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Doktora Tez Özü 

TOPLUMSAL EġĠTSĠZLĠKLER VE SAĞLIK: ESKĠġEHĠR’DE SOSYOLOJĠK 
BĠR ARAġTIRMA 

 

Temmuz GÖNÇ ġAVRAN 

 

Sosyoloji Anabilim Dalı  

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2010 

DanıĢman: Prof. Dr. Nadir SUĞUR 

 

Bu çalıĢmanın amacı 2009-2010 yılları arasında EskiĢehir‟de yapılan bir alan 

araĢtırmasının verilerine dayanarak algılanan sağlık statüsünün ve sağlığa 

iliĢkin algı, tutum ve davranıĢların sosyal ve ekonomik statüye göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığının, farklılaĢıyorsa ne Ģekilde farklılaĢtığının incelenmesidir. Nicel 

yöntemi izleyen araĢtırmanın verileri 229 yapılandırılmıĢ görüĢme ve 126 

anketle toplanmıĢ, SPSS yardımıyla çözümlenmiĢ, 6 derinlemesine görüĢme ve 

2 odak grup görüĢmesi ile desteklenmiĢtir.   

AraĢtırma bulgularına göre sağlığın ve hastalığın tanımlanma biçimi, sağlık 

bilgisinin elde edildiği kaynak, sağlık kurumlarına baĢvurma ölçütü, geçirilen 

gebelik sayısı, doğumdan önce sağlık bakımı alma ve doğumu hastanede 

yapma oranları gelire, eğitime ve yaĢanan yere göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Algılanan sağlık statüsü ve doktor muayenesinden utanma 

tutumu gelire, eğitime, yaĢanan yere ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hastanelerin tek çatı altında birleĢtirilmesine ve Türkiye'deki 

sağlık hizmetlerinin yeterliliğine iliĢkin değerlendirmeler ile sağlık personelinin 

davranıĢlarından duyulan memnuniyet düzeyi de gelir ve eğitim düzeyine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.   

Bulgular sağlık risklerinin, sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyinin ve sağlık 

hizmetlerini alma biçimlerinin toplumda eĢitsiz bir Ģekilde dağıldığını, sağlık 

kurumlarına, sağlık personeline ve genel olarak sağlık hizmetlerine iliĢkin 

değerlendirmelerin de buna bağlı olarak farklılaĢtığını göstermektedir. Genel 

Sağlık Sigortası yasası ile sağlık kurumları tek çatı altında birleĢtirilmiĢ olsa da 

bulgular sağlık alanındaki hiyerarĢik yapının sadece sağlık kurumlarının 

mevzuatla birbirinden ayrılmasından kaynaklanmadığını, farklı ekonomik ve 
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sosyal statüye sahip olan grupların kurumsal tıp ve sağlık personeli ile 

iliĢkilerinin birbirinden farklı olduğunu, sağlık alanındaki hiyerarĢik yapının çoklu 

etkilerle Ģekillendiğini göstermektedir. Bu çerçevede toplumsal eĢitsizlikler 

birikimsel bir desen izlemekte, ekonomik, bölgesel ve cinsiyete dayalı 

eĢitsizlikler açısından dezavantajlı olan gruplar sağlık riskleri ve sağlık 

hizmetlerine eriĢim açısından da devazantajlı olmaktadırlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık ve hastalık, sağlık sosyolojisi, sağlık 

eĢitsizlikleri, toplumsal eĢitsizlikler, EskiĢehir, Türkiye  
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Abstract 

SOCIAL INEQUALITIES AND HEALTH: A SOCIOLOGICAL RESEARCH IN 
ESKISEHIR  

 

Temmuz GÖNÇ ġAVRAN 

 

Department of Sociology   

Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, December 2010 

Adviser: Prof. Dr. Nadir SUĞUR 

 

The aim of this thesis is to examine whether social and economic status cause 

significant difference on health-related perceptions, attitudes and behaviors and 

self reported health status. It also tries to examine how these variables differ if a 

significant difference occurs. The research depends on fieldwork conducted in 

Eskisehir, Turkey in 2009 and 2010.  The research is a quantitative one and has 

both descriptive and explanatory aims. The data was gathered by 229 

structured interviews and 126 questionnaires, analyzed by SPSS and reinforced 

by 6 depth and 2 focus group interviews. 

The findings reveals that the way of defining both health and illness, the source 

of health related knowledge, the criteria of application to health institutions, 

number of pregnancies, ratio of received health care prior to birth and ratio of 

hospital births show significance difference according to income and education 

levels and the characteristic of living place (rural/urban).  Self reported health 

status and the level of embarrassment feeling in medical examinations also 

shows significance differences according to income and education levels, 

gender and the characteristic of living place. The evaluation towards some 

recent developments in health care system and the general adequacy of the 

health care system in Turkey and the satisfaction from health care staff‟s 

behaviors show important differences according to the level income and 

education.  

The findings show that the distribution health risks, level and form of access to 

health care services are distributed unequally in society and the evaluation 

towards health institutions, health care staff and adequacy of health care 

services in general differ according to the unequal distribution. Although health 
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institutions have been uniformed and thus legal hierarchy has reduced, findings 

point out that the hierarchical structure in health area does not exclusively 

depent on the legislation that formerly used to distinct health care institutions. 

People with different economic and social status have dissimilar relations with 

institutional medicine and health care staff and the hierarchical structure in 

health area is shaped by a wide range of factors.  Social inequalities display a 

cumulative pattern, the groups who are disadvantaged due to economic, 

regional and gender inequities continue to remain disadvantaged groups in 

regard to health risks and access to health care services.  

 

Keywords: Health, health and illness, sociology of health, health inequalities, 

social inequalities, Eskisehir, Turkey 
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1. GiriĢ 

1.1. Problem 

Sağlık ve yaĢam hakkı, neredeyse bütün ülkelerin anayasalarında güvence 

altına alınmıĢ ve Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nde kabul edilmiĢ bir 

haktır. Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası‟nın (1982) devletin sosyal niteliğini 

vurgulayan ikinci maddesi devletin yurttaĢlarının sağlığından sorumlu olduğunu 

kabul etmektedir. Ayrıca Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünün 

sekizinci fıkrasının A bendinde yer alan 56. maddesi de her ne kadar sağlıkta 

özelleĢtirmeyi vurgulasa ve sağlık hizmetinin vatandaĢlık hakkı çerçevesinde 

değil, sağlık sigortası çerçevesinde verileceğinin iĢaretlerini içerse de herkesin 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkı olduğunu ve devletin yurttaĢlarının 

hayatlarını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmelerini sağlamaktan sorumlu 

olduğunu ifade eder (T.C. Anayasası, 1982). BirleĢmiĢ Milletler Genel 

Kurulu‟nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararıyla ilan edilen ve 

Türkiye Cumhuriyeti‟nde Bakanlar Kurulu Kararı ile 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 

Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edilen Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi‟nin 22. maddesi toplumun bir üyesi olarak herkesin sosyal güvenlik 

hakkı olduğunu ve 25. maddesi de herkesin sağlık ve refahı için tıbbi bakım 

hakkı olduğunu ve yine herkesin iĢsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaĢlılık ve 

kendi iradesi dıĢındaki koĢullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik 

hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır (Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 

1948).   

ġu halde, kıt kaynakların toplumda dağılımı eĢitsiz bir Ģekilde gerçekleĢse bile, 

herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır. Bu görüĢten 

hareketle sağlık alanındaki eĢitsizliklerin insan hakları bağlamında 

değerlendirilmesi gerektiğini savunan çok sayıda çalıĢma (Vagerö, 1995; 

Farmer ve Campos, 2004; Nixon ve Forman, 2008) toplumsal eĢitsizliklerin 

sağlığa yansımasının insan hakları açısından çok ciddi sonuçlar doğurduğunun 

altını çizmektedirler.  
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Bununla birlikte toplumda sağlık statüsünde, sağlığa iliĢkin risklerin dağılımında 

ve sağlık hizmetlerine eriĢimde çeĢitli eĢitsizlikler söz konusudur ve bu 

eĢitsizlikler bireyler ya da gruplar arasında ölüm ve hastalık oranlarında, 

ortalama yaĢam sürelerinde ve algılanan sağlık statülerindeki farklılıklarda 

görünür hale gelmektedir (Graham, 2007). Bu eĢitsizlikler bireylerin sağlık 

risklerini, sağlık hizmetlerine eriĢim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma 

düzeylerini belirleyen etkenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu etkenleri 

ġekil 1'de görülebileceği gibi genelden özele doğru genel sosyal, ekonomik, 

kültürel ve çevresel koĢullar, beslenme, eğitim, çevre kirliliği, gelir düzeyi, 

yaĢama ve çalıĢma koĢulları, barıĢ ve insan hakları güvencesi, devlet tarafından 

iyi bir Ģekilde yönetilme, temiz su ve hijyenik kanalizasyona eriĢim, etkili sağlık 

hizmetlerine eriĢim, iyi barınma koĢulları, sosyal ve topluluksal ağlar, bireysel 

yaĢam tarzı faktörleri, yaĢ, cinsiyet ve kalıtımsal faktörler Ģeklinde sıralamak 

mümkündür (Dahlgren ve Whitehead, 1991:11).  

