hastane müdürünün 

görevlerine yardım eder. 

- Hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali 

ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve 

diğer mevzuata göre hizmet görür. 

- Hastane müdürünün yokluğunda onun görevini 

yapar. 
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Şekil 6 : Önerilen Organizasyon Şeması 
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Bu şema orta büyüklükteki bir hastane için yeterli 

olabilir ancak hastane büyüdükçe şemanın yapısı da 

değişecek ve çalışan sayısı ve görev miktarı duruma 

göre artacaktır. Basit hatlarla bir hastanede olması 

temel birimler gösterilmektedir. 

SONUÇ 

Ülkemiz hastanelerinin dünü ve bugününe 

baktığımızda çok büyük farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Bu değişikliklerin en büyük mimarları 

tabi yöneticiler ve yardımcılarıdır. Hastane 

personelinin eğitimine verilen önemle birlikte ülkemiz 

hastaneleri dünya standartlarını yakalamıştır. Bunun 

için çalışmalarda devam etmektedir. Hastane müdür 

ve müdür yardımcıları da bu durumda çok stratejik 

konumlarında görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirmekle yükümlüdür. Özel yada kamu tüm 

hastaneler de yöneticiler ve yardımcılarının görevi 

giderek artmakta ve önem kazanmakta müşteri odaklı 

hizmet her geçen gün artmaktadır. Günümüz 

hastaneleri bir hizmet kuruluşudur. Amaçları 

maksimum memnuniyetle hizmet. 
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Kamu hastaneleri hizmeti ön plana almış ve kar 

amacı gütmemektedir. Ancak özel hastanelerin işleri 

bu durumda daha zordur. Hem kar odaklılık hem de 

müşteri memnuniyeti ön planda olmak zorundadır. Đşte 

bu konumda müdür ve müdür yardımcılarına çok 

büyük rol düşmektedir. Bu durum özel hastanelerde 

çalışan orta kademe yöneticilerinin işini zorlaştırıyor 

ve sorumlulukları daha artıyor. Devlet hastanelerinde 

ise sorumluluk biraz daha az ve çalışanların çok 

olmasıyla birlikte sorumluluklar personel arasında 

dağılmış durumda. Ayrıca sorumluluk kişiden çok 

hastanede. Özel hastanede ise çalışan yaptığı hatadan 

her zaman sorumlu. 

Orta kademe yönetici ne kadar başarılı olursa 

çalışanlar arasındaki dengede o kadar mükemmel 

olacaktır. Bu yüzden orta kademe yöneticinin eğitimi 

ve tecrübesi çok önemlidir. Ama o konumda kaldıkça 

eğitimi de devam etmektedir. Eğitilen personel daha 

başarılı ve tecrübeli olur bu durumda hastanede hizmet 

kalitesinin yükselmesine neden olur. 

Kalite=eğitim=tecrübe=başarı demektir. 
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EK 1: 

 

Kısaltmalar: 

 

Yrd      : Yardımcı 

 

S.S.Y.B. : Sosyal ve Sağlık Yardım Bakanlığı 

 

S.S.Y.M. : Sosyal ve Sağlık Yardım Müdürlüğü 

 

S.B.         : Sağlık Bakanlığı 

 

Kont .      : Kontrolünde 

 

Y.T.Đ.Y.   : Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme 

Yönetmeliği 

 

OKY.       : Orta Kademe Yönetici 

 

MÜD.       : Müdür 

 

LAB.         : laboratuar  
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EK 2: 

HASTANEDE ORTA KADEME ÇALI ŞANLARA 

SORULAR 

1. Hastanenin ismi? 

2. Unvanınız? 

3. Hastanedeki pozisyonunuz nedir? 

4. Öğreniminiz nedir? 

5. Hastanede görevleriniz nelerdir? 

6. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Çok 

çalıştığınıza inanıyor musunuz? 

7. Gereğinden fazla görev verildiğini düşünüyor 

musunuz? 

8. Hastanedeki görev dağılımı dengeli mi? 

9. Herkese pozisyonuna göre görev verildiğini 

düşünüyor musunuz? 

10. Size verilen yetkiler yeterli mi? Görevinizi 

yaparken görev kısıtlamasıyla karşılaşıyor 

musunuz? 

11. Asta görev ve yetki verirken hangi kriterlere 

dikkat ediyorsunuz?  

12. Üst ast arasındaki iletişim ve koordinasyonu 

nasıl sağlıyorsunuz? Çatışmalar oluyor mu? 
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13. Hastane hakkında alınan kararlarda etkiniz 

nedir? Alınan kararları asta iletirken nasıl bir 

yöntem uyguluyorsunuz?  

14. Ast ile olan ilişkiniz emir- komutadan ibaret 

mi? 

15. Emir komuta zinciri nasıl işliyor? Şekil olarak 

emir nerden çıkıyor hangi şekilde asta 

ulaşıyor? (organizasyon şeması) 

16. Çalışan personel sayısı kaçtır? 

17. Hastanenin kuruluş tarihi 

18. Yönetici sayısı 

19. Orta kademe yönetici sayısı 

20. Yatak sayısı 

21. Yatak işgal sayısı 

 

 

 
 
 