Şekil 1: Sağlığın Temel Belirleyicileri  

Kaynak: Dahlgren ve Whitehead (1991:11).  
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Sağlık ve hastalık sosyolojisi bağlamında, bu faktörlerden bazıları sosyal yönleri 

nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu faktörlerin bireylerin ve toplumun sağlığı 

üzerindeki etkisini tam olarak ortaya koyabilmek amacıyla yapılan çok sayıda 

çalıĢma, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sağlık düzeylerinin; 

bireylerin yurttaĢı oldukları ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi (Bui ve Markle, 2007; Levy 

ve Sidel, 2006; Leon ve Walt, 2001),  yönetim Ģekli ve sağlık politikası (Wall, 

1996; Navarro ve Shi, 2001; Muntaner ve Navarro, 2004), yaĢadıkları alanın 

kentsel mi kırsal mı olduğu (Levin ve Leyland, 2006; Fitzpatrick vd., 2001; 

Gartner, 2007), toplumsal sınıfları (Scambler ve Higgs, 1999; Navarro, 1991; 

Townsend ve Davidson 1982), toplumsal cinsiyetleri (Payne, 1991, 2006; 

Annandale ve Hunt, 2000; Wamala, 2009) ırkları ve etnik grupları (Hayward vd., 

2000; Karlsen ve Nazroo, 2002, 2004; Smaje, 1996; Williams, 2000), gelir 

düzeyleri (Lynch vd., 2000; Leigh vd., 2009, Davey-Smith, 1996), çalıĢma 

koĢulları (Monden, 2005; Laaksonen vd., 2006; Rahkonen vd.,2006), eğitim 

düzeyleri (Arendt, 2005; Chandola vd., 2006) ve statüleri (Marmot, 1996, 2004; 

Cutler vd.2008; North vd.1993; Winkleby vd.1992) tarafından etkilendiğini 

ortaya koymaktadır.  

Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda da sağlığın ve çeĢitli fiziksel ve zihinsel 

hastalıkların cinsiyet (Karasu, 2007, Bilge, 2008; Keskin, 2008; Erol vd., 1998), 

eğitim düzeyi (Erol vd., 1998; Bilge, 2008; Keskin, 2008; Dönmez vd., 2000; 

Rezaki, 1995; Belek, 2000b), çalıĢma durumu ve gelir düzeyi  (Keskin, 2008; 

Belek, 1999; ġenol ve Belek, 2002; Türkkan ve Aytekin, 2009), medeni durum 

(Erol vd., 1998), iĢsizlik (Çilli vd., 1997; Yüksel, 2003) gibi sosyal ve ekonomik 

statünün belirleyicileri olan faktörlerle iliĢkili olduğunu saptanmıĢtır. Ayrıca 

özellikle düĢük sosyal ve ekonomik statülü gruplarda algılanan sosyal destek 

düzeyinin de psikolojik sağlık üzerinde etkili olduğu ortaya konmuĢtur (Sayar, 

2006). 

Bireylerin sağlıklarının en tutarlı göstergesinin sosyal ve ekonomik statü 

olduğunu vurgulayan çeĢitli çalıĢmalardan biri olan Winkleby vd. (1992:816), 

sağlık ve hastalık çalıĢmalarında gelirin ekonomi, barınma koĢulları, beslenme 

ve tıbbi bakım açısından sahip olunan gücü yansıttığını; mesleğin statüyü, 

sorumluluğu, fiziksel etkinliği ve çalıĢmayla iliĢkili sağlık risklerini ölçtüğünü ve 
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eğitimin de bireyin olumlu sosyal, psikolojik ve ekonomik kaynaklara ulaĢma 

becerilerini gösterdiğini vurgulamaktadır. Toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, 

coğrafi bölge gibi değiĢkenler insanların barınma, eğitim, ulaĢım, gelir ve sosyal 

destek gibi çeĢitli sosyal kaynaklara ulaĢımını, yaĢama ve çalıĢma koĢullarını 

ve sosyal statülerini etkilemekte ve sağlık ve hastalığın toplumdaki dağılımını 

Ģekillendirmektedir.  

Yukarıda bahsedilen çok sayıda çalıĢma, Dahlgren ve Whitehead'in 

çalıĢmasında (1991:11) belirtildiği gibi bireylerin sağlıklarının önemli ölçüde 

içinde bulundukları toplumsal koĢullar tarafından biçimlendirildiğini 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle anayasal bir hak olduğu halde toplumsal 

eĢitsizliklerin bir sonucu olarak sağlık toplumda eĢitsiz bir Ģekilde dağılmakta ve 

bireylerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik konumları, sağlıklı yaĢamak 

için gereken koĢulları yerine getirme düzeylerinde, sağlık hizmetlerine 

eriĢimlerinde ve sonuç olarak sağlık düzeylerinde önemli farklılıklar 

yaratmaktadır. Sağlık düzeyinde, sağlık hizmetlerine eriĢimde ve sağlık 

hizmetlerinden faydalanmada görülen bu farklılıklar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından “politik, toplumsal ve ekonomik olarak kabul edilemez” (DSÖ, 1978) 

olarak ifade edilmektedir.   

Buradan da anlaĢıldığı gibi sağlık eĢitsizlikleri diğer alanlardaki toplumsal 

eĢitsizliklerden bağımsız değildir. Bu nedenle bu eĢitsizlikler sadece tıp 

disiplininde yapılacak çalıĢmalarla ya da yalnızca sağlık kurumlarının iĢleyiĢini 

ele alan politika düzenlemeleriyle çözülebilecek sorunlar değil, diğer toplumsal 

eĢitsizliklerle iliĢkileri çerçevesinde ve toplumsal bağlam içinde 

değerlendirilmesi gereken sorunlardır. Sağlığın toplumsal bağlam içinde 

değerlendirilmesi söz konusu olduğunda sağlığın ölçümü önemli bir sorun 

oluĢturmaktadır. Sağlık kavramının tanımının ve ölçümünün görece muğlâk 

olması nedeniyle sağlık ve sosyal ve ekonomik statü arasındaki iliĢkinin 

araĢtırıldığı çalıĢmaların önemli bir kısmında statü ile hastalık oranları 

arasındaki iliĢki ölçülmektedir. Bu tutum sağlık kavramının “hastalığın yokluğu” 

Ģeklinde indirgemeci bir Ģekilde tanımlanması anlamına gelmektedir. Bu 

indirgemeciliğe karĢı çıkan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını 

hastalığın olmaması ya da özürlülük değil,  “fiziksel, zihinsel ve toplumsal 
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açılardan tam bir iyilik hali” (DSÖ, 1948) olarak tanımlamaktadır. Payne 

(2006:70), sağlığı ölçmek için kullanılan algılanan sağlık statüsü1 kavramının 

hastalığın olmaması anlamındaki yetersiz sağlık durumunu ifade etmediğini, 

DSÖ‟nün genel olarak kendini iyi hissetmeyi vurgulayan bütüncül sağlık 

tanımına daha iyi uyduğunu belirtmektedir. Sağlığını kötü algılayanların ölüm 

riskinin, sağlığını iyi algılayanların ölüm riskinden daha yüksek olduğu 

belirtilmekte ve algılanan sağlık statüsünün, ölüm oranlarını tahmin etmede 

kullanıĢlı ve güçlü bir araç olduğu kabul edilmektedir (Benjamins vd., 2004; 

Benyamini ve Idler, 1999). Ġnsanların kendi sağlık statülerini algılarken ve 

sağlıklarının nasıl olduğu sorusuna yanıt verirken sadece nasıl hissettiklerini 

veya bilgileri dahilindeki sağlık sorunlarını düĢünmekle kalmadıkları, sigara ve 

alkol tüketimi, diyet, egzersiz gibi yaĢam tarzıyla ilgili sağlı sağlık davranıĢlarını 

(Payne 2006:70) ve ailelerinin sağlık geçmiĢleri ile aile üyelerinin ortalama 

yaĢam süreleri (Ferraro ve Farmer, 1999) gibi sağlıkla ilgili önemli baĢka 

göstergeleri de dikkate aldıkları belirtilmekte ve bu nedenle algılanan sağlık 

statüsünün sağlığı ölçmek için önemli ve geçerli bir araç olduğu kabul 

edilmektedir.  

Bu tezin temel problemi, "sosyal ve ekonomik statü algılanan sağlık statüsünü 

ve sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢları etkiler mi?" Ģeklinde ifade edilebilir. 

Bu çerçevede cinsiyet, yaĢ, gelir düzeyi, eğitim durumu, meslek, doğum yerinin 

ve yaĢanan yerin kırsal mı kentsel mi olduğu, sosyal güvence tipi ve çocuk 

sayısı gibi sosyal ve ekonomik statüyü ölçen değiĢkenler ile sağlık ve hastalık 

algısı, sağlığa iliĢkin davranıĢlar, algılanan sağlık statüsü, sağlık sisteminden 

beklentiler ve sağlık sisteminden duyulan memnuniyet düzeyi değiĢkenleri 

arasında bir iliĢki olup olmadığı sorusu da tezin alt problemlerini 

oluĢturmaktadır.  

1.1.1. Sağlık ve hastalık sosyolojisinin teorik kökenleri ve geliĢimi   

1.1.1.1. Sağlık ve hastalık sosyolojisinin yapısı 

Temel olarak medikal bilgi sosyolojisinden ve toplumsal inĢacılık yaklaĢımından 

geliĢen sağlık ve hastalık sosyolojisi, tıbbi bilginin toplumsal inĢası, sağlık ve 

                                            
1
 Terimin Ġngilizce literatürdeki karĢılığı self-reported health status ya da self-rated health 

Ģeklindedir.  
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hastalığa iliĢkin sıradan insanların algıları, sağlık ve hastalık deneyimleri, 

bedenin toplumsal ve kültürel yönleri, hastaların ve sağlık profesyonellerinin 

etkileĢimleri, sağlık ve hastalığın toplumsal yapı içindeki deseni, sağlığa iliĢkin 

toplumsal eĢitsizlikler, formel ve enformel sağlık hizmetlerinin toplumsal 

örgütlenmesi gibi konuların analizini içerir.   

Sosyologlar sağlık ve hastalık sosyolojisinin içeriğini farklı sosyolojik yaklaĢımlar 

ya da paradigmalarla örgütlemeye ve yapılandırmaya çalıĢmıĢlardır. Turner ve 

Samson (1995), kapsamlı bir sağlık ve hastalık sosyolojisinin, toplumda sağlık 

ve hastalığı üç düzeyde incelemesi gerektiğini ileri sürer. Bu düzeylerden ilki, 

hasta olma deneyimini ve sağlık ve hastalığa iliĢkin algıları konu olan ve 

fenomenolojik bir bakıĢ açısına sahip olan bireysel düzeydir. Ġkincisi hastalığın 

kültürel kategorilerini, hastalık kategorilerinin toplumsal inĢasını ve sağlık 

hizmeti veren kuruluĢları konu alan ve rollerin, normların ve sapmanın 

incelendiği iĢlevselci bakıĢ açısına sahip olan toplumsal düzeydir. Sonuncusu 

ise sağlık politikalarını ve sağlık sistemlerini konu alan ve sağlık sistemlerini 

kendi politik bağlamlarında inceleyen kurumsal düzeydir (Turner ve Samson, 

1995:4-5). Alandaki çalıĢmaları düzeylerine göre sınıflandıran Turner ve 

Samson‟dan farklı olarak Clarke (1981) sağlık ve hastalık sosyolojisi 

çalıĢmalarını amaçlarına göre değerlendirmekte ve genel olarak (i) nedensel 

yasaları bulmaya çalıĢan pozitivist yaklaĢım, (ii) toplumların hastalıklarını teĢhis 

etmeye ve çözüm bulmaya çalıĢan eleĢtirel yaklaĢım ve (iii) empati yoluyla 

durumların anlamlarını yorumlamayı amaçlayan yorumlayıcı yaklaĢım olarak 

sınıflandırmaktadır. White (1991, 2002) ise alandaki çalıĢmaları sahip oldukları 

yaklaĢımlar açısından değerlendirmekte ve Parsons'cu, Marksist, Feminist, 

Foucault'cu/Fleck‟ci çalıĢmalar Ģeklinde sınıflandırmaktadır. 

Sağlık ve hastalık sosyolojisi, ağırlıklı olarak ampirik çalıĢmalardan oluĢmakla 

ve sosyolojik teoriye pek katkıda bulunmamakla eleĢtirilmektedir (Turner, 

1992:152; Gerhardt, 1989:xxiii). Buna karĢılık sosyolojinin tutarlı olmaya çalıĢsa 

da özünde parçalı bir disiplin olduğuna dikkat çekilerek bu yönde yapılan 

eleĢtirilere karĢı çıkılmakta (Johnson vd., 1984; Nettleton 2006) ve sağlık ve 

hastalık sosyolojisinin pragmatik yönüne dikkat çekilmektedir (Turner, 1992). 

Turner, sağlık ve hastalık sosyolojisinin tıbbi sorular yerine sosyolojik sorular 
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formüle ederek hastaların ihtiyaç ve sorunlarına daha iyi hizmet edilebileceğini, 

böylece sağlık ve hastalık sosyolojisinin toplumun sağlığını ve sağlık bakımını 

iyileĢtirebileceğini ve beden sosyolojisi gibi uzun süredir sosyoloji tarafından 

ihmal edilen alanlar için uygun bir teorik zemin oluĢturacağını ileri sürmektedir 

(Turner 1992:152-4, 163).   

1.1.1.2. Sağlık ve hastalık sosyolojisinin gelişimi   

Sosyoloji ve tıbbın birçok ortak yönü vardır.  Nettleton ve Gustafsson'un 

(2006:3) belirttiği gibi, farklı yollarla olmakla birlikte her ikisi de insanlarla, 

bedenle ve nüfusun refahı ile ilgilenmektedir. Ayrıca tıbbın sosyolojiden daha 

eski bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan bazı yazarlara göre sosyoloji modern 

tıp bağlamında, doktorların kamu sağlığı adına nüfus hakkında topladıkları 

bilgilere dayalı olarak geliĢmiĢtir (Armstrong, 2002; Foucault, 1980). 

Sosyolojinin köklerinin Montesquieu ve Comte‟da aramanın tek yönlü bir giriĢim 

olduğunu ileri süren Foucault (1980:151), sosyolojik bilginin "daha ziyade 

doktorların uygulamaları sonucunda" biçimlendiğini savunmaktadır. 

„Sağlık sosyolojisi‟ terimini ilk olarak 1894'te sağlığı etkileyen toplumsal faktörleri 

incelediği çalıĢmasında Charles McIntyre kullanmıĢ, terim ancak sekiz yıl sonra 

Elizabeth Blackwell'in tıp ve toplum arasındaki iliĢkiyi incelediği çalıĢmasında 

yeniden kullanılmıĢtır (Dikmen, 2001a:8). Klasik sosyoloji kuramları içinde 

Engels‟in Ġngiltere‟de iĢçi sınıfının yaĢam koĢullarıyla sağlığı iliĢkilendirmesi, 

Durkheim‟ın intiharları ele alması ve Modern sosyolojinin en önemli isimlerinden 

olan Parsons‟ın sosyal sistem analizinde tıp mesleğine ve hasta rolüne verdiği 

yer sağlıkla iliĢkilidir, ama bunların dıĢında sağlık sosyolojisi ile doğrudan iliĢkili 

fazla metin yoktur.  Dikmen (2001a:8) bu durumun nedeninin “tıbbın toplumun 

yapısına ve doğasına Ģekil vermemesi” olduğunu belirtmektedir. Özellikle Klasik 

sosyolojinin sağlıkla ilgilenmemesinin nedeni hakkında düĢünmek, sağlık ve 

hastalık sosyolojisinin genel bağlamını anlamak açısından yararlı olacaktır.  

Sosyolojideki ilk geliĢmeler genel olarak toplumsal düzenin yeniden inĢa ediliĢi 

sorununa odaklanmıĢ, modernitenin etkisiyle birlikte bütüncül bir toplum yapısı 

desteklenmiĢtir. Birey önce toplumun bütünü ve tinsel gücü karĢısında, daha 

sonra ise devlet karĢısında yalnızlaĢtırılmıĢtır. Sosyolojinin ilk dönemlerinde 
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yapılan ve yukarıda bahsedilen çalıĢmalar toplum ve halk sağlığı ile ilgilense de, 

Engels‟in çalıĢması endüstriyel kapitalizmin vasıfsız iĢgücünün sağlığıyla sınırlı 

kalmakta, Durkheim‟ın çalıĢması yapısal faktörleri vurgulamakta, Parsons‟sın 

çalıĢması da sağlığı bireylerin araçsal iĢlevsel kapasitelerini gerçekleĢtirmeleri 

olarak görmekte ve hastalığı olağan toplumsal rollerden bir kaçıĢ olarak 

kavramsallaĢtırmaktadır. BaĢka bir deyiĢle sağlık ve hastalık sosyolojisi 

açısından değerli kaynaklar olmakla birlikte bu çalıĢmalarda sağlık yeterince 

kurumsallaĢtırılmamakta, bir toplumsal kurum olarak diğer toplumsal kurumlarla 

iliĢkisi içinde analiz edilmemekte ve sağlık sisteminin iĢleyiĢi bir bütün olarak ele 

alınmamaktadır. Sağlığın ve hastalığın sosyolojik çalıĢmalara konu olması, 

topluma bakıĢ açısının değiĢmesini bekleyecektir.  

Sağlık ve hastalık sosyolojisinde yapılan çalıĢmalar, ancak Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında, özellikle de 1960‟lardan itibaren niceliksel olarak artmaya ve 

niteliksel olarak çeĢitlenmeye baĢlamıĢ, 1970‟lerden itibaren de giderek artarak 

günümüzde sağlık ve hastalık sosyolojisinin sosyolojinin en geniĢ alt dallarından 

biri haline gelmesini sağlamıĢtır. Sağlık ve hastalık sosyolojisine duyulan ilginin 

artmasında birbiriyle iliĢkili birkaç faktörün etkili olduğu söylenebilir. Bunlardan 

ilki, bir yandan tıp ve ilaç sektörlerindeki geliĢmeler, bir yandan da sosyal refah 

devletinin sağladığı yüksek ücretler ve geniĢ sosyal kazanımlar sayesinde 

önceki dönemlere oranla oldukça yükselen toplum sağlığı göstergelerinin, 

değiĢen ekonomi politikaları tarafından tehdit edilmesidir. Hem ekonomik hem 

de askeri bir kaynak olarak nüfusun sağlığının iĢlevsel bir düzeyde tutulması 

zorunluluğunu uzun süre refah devleti politikaları üstlenmiĢ, ancak sosyal refah 

devletinin zayıflamaya baĢlamasıyla birlikte bozulan toplum sağlığı dikkat 

çekmeye baĢlamıĢtır.  

Ġkinci etkenin postmodern kırılıĢla birlikte bilimsel bilginin sorgulanmaya 

baĢlanması ve bu bağlamda hem tıbbi bilginin nesnelliğinin ve doğruluğunun, 

hem de tıp dahil olmak üzere bütün toplumsal kurumların eleĢtirilmeye 

baĢlanması olduğu söylenebilir. Avrupa‟da reform hareketiyle birlikte Kilise‟den 

boĢalan iktidar alanına büyük mesleki ve politik mücadelelerden sonra tıp 

kurumu yerleĢmiĢtir. Tıp kurumu modern toplumda hastalık kategorileri yaratıp 

bireyleri etiketleyerek, sorunların ardındaki sosyal ve politik faktörleri gizleyerek, 
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zaman zaman ataerkinin ve kapitalizmin çıkarlarını bilimsel gerçekler olarak 

sunarak, normalin ne olduğunu belirleme iĢlevini üstlenerek temel toplumsal 

kontrol mekanizması haline gelmiĢtir. Ancak 1968 hareketiyle birlikte bütün 

toplumsal kurumlar ve toplumsal kontrol mekanizmaları sorgulanmaya 

baĢlanmıĢ, bu sorgulama sürecinde tıp da sosyolojinin güçlü eleĢtirileriyle 

karĢılaĢmıĢtır. Bu çerçevede sağlık ve hastalık sosyolojisinin, tıbbın 

eleĢtirilmesinde kullanılan kanallardan biri halini aldığı ve bu alana duyulan 

ilginin bu nedenle de arttığı söylenebilir.  

Son olarak endüstriyel açıdan postfordizm-esnek üretim tarzının yarattığı 

çeĢitlilikle, kültürel açıdan da postmodernizmin vurguladığı farklılık ile 

karakterize edilebilecek neo-liberal dönemde bireyin ve bireyin maruz kaldığı 

risklerin aĢırı vurgulanması ve giderek ticarileĢen sağlık hizmetlerinin bu 

risklerden kaçınmak için satın alınması gereken bir meta haline gelmesi, sağlık 

sosyolojisine olan ilgiyi artırmıĢtır. Yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren 

toplumsal yaĢamın neredeyse bütün yönleri medikalize edilmeye çalıĢılmakta 

ve tıbbın ve ilaç endüstrisinin elbirliği ile hasta olmayanlar da tıbbın kontrol 

alanına dahil edilmektedir (Illich, 1975). Tıbbın hastalıkları bireysel yaĢam tarzı 

faktörleriyle iliĢkilendirerek hem bireyleri hastalıklardan sorumlu tuttuğu hem de 

onları bu yolla sağlık hizmetleri 'satın alıcısı' haline getirmeye çalıĢtığı, ilaç 

firmalarının en önemli sorun olarak pazarın 'hasta insanlarla' sınırlı olmasını 

gördükleri (Moynihan ve Cassels, 2006:ix) tıp kurumunun piyasa 

mekanizmalarını gizlemek ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal 

kontrolü sağlamak için kullanıldığı bu dönemde sosyolojinin tıp kurumuna olan 

ilgisinin artması ĢaĢırtıcı olmamalıdır. 1990‟ların sonunda sağlık ve hastalık 

sosyolojisinin Ġngiltere ve Almanya‟da sosyolojinin en geniĢ alt dalı, A.B.D.‟de 

ise ikinci en geniĢ alt dalı (Cockerham, 1998:14) haline gelmesinde bu 

faktörlerin tümü etkili olmuĢ görünmektedir. Sağlık ve hastalık sosyolojisinin 

tarihsel geliĢimi incelendiğinde yukarıda sayılan nedenler netlik kazanacaktır. 

Sağlık ve hastalık sosyolojisi alanındaki ilk çalıĢmaların sosyologlardan çok 

sağlık alanında çalıĢanlar  tarafından kaleme alınmıĢ olması (Dikmen, 2001a:8), 

ancak sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢiminin tarihselliği içinde anlaĢılabilir. 

Sosyolojide tıbba yönelik eleĢtirel bakıĢ açısının geliĢmesinin tıbbın güçlenerek 
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bir kontrol mekanizması haline gelmesine paralel olduğu söylenebilir. Klasik 

dönemdeki sosyolojik çalıĢmalar tıbba ayrıcalıklı bir pozisyon verirken tıp henüz 

bu derece piyasalaĢmamıĢ, nispeten toplum sağlığını iyileĢtirmeye odaklanan 

idealist bir meslek grubudur. Ancak sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢtiği 

çağdaĢ dönemdeki tıp ĢirketleĢmiĢ, piyasa iliĢkilerine uyum sağlamıĢ ve nüfusu 

kontrol altında tutmak ve piyasanın çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için 

kullanılan bir kontrol mekanizması haline gelmiĢtir. Tıptaki bu dönüĢüm özellikle 

1968 sonrasında bütün kurumlar sorgulanırken tıbbın meĢruiyetinin de 

sorgulanmasını ve sağlık sosyolojisinin çağdaĢ halini almasını sağlamıĢtır. Tıp 

ve sosyoloji arasındaki iliĢki tıpta sosyoloji, tıp sosyolojisi ve sağlık ve hastalık 

sosyolojisi Ģeklinde üç dönemde incelenebilir (Twaddle, 1982).  

Tıpta Sosyoloji: Tıp ve sosyoloji arasındaki iliĢkinin ilk dönemi sosyolojinin 

tıbba göre ikincil konumda olmasıyla karakterize edilen Tıpta Sosyoloji 

(sociology in medicine) dönemidir (Twaddle, 1982). Tıpta sosyoloji, neyin 

araĢtırılacağının kurumsal olarak belirlendiği, tıbbın ilgilerine hizmet eden 

sosyolojik araĢtırmalardan oluĢan, sağlık çalıĢanlarını ve sosyal politikacıları 

ilgilendiren konuların çalıĢıldığı bir dönem olarak nitelendirilebilir. 1950-60‟lara 

hakim olan ve medikal sosyoloji olarak da adlandırılan bu dönemdeki çalıĢmalar 

doktor-hasta iliĢkisinin dinamiklerini anlayıp geliĢtirmek, hasta memnuniyetini 

artırmak, hastalığa neden olabilecek toplumsal faktörleri belirlemek gibi tıp 

amaçlarına ve kaçak ilaç kullanımı gibi sadece tıp tarafından sorun olarak 

görülen konulara yönelik olarak yapılmıĢtır (Nettleton 2006:11; White 2002:33). 

Bu dönemdeki çalıĢmalar genel olarak hastaların doktorlara „itaatsizliği‟ne 

odaklanan ve bu itaati sağlama amacına yönelik olan, baĢarısız sonuçların 

tıbbın zayıflığından değil, doktorun direktiflerine uymayan sapkın hastalardan 

kaynaklandığını kabul eden (Lerner, 1997:1428) ve doktorların hastalara 

bağımlılık yapan ilaçları yazmaları gibi baĢka bakıĢ açılarına göre problem teĢkil 

eden diğer konuları ihmal eden (White, 2002: 34) çalıĢmalardır.  

Sosyoloji içinde yapısal-iĢlevsel bakıĢ açısının baskın olduğu bu dönemde en 

önemli sosyolojik çalıĢma, Parsons‟ın sağlığı sosyoloji ile iliĢkilendirerek tıp 

mesleğini incelediği Sosyal Sistem [The Social System] (2005 [1951]) 

çalıĢmasıdır. Her ne kadar Parsons‟ın çalıĢması hastalığın medikal modeline 
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eleĢtirel olarak yaklaĢsa da, Parsons'ın kendisi de tıp kurumunu çeĢitli 

nedenlerle ayrıcalıklı kılmıĢtır. Kısacası tıpta sosyoloji döneminin sosyolojik 

çalıĢmaların tıp amaçlarına yönelik yapıldığı, sosyolojinin tıp yanlısı olduğu ve 

sonuçta tıbba göre ikincil konumda kaldığı bir dönem olarak özetlenebilir. 

Tıp Sosyolojisi: 1960‟lar ve 1970‟lerde sosyolojinin tıpla olan iliĢkisinin ikinci 

evresi olan Tıp Sosyolojisi (Sociology of Medicine/Medical sociology) dönemi 

sosyologların tıbbın toplumu kontrol etmeye çalıĢtığını fark ettikleri, tıbbı bir 

toplumsal kontrol mekanizması olarak görmeye ve tıp kurumuna, tıp 

uygulamalarına ve tıbbın örgütlenme biçimine eleĢtiriler yöneltmeye baĢladıkları 

dönemdir. Foucault'cu anlamda iktidarın çeĢitli türlerinin eleĢtirildiği toplumsal 

hareketlerin yaĢandığı ve sosyolojide de yorumlayıcı yaklaĢımın ağırlık 

kazanmaya baĢladığı bu dönemdeki çalıĢmalarda modern tıbbın meĢruiyeti, tıp 

mesleğinin sınırları ve tıbbi örgütlerin iĢlev ve iĢleyiĢleri sosyolojik olarak 

sorgulanmıĢ, sağlık ve hastalığa iliĢkin tıbbi iktidarın görüĢleri yerine sıradan 

insanların yaklaĢımları ayrıcalıklı kabul edilmiĢtir. 

Bu dönemin en önemli çalıĢmaları arasında Erving Goffman‟ın tıp 

uygulamalarının değerden bağımsız olmadığını göstererek tıbbın meĢruiyet 

temeli olan bilimselliğini sorguladığı Asylums (1961) adlı eseri gösterilebilir.  

Goffman'ın çalıĢmasını takiben anti-psikiyatri hareketinin öncülerinden T. Szasz 

(1971) ile R.D. Laing‟in (1961, 1964) eserleri tıbbın yarattığı hastalık 

kategorilerinin biyolojik gerçeklere dayanan kategoriler olmaktan çok doktorların 

değerlerini ve önyargılarını yansıtan sınıflandırmalar olduğunu göstermiĢtir.  

Bu dönemin en önemli çalıĢmalarından biri de Ivan Illich‟in (1995 [1975]) 

Sağlığın Gaspı (Medical Nemesis) adlı eseridir. Illich (1995 [1975]), tıp 

kurumunun kendisinin sağlığa zarar verdiğini savunur ve bu durumu klinik, 

sosyal ve kültürel-simgesel iatrojenez kavramları ile açıklar.  

Ölüm ve hastalanma oranlarındaki iyileĢmenin tıbbi müdahalelerden çok 

çevresel faktörler sayesinde gerçekleĢtiğini, tıp kurumunun çıkara dayalı teĢhis 

ve tedavilerinin yarardan çok zarar sağlayarak ölüme, hastalığa, ağrıya ve acıya 

neden olduğunu belirten Illich (1995 [1975]), tıbbın sağlığı yanlıĢ teĢhis ve 
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tedavi, aĢırı ilaç reçetelenmesi ve benzeri tıbbi müdahalelerle kötüleĢtirmesini 

klinik iatrojenez olarak adlandırır.  

Sosyal iatrojenez, sağlık hizmetlerinin kurumsal biçimleri nedeniyle toplumu 

sağlıksız kılan koĢulların iyileĢtirileceğine kötüleĢtirilmesi, sağlık politikalarının 

ilaç firmaları gibi sağlıksızlık yaratan endüstriyel kuruluĢlara destek olması veya 

devlet bütçelerinin halk genellikle yararlanamadığı halde ağırlıklı olarak tıbba 

aktarılması gibi nedenlerle sağlığın kötüleĢmesini ifade eder. Sosyal iatrojenez 

insanların kendi durumları ve çevreleri üzerindeki kontrollerinin ortadan 

kaldırılmasıyla iĢler, bu süreçte diagnostik emperyalizm, yani doktorların teĢhis 

aracılığıyla insanları sınıflandırmaları önemli bir role sahiptir. Bu 

sınıflandırmalarla kimin okula-iĢe-askere gidip kimin gidemeyeceğini belirleyen 

doktorlar sağlıklı olduğu ispatlanıncaya kadar insanları hasta olarak görür, 

insanların yaĢamlarındaki özgürlüklerini sınırlar ve onları hastalara 

dönüĢtürürler. Ġnsanların hastalığa, acıya ve ölüme verdikleri bireysel ve 

toplumsal tepkilerin ve otonomilerinin tıbbın desteklediği davranıĢlar ve normlar 

(ölümün bile tıbbın öngördüğü Ģekilde ve mekanda gerçekleĢmesi gibi) 

aracılığıyla uygunsuz kabul edilmesi ve engellenmesi, diğer bir deyiĢle bireylerin 

kendi bedenleri, acıları, hatta ölümleri üzerindeki kontrolün tıp tarafından 

ellerinden alınması da kültürel ve simgesel iatrojenez ile ifade edilir. Illich (1995 

[1975]) böylece tıbbın yararsız tedavilerle hastalara yarardan çok zarar 

verdiğini, toplumu sağlıksız kılan koĢulları iyileĢtirmek yerine kötüleĢtirdiğini ve 

bireylerin kendi kendilerini iyileĢtirme, acı çekme ya da ölme özgürlüklerini 

ellerinden alarak sağlığa ve topluma zarar verdiğini savunur.   

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Tıp ve sosyoloji arasındaki iliĢkinin üçüncü 

dönemi 1970‟ler ve 1980‟ler'den itibaren geliĢen 'Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi' 

(sociology of health and illness) dönemidir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi, 

modern tıbbın meĢruiyetine meydan okuyan eleĢtirel medikal sosyolojiden 

doğmuĢ (Nettleton, 2006:11-12) olsa da medikal sosyoloji çalıĢmaları doktor 

hasta iliĢkilerinin analizi gibi konulara ağırlık verirken sağlık ve hastalık 

sosyolojisi çalıĢmaları çalıĢma, eğitim, din, siyaset gibi diğer toplumsal 

kurumlara da odaklanarak önceki dönemin sınırlılıklarını aĢmıĢtır. Bu çerçevede 

sağlık ve hastalık sosyolojisi döneminde bir mikrobun hastalığa dönüĢmesi için 
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önce toplumsal koĢulların yerine gelmesi gerektiği gösterilmiĢ (McKeown, 

1976), hastalıkları olduğu kadar tıbbi uygulamaları da toplumsal faktörlerin 

biçimlendirdiğine dikkat çekilmiĢ (Bunker, 1970; Bloor, 1976; Glaser ve Strauss, 

1968),  tıp mesleğinin sağlık sektörüne hakim olmasının nedeninin doktorların 

bilimselliği ya da insancıllığı değil, politik olarak iyi örgütlenmiĢ olmaları olduğu 

savunulmuĢtur (Freidson,1988). 

Sağlık ve hastalık sosyolojisi döneminde sosyologlar genel olarak sağlık ve 

hastalığa iliĢkin biyomedikal modeli sorgulamaya baĢlayarak sosyal modeli 

geliĢtirmiĢ, biyolojik zemin ile kiĢilerin sağlık ve hastalığa iliĢkin toplumsal 

deneyimleri arasında tek yönlü bir iliĢki olmadığını göstermiĢlerdir (White, 

2002:37). Sağlığın biyomedikal modeline getirilen sosyolojik eleĢtiriler bu 

dönemin en önemli geliĢmesi olarak görüldüğü ve sağlık ve hastalık sosyolojisi 

bu eleĢtiri sayesinde geliĢtiği için biyomedikal modelin içeriğine ve ona 

yöneltilen eleĢtirilere kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

1.1.1.3. Biyomedikal model ve sosyal model   

1.1.1.3.1. Biyomedikal model ve biyomedikal modele yöneltilen   

               eleĢtiriler 

Modern Batı tıbbında uzun zaman baskın paradigmayı oluĢturan model, 

Biyomedikal model olmuĢtur. Biyomedikal model, bedenin ve zihnin birbirinden 

ayrı olduğu ve bunlara farklı davranılması gerektiğini varsayan, bedeni birçok 

yönü tamir edilebilecek nitelikte olan bir makine gibi algılayan, bu nedenle de 

tıbbi sorunlara ilaçlar ve tıbbi cihazlarla mekanik ve teknolojik çözümler arayan, 

hastanın bedeni ile hastalık belirtilerini birbirinden ayıran, sağlığı ve hastalığı 

toplumsal bağlamından kopararak bireysel ve biyolojik fenomenler olarak gören 

indirgemeci bir bakıĢ açısını yansıtır. Aydınlanma düĢüncesine dayanan bu 

indirgemeci yaklaĢım, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında geliĢtirilen ve 

hastalıkların genellikle parazit, virüs, bakteri ya da gen gibi belirli ve 

tanımlanabilir aracılar yüzünden oluĢtuğunu ileri süren ve hastalıkların 

toplumsal nedenlerini ihmal eden spesifik etiyoloji2 doktrini tarafından da 

                                            
2
 Etiyoloji: hastalık nedenlerini araĢtırma bilimi 
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desteklenmiĢtir (Annandale, 1998:7). Biyomedikal model tıbbi bilginin rasyonel 

kanıtlara dayalı, nesnel ve yansız olduğunu varsayar, bu saf nesnellik ve 

bilimsellik iddiası nedeniyle de bu bilginin içinde üretildiği toplumsal bağlamdan 

bağımsız olduğunu kabul eder  (Nettleton ve Gustafsson, 2006:2). Biyomedikal 

model sağlığın ve hastalığın ancak kendi yaklaĢımı tarafından incelenip 

anlaĢılabileceğini ileri sürerek sadece bilimsel bilginin geçerli bilgi kabul edildiği 

pozitivist bakıĢ açısı içinde tıbbın sağlık ve hastalık hakkında doğru ve eksiksiz 

bilgiyi kendisinin ürettiğini savunmasını, yani kendi kendini meĢrulaĢtırmasına 

ve "kendi tarihini kendisinin yazmasını" (Nettleton, 2006:3) mümkün kılmıĢtır.  

Sosyoloji açısından incelendiğinde bu yaklaĢımın sınırlılıkları açıkça 

görülmektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse bireyin bütünlüğü 

bozulmakta, birey bedeninden soyutlanmakta, hastalığın toplumsal nedenleri 

görmezden gelinmekte, sağlık ve hastalık hakkında tıbbın kendisinin ürettiği 

'bilimsel' bilgi dıĢındaki bütün bilgi ve değerlendirmeler geçersiz kabul 

edilmektedir. Bu eleĢtirilere kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

i. Biyomedikal modelin pozitivist bakıĢ açısı sosyoloji tarafından eleĢtirilerek 

hastalıkların değerden bağımsız kategoriler olmadıkları (Toon, 1981), 

toplumsal olarak inĢa edildikleri (White, 2002:18-21), diğer inanç sistemleri 

gibi medikal inanç sisteminin de kendisini üreten topluma ve toplumda 

meydana gelebilecek değiĢimlere bağlı olduğu (Wright ve Treacher, 1982; 

Nettleton 2006:6) savunulmuĢtur. Ayrıca bütün bilgilerin arızi olduğu 

noktasından hareketle, Biyomedikal modelin 'bilimsel olmadığını' ileri sürerek 

yanlıĢ ve geçersiz kabul ettiği alternatif tıbbın ürettiği bilginin de kurumsal 

tıbbın ürettiği bilgi kadar geçerli olduğu ileri sürülmüĢtür (Cant ve Sharma, 

1999:9-14). Hastalık kategorileri, sınırlarını tıbbın çizdiği 'normal‟in dıĢında 

olan her durumu tanımlayabilme amacı doğrultusunda „yaratılmaktadır‟ 

(White, 1991, 2002). Tıbbi gerçeklik normalin ve normal olmayanın ne 

olduğunu bedenin iktidara olan yararını artıracak Ģekilde inĢa etmekle 

kalmaz, modern bürokratik devletin iktidarın zorla normalleĢtirilmesi ve 

nüfusun kontrol altında tutulması amacına ulaĢmasını sağlamak için 

(Foucault, 1977) için diğer normalleĢtirici disiplinler gibi normalden sapmaları 

gözetim ve denetim yoluyla saptar ve kontrol altına alır. Hastaların kendilerini 
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daha iyi hissettikleri için ilaçlarını içmeyi bıraktıklarının „öğrenilmesi‟ üzerine 

toplumun iyiliği için geliĢtirilen Doğrudan Gözetimli Tedavi (Özkara vd., 

2002:3) gibi yollar, bedenin gözetiminin nasıl sağlandığını ve bedenin nasıl 

normalleĢtirildiğini göstermektedir. Denetim ise iĢe girme ya da evlenme gibi 

resmi iĢlemler sürecinde devletin talep ettiği ve vermeye sadece tıp 

kurumlarının yetkili olduğu sağlık raporları aracılığıyla sağlanır. Armstrong 

(1993) tıbbın günümüzdeki düzenini „toplam sağlık rejimi‟ olarak 

adlandırmakta ve bu düzende insanların kendi sağlıklarını görüntülemeye 

sevk edildiklerini ve sağlıkları hakkında konuĢmak için cesaretlendirildiklerini 

belirtmektedir. Bu yeni düzen risklerin izlenmesine, gözlenmesine, 

görüntülenmesine ve kontrol altında tutulmasına yöneliktir (Nettleton ve 

Gustaffson, 2006:5). 

ii. Biyomedikal modelin bilimsellik iddialarına karĢın Batı toplumlarında ölüm 

oranlarındaki azalmanın tıbbi müdahalelerden çok beslenme, hijyen ve 

barınma koĢullarındaki iyileĢmelerden kaynaklandığı (McKeown 1976) ve 

tıbbın yetersiz tedavi ve gereksiz ilaç kullanımı gibi doktorlardan kaynaklanan 

hatalar nedeniyle tedaviden çok hastalığa neden olduğu, tıbbi teknolojilerin 

ve ilaçların aĢırı kullanımının acıyı ve ölümü toplumsal bağlamından 

kopardığı ve insanların kendilerini tedavi etme becerilerini ellerinden alarak 

tıp uzmanı olarak adlandırılan kiĢilere bağımlı hale getirdiği (Illich, 1995) ileri 

sürülmüĢtür. Yakın zamanla öleceği kesin olan hastalara bile EEG‟lerinde 

düz bir çizgi oluĢana kadar ilaç verilmesinin sürdürülmesi, böylece doğal bir 

durum olan ölümün dıĢlanması ve ölümden kaçınılması, tıbbi teknolojilerin 

ölümü toplumsal bağlamından nasıl kopardığını göstermektedir. Tıp ölümü 

mümkün olduğunca tahammül edilebilecek hale getirecek ve gerektiğinde 

ölümü kabullenebilecek insancıl mantığı kaybetmiĢ, ölümü erteleyip 

engellemeye, ölümün kendisini yenmeye (Callahan, 2000) odaklanmıĢtır. 

Doğal koĢullarda ölüm o kadar anormal görülmektedir ki,  hastanede 

(hospitalize olmuĢ bir Ģekilde) tıbbın tam kontrolü altında teknolojik bir Ģekilde 

ölmenin alternatifi olarak hospice adı verilen kurumlar ölümcül durumda olan 

hastalara hizmet vermekte, bu kurumlarda huzurlu ve rahat bir ölüm için tıbbi 

ve ruhani hizmet sunulmaktadır (http://www.nho.org/).  
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iii. Biyomedikal modelin bilimsellik iddiası tıp mesleğinin mesleki örgütleniĢi 

açısından da eleĢtirilmiĢ, tıp mesleğinin bilimsel bilgi temelinde değil, sosyal 

ve politik mücadelelerin sonucunda geliĢerek güçlendiği (Freidson 1970a, 

1970b, Larson, 1977), tıbbın kendi içinde de hangi bilgi ve uygulamaların 

meĢru olduğuna bilimsel sonuçlara dayalı kesin bilgilere değil, toplumsal 

süreçlere göre karar verildiği (White, 2002), tıp mesleği içindeki iĢbölümünün 

de cinsiyete, ırka ve sınıfa dayalı ayrımcılıklar içerdiği ve pazarlık sonucu 

oluĢtuğu (Donnison, 1977; Willis 1989) savunulmuĢtur.  

iv. Biyomedikal model bedeni ait olduğu sosyal ve çevresel bağlamdan 

koparmakla, sağlığın genetik belirleyicilerine gereğinden fazla odaklanmakla 

ve sağlığı etkileyen toplumsal, maddi ve çevresel faktörleri ihmal etmekle, 

kısacası sağlık alanındaki toplumsal eĢitsizliklerin etkisini yeterince 

değerlendirememekle eleĢtirilmektedir. Conrad (2002:77-84) on dokuzuncu 

yüzyılda mikrop teorisinin sahip olduğu ayrıcalıklı konuma günümüzde 

genetik teorilerinin sahip olduğunu belirterek biyomedikal modelin 

indirgemeci bakıĢ açısının günümüzde de genetik indirgemecilik ile 

sürdüğünü vurgulamaktadır. Blaxter da (2004:14-15) getirilen eleĢtiriler 

karĢısında günümüzde biyomedikal modelin hastalığa tamamen mekanik 

yaklaĢan bakıĢ açısını değiĢtirdiğini, ancak bunun radikal bir değiĢim 

olmaktan uzak olduğunu belirtmekte, stres, mutsuzluk gibi nedenleri 

hastalığa aracılık eden ya da katkıda bulunan ögeler olarak görmeye 

baĢladığını, ancak halen bu gibi ögeleri yeterli bir Ģekilde değerlendirmekten 

uzak olduğunu belirtmektedir.  

v. Biyomedikal modele yöneltilen bir eleĢtiri de 'normal'in ne olduğu net 

olmadığı halde hastalığı 'normal'den sapma olarak görmesidir. Normalliğin 

birçok anlamından tıp açısından önemli olan ikisine değinmek gerekirse ilk 

anlamı “genellik, olağanlık, istatistiksel anlamda normal bir Gauss eğrisinin 

farklılık dizisinde iki taraftan birine sapmama”, ikincisi ise “ortalama olma 

durumu, örneğin en yüksek frekansta tekrarlanan değere sahip olma”dır 

(White, 2002:18). Bu durumda istatistiksel normallik kavramı kullanıldığında, 

veba salgını sırasında herkesin vebalı olduğu bir köyde yaĢayan insanları 

hasta olarak görmememiz gerekir. Biyomedikal model hastalığı 'normal iĢlev' 
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üzerinden tanımladığında da hastalık, "organizmanın bütününün amacına 

uymakta baĢarısız olmasına dayanmaktadır" (White, 2002:18). Bu tanıma 

göre bir organın hastalıklı olmadığı halde iĢlevini yitirmesi olanaksız olduğu 

halde Margolis (1976) yapay yeniden üretim teknolojilerinin ilerlemesiyle 

birlikte, insanların cinsel organlarının yeniden üretim iĢlevlerini tamamen 

kaybedebileceklerini ileri sürmektedir.   

vi. Biyomedikal model ayrıca insanları nesneleĢtirmesi, tıbbın sıradan insanların 

kendi sağlık ve hastalık deneyimleri ile ilgili düĢünce ve yorumlarını geçersiz 

ve değersiz bulması nedeniyle eleĢtirilmiĢ, tıbbın merkezine „insan onuru‟  

kavramının yerleĢtirilmesi ve sağlık görevlilerinin, hastalarının algıları, 

duyguları ve düĢünceleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini 

savunulmuĢtur (Horton, 2003:499-505). Benzer bir eleĢtiri feminist literatürde 

de yapılmıĢ, biyomedikal modele dayalı tıbbi bilginin toplumdaki ataerkil 

iliĢkileri yansıttığı ve desteklediği ileri sürülerek özellikle hamilelik ve 

doğumun 'hastalık' olarak etiketlenip özel alandan çıkarılması, aslen 

kadınlara ait normal bir bedensel deneyim olan bu olayların medikalize 

edilerek tıbbi düzenleme ve denetleme gerektiren tıbbi sorunlar haline 

getirilmesi ve bu konuda kadınların kendi yorumlarının öznel ve ilgisiz 

bulunması (Oakley 1980; Roberts, 1990) eleĢtirilmiĢtir. Medikalize edilen 

sadece bedensel deneyimler değildir, ilaç Ģirketlerinin sponsorluğunda 

araĢtırma ve yayın yapan doktorlar (Healy ve Thase, 2003; Angell, 2000; 

Bodenheimer, 2000) 3 hem bedensel hem de zihinsel deneyimler için yeni 

                                            
3
 Klinik deneylerde toplanan verileri doktorlara vermeden önce müdahale eden, bu verileri kendi 

mülkü olarak gören ve kimsenin incelemesine izin vermeyen ilaç Ģirketlerinde bir sonra 
üretilecek olan ilacın neyi tedavi etmeye yönelik bir ilaç olacağına, bu ilacın deneyleriyle ilgili 
makalelerin hangi önde gelen yazarlar tarafından yazılıp hangi dergide yayınlanacağına 
pazarlama bölümü karar vermektedir, diğer bir deyiĢle pazarlama bölümünün iĢi ilacın iĢe 
yaradığına dair „kanıt yaratmak ve konsensüs sağlamaktır‟ (Healy ve Thase, 2003:388). Ġlaç 
firmaları deney, veri analizi, yazarlık, yayın, yayın üzerinde kontrol alanlarının tümüne müdahale 
etmektedir ve kendi istediklerinin dıĢında sonuçlar ortaya konduğunda saldırgan ve sert tavırlar 
takınmaktadırlar (Bodenheimer, 2000). Bu çerçevede ilaç firmalarıyla iliĢkili olan araĢtırmacılar 
böyle bağları olmayan araĢtırmacılara oranla ürünler hakkında daha olumlu sonuçlar elde 
etmektedirler (Angell, 2000). Hekimlerin danıĢmanlık yaptıkları Ģirketlerin ürettikleri ilaçlar 
üzerinde çalıĢtıkları, aynı zamanda dergilerde editörlük yaptıkları ve araĢtırmacıların 
çalıĢmalarını bilimsel önemlilik derecesine göre değil, finanse edilebilirlik ölçütüne göre 
tasarladıkları bir akademik ortamda doktorlar tarafından „yaratılan‟ hastalık kategorileri büyük 
ölçüde kendilerini eğitimden araĢtırmaya kadar birçok alanda „destekleyen‟ ilaç endütrisinin 
çıkarlarına hizmet etmektedir.  
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hastalık kategorileri yaratmakta ve neyin hastalık olup neyin olmayacağına 

çıkar iliĢkileri kurdukları Ģirketlerin piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karar 

vermektedir.   

1.1.1.3.2.Sosyal model 

Bu eleĢtiriler, günümüzde biyomedikal modelin tıpla ilgili düĢüncelerinin kabul 

edilemez olduğu kanısının geliĢmesine (Nettleton, 2006:4) neden olmuĢ, 

sosyologların sağlığı ve hastalığı anlayıp yorumlamanın farklı yollarını arama 

çabaları sonucunda yirminci yüzyılın ortalarında (Blaxter, 2004:16) biyomedikal 

modelin antitezi olan sosyal model geliĢmiĢtir. Bu çerçevede sosyal model 

tıbbın zihin ve bedeni birbirinden ayırmasının "en iyi ihtimalle yanlıĢ, en kötü 

ihtimalle ise öldürücü" olduğunu (Nettleton ve Gustafsson, 2006:2) ileri sürerek 

böyle bir ayrıma karĢı çıkar, insanın bütünlüğünün bozularak fiziksel bedenin 

bağımsız bir nesne gibi “onarılabileceği” düĢüncesini kabul etmez. Sağlık ve 

hastalığın sadece biyolojik değiĢimlerle iliĢkili olmadığını, daha geniĢ sosyal ve 

ekonomik bağlam tarafından biçimlendirildiğini savunur ve sağlığı ve hastalığı 

anlayabilmek için güç iliĢkilerini ve toplumsal eĢitsizlikleri anlamamız gerektiğini 

(Waldby, 1996) ileri sürer. Son olarak, bütün bilimsel bilgiler gibi, içinde üretildiği 

bağlama bağlı olduğu için tıbbi bilginin hiçbir Ģekilde objektif olamayacağını 

(Foucault, 1976; Armstrong, 1983) savunur.    

Bu eleĢtirilerin temelinde tıbbi bilginin toplumsal olarak inĢa edildiği düĢüncesi 

yatmaktadır, sosyologların „doğal‟ olduğu varsayılan hastalık4 gibi kategorilerin 

                                            
4
 Hastalık-maraz (disease) ve hasta olma (sickness) kavramları arasındaki ayrım Nettleton'a 

(2006:13) göre hastalık-maraz (disease) kavramının bedendeki fiziksel iĢaretler ve belirtilerle 
ifade edilen patolojik değiĢimlere göndermek yapan bir kavram olması, hasta olma (sickness) 
kavramının ise bireyin bu iĢaret ve belirtilere yönelik öznel yorumlamalarına ve yanıtlarına 
gönderme yapmasıdır.  Blaxter (2004:19-22) ise hastalık-maraz (disease) kavramının tıbbi 
olarak tanımlanan patolojiyi ifade ettiğini, hasta olma (sickness) kavramının Parsons'ın (1951) 
ileri sürdüğü Ģekliyle hasta olarak tanımlananlara atfedilen rolü ifade ettiğini, illness (hastalık-
rahatsızlık) kavramının ise kötü sağlığın öznel ifadesi olduğunu savunmaktadır. Oskay 
(1993:97) da hastalığın (disease) medikal açıdan saptanan bir patoloji olduğunu, hasta olmanın 
(illness) ise toplumsal-kültürel içerikli bir kavram olduğunu belritmektedir. Nazlı da (2007b) 
benzer Ģekilde bireyin kendi bedeninde deneyimlediği hastalığın biyomedikal açıdan tanımlanan 
hastalıktan farklı olduğunu belirtmekte ve bireylerin hastalıkları sosyal olarak inĢa ederken temel 
olarak hastalık anlatılarına dayandıklarını belirtmektedir.  
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aslında değiĢmez nitelikte biyolojik gerçeklerin ifadesi değil, toplumsal 

eylemlerin sonucu olan, diğer bir deyiĢle toplumsal olarak üretilmiĢ kategoriler 

olduklarını göstermeleri, bu kavramların sosyolojinin alanına girmesini 

sağlamıĢtır. Hastalığın toplumsal olarak üretildiğini ileri sürmek, “insanların 

bedenlerindeki iĢlev bozukluklarından yakınmadıklarının ileri sürülmesi ya da 

acının veya ızdırabın inkar edilmesi demek değildir” (Nettleton: 2006:13), 

bilimsel ve tıbbi bilgi de dahil olmak üzere bütün bilgilerin toplumsal olarak arızi 

olduğunu ve tıbbi bilginin toplumsal olarak inĢa edildiğini ileri sürmektir. 

Toplumsal inĢacılık adıyla bilinen (Berger ve Luckmann, 1967) bu yaklaĢım, 

sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢmesi için temel zemini oluĢturmuĢ, tıbbın 

toplumda sahip olduğu 'ayrıcalıklı' konumdan soyutlanabilmesini ve bir 

toplumsal kurum olarak eleĢtirilmesini sağladığı için sağlık ve hastalık 

sosyolojisi içinde günümüzde temel kabul edilen tartıĢmaların yapılmasını 

mümkün kılmıĢtır.   

Özellikle sağlık alanındaki eĢitsizliklerin konu edildiği araĢtırmalarda, bu 

eĢitsizliklerin bir kısmı bazen doğrudan, bazen da dolaylı olarak bir toplumsal 

kurum ve bir toplumsal kontrol mekanizması olarak tıbbın bakıĢ açısından ve 

tıbbi uygulamalardan kaynaklandığı için biyomedikal modelin dıĢında bir bakıĢ 

açısının kullanılması son derece önemlidir. Sağlık eĢitsizliklerinin konu edildiği 

alanlardan biri olan halk sağlığı gibi tıp dallarının toplum sağlığını iyileĢtirmek 

için getirdiği eleĢtiriler, sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından yeterli olamaz, 

çünkü bu çalıĢmalardaki nihai amaç toplumsal yapı içinde sağlığı bir kurum 

olarak etraflı bir Ģekilde incelemek ve eleĢtirmek değil, toplum sağlığını halk 

sağlığı disiplininin ilkeleri doğrultusunda iyileĢtirmektir. Bu konuda tıp içinde 

eleĢtirel çalıĢmalar yapılsa da bu eleĢtirellik disiplinin bakıĢ açısından değil, 

araĢtırmacıların öznel amaçlarından kaynaklanacaktır. Aynı konuyla ilgili 

sosyoloji alanında yapılacak çalıĢmalar ise sosyolojik bakıĢ açısı sayesinde bu 

eksikliği giderebilecek potansiyeli taĢımaktadırlar. Bu nedenle, sağlık 

eĢitsizliklerinin sosyal eĢitsizliklerle iliĢkilendirilmesinden önce, tıbbın doğallık, 

nesnellik ve doğruluk iddialarını sorgulamak ve tıbbı modern toplumdaki 

ayrıcalıklı konumundan sıyırmak gerekir, toplumsal inĢacılık yaklaĢımının sağlık 

ve hastalık sosyolojisine en büyük katkısı da bunu sağlayacak bir zemin 



20 
 

 
 

oluĢturmasıdır. Sosyal modelin geliĢmesine olanak sağlayan Toplumsal 

ĠnĢacılık YaklaĢımının sağlık ve hastalık sosyolojisine katkıları hakkında daha 

ayrıntılı bir tartıĢma Sosyolojik YaklaĢımlar Açısından Sağlık ve Hastalık 

bölümünde bulunabilir.  

1.1.1.4. Sosyolojik yaklaşımlar açısından sağlık ve hastalık   

1.1.1.4.1. Yapısal-İşlevselci yaklaşım   

Yapısal iĢlevselci sosyoloji geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan 

Parsons‟ın çalıĢmaları sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından önemlidir. 

Parsons, Amerikan sosyolojisinin geliĢiminden, özellikle hem faydacılığın 

bireyciliğini hem de sınıf çatıĢmasının kolektivizmini reddeden ve toplumsal 

istikrarı sağlayacak olan süreçlere odaklanan Ross‟un (1938) çalıĢmalarından 

etkilenmiĢtir5.   

Toplumu uyum ve dengeye dayalı olan ve varlığını bireylerin toplumun norm ve 

değerlerini içselleĢtirmeleri sayesinde sürdüren bir sistem olarak gören Parsons 

(2005 [1951]) çağdaĢ toplumun 'kapitalist' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, 

sadece ekonomisinin kapitalist olduğunu, kâr peĢinde koĢmayan ve çıkara 

dayalı olmayan toplumsal kurumlar sayesinde kapitalist olmayan bir toplum 

yapısına sahip olduğunu savunur. Kapitalist olmayan toplum yapısını mümkün 

kılan bu toplumsal kurumlar, Parsons'a göre meslekler, özellikle de tıp 

mesleğidir. Meslek gruplarının sosyal sistemin istikrara kavuĢmasını sağlayan 

özgeci toplumsal kurumlar olduğunu savunan Parsons‟a (2005 [1951] :289-292)  

göre tıp mesleği,  özgeciliğe ve etiğe dayalıdır ve piyasa iliĢkilerinin 

rekabetçiliğini ve bencilliğini kırma iĢlevini üstlenir. Parsons (2005 [1951]:84-88) 

                                            
5
 Parson‟sın çalıĢmaları özellikle Amerikan sağlık sosyolojisinde önemli bir yer tutar ve önceki 

çalıĢma geleneğinden bir kırılıĢı yansıtır. Amerikan sosyolojisinde Parsons‟tan önce de 
araĢtırmaların önemli bir kısmı sağlığa odaklanmıĢtır, ancak bu çalıĢmalar (Lynd ve Lynd, 1931; 
Ogburn, 1922; Koos, 1954; Wardwell, 1952) daha çok geleneksel toplumdan modern topluma 
geçiĢ sürecinde insanların tıbba ve tıbbi teknolojilere hangi koĢullarda ve nasıl direndikleri ile 
ilgilidir (White 2002:105-106). ÇalıĢmalarında bu açıdan Amerikan sosyolojisindeki önceki 
gelenekten bir kırılıĢı ifade eder, Parsons'ın iddiaları ise modernizmi yücelten, tıp merkezli ve 
doktorlar lehine önyargılı olarak değerlendirilebilecek iddialardır ve bu nedenle çok sayıda 
eleĢtiriye maruz kalmıĢtır.  
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doktor-hasta etkileĢimi hakkında kalıp değiĢkenlere6 dayalı bir analiz yapar. 

Buna göre doktor-hasta iliĢkisinde roller evrenseldir (kiĢisel önyargılardan 

uzaktır), belirlidir (sadece teĢhis ve tedavi süreçleriyle sınırlıdır, doktor 

ayrıcalıklıdır ve hastanın bedenine ve tarihine meĢru eriĢim hakkı vardır), 

duygusal olarak yansızdır (doktor ve hasta birbirilerinden ne gibi tutumlar 

bekleyeceklerini bilirler) ve kolektif yönelimlidir, toplumun bütününün iyiliğine 

yöneliktir (kâr amacı yargıyı etkilemez ve hasta da iyileĢmek için doktorun 

verdiği görevleri yerine getirerek doktorla iĢbirliği yapar). Bu çerçevede Parsons 

doktor-hasta iliĢkisinin kapitalist iĢ iliĢkilerinin aksi olduğunu ileri sürer ve 

tedavinin mümkün olabilmesi için de ekonomik olmayan bu iliĢki türünün Ģart 

olduğunu ekler.  

Tıbba atfettiği bu değere rağmen Parsons tıbbın bilimselliğini hem sosyal 

bilimsel açıdan hem de tıbbın kendi paradigması açısından sorgulamıĢtır. Bir 

taraftan tarihsel çalıĢmalar ve karĢılaĢtırmalı antropoloji açısından hastalığın 

sihirle mi, bilimle mi yoksa dinle mi tedavi edilecek bir Ģey olarak sunulduğunun 

önemsiz olduğunu, iyileĢtirme sürecinin aslında bir sistem meselesi olduğunu, 

tedavi baĢarılı olursa sistemin meĢrulaĢtırılmıĢ olacağını, baĢarısız olursa da 

sonucun doğaya, Ģeytana ya da bilgi eksikliğine atfedileceğini ve sistemin 

meĢruiyetinin sorgulanacağını (Parsons, 2005 [1951]: 242-254) göstermiĢtir. 

Diğer taraftan tıp tarihinde yapılan çeĢitli keĢiflere gösterilen direniĢi, tıbbi 

uygulamalardaki geçici hevesleri ve tıbbi tedavilerdeki „sihir faktörü‟ adını verdiği 

placebo etkisini örnek göstererek tıbbın kendi paradigması içinde de her zaman 

bilimsel olmadığını ortaya koymuĢtur. Ġnsanların tedavinin etkisinden çok, 

iyileĢmeyi umdukları için iyileĢtiklerini vurgulayan Parsons'ın (2005 [1951] : 212-

214) görüĢleri, placebo etkisine iliĢkin yapılan ve ilaç içmediği halde içtiğini 

düĢünen insanların sanki gerçekten içmiĢ gibi iyileĢtiğini gösteren sosyolojik 

çalıĢmalar (Price, 1984; Moerman, 1983; Romanucci-Ross ve Moerman 1988) 

                                            
6
 Parsons birbirine zıt değerlerden oluĢan iki küme belirlemiĢ ve bu değerleri kalıp değiĢkenler 

olarak adlandırmıĢtır. Bireyler rollerini uygularken A tipi ya da B tipi kalıp değiĢkenlere uyarlar.  
Bu değiĢkenler niteliğe karĢı performans, yaygınlığa karĢı belirlilik, özgüllüğe karĢı evrensellik, 
duygusallığa karĢı duygusal yansızlık ve kolektif yönelime karĢılık bireysel yönelimdir. Kalıp 
değiĢkenler bir toplumdaki rol etkileĢimlerinin ve rol beklentilerinin doğasını tanımlar ve sosyal 
sistemin üyelerinin çoğunun rollerini hangi yöne doğru seçtiklerini gösterir, böylece bir bütün 
olarak sosyal sistemin doğası hakkında bilgi sağlar.  
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tarafından da desteklenmiĢtir. Parsons'ın Batı tıbbının açıklayamadığı bu 

noktaları vurgulaması ve tıbbın bilimselliği iddialarını sorgulaması, tıbba 

bilimselliği nedeniyle değil, dayandığı meslek ilkeleri nedeniyle değer verdiğini 

açıkça göstermektedir. Tıbbın bilimsellik iddialarındaki bu sorunlar ıĢığında 

Parsons, hasta olmanın öncelikle biyolojik ya da psikolojik bir durum değil, bir 

toplumsal rol olduğu, insanların hastalıkları hakkında seçim yapabildikleri, 

hastalığa bürünebildikleri sonucuna varır (Parsons, (2005 [1951]:88). 

Parsons'a göre hasta rolü genel kültürel ölçütlere ulaĢılamadığı ve çeĢitli rol 

gerilimleri yaĢandığı zaman bireylerin günlük toplumsal yaĢamda uymaları 

gereken normlardan kaçıp sığındıkları bir alandır ((2005 [1951]:321). Bir 

durumu hastalık olarak adlandırmanın toplumsal, politik ve kültürel koĢulların bir 

sonucu olduğunu düĢünen Parsons'a göre hastalık fiziksel bir varlık değil, bir 

toplumsal olgudur, neyin hastalık sayılacağı, nasıl tedavi edileceği kültür ve 

toplumsal roller tarafından belirlenir ve hasta olmak da hasta rolüne girerek 

gerçekleĢtirilen bir toplumsal beceridir. Hasta rolü yorgunluk ya da bitkinlik gibi 

öznel duygularla değil, diğer insanların tepkileri üzerinden tanımlanır, diğer bir 

deyiĢle birey, ancak hasta rolüne girdiği meĢru olarak kabul edilirse hasta olarak 

kabul edilir.  Bir kiĢinin meĢru olarak hasta rolüne girmesi, ancak hasta rolünün 

sağladığı hakları mümkün olduğunca çabuk Ģekilde terk etmeyi istediği takdirde, 

yani iyileĢmeyi istediği ve yetkili profesyonellerden yardım arayarak doktorla 

iĢbirliği yaptığı takdirde mümkün olacaktır (Parsons, (2005 [1951]:294). Hasta, 

bu iki zorunluluğun karĢısında iki hakka sahip olacak, kötü sağlığından ötürü 

kiĢisel olarak sorumlu tutulmayacak ve normal toplumsal rollerden muaf 

tutulacaktır.  

Parsons, böylece insanların gönüllü olarak hasta olmaya karar verebileceklerini, 

yani sosyal yaĢamlarının gerekliliklerinden kaçmanın sapkın bir yolu olarak 

hasta rolünü benimseyebileceklerini belirtir ama insanların hasta olmayı tercih 

edip sosyal yaĢamın yükünden kaçmak istemelerinin endiĢe verici olduğunu ve 

engellenmesi gerektiğini düĢünür. Bunun nedeni Parsons'ın (2005:289) “çok 

düşük bir sağlık seviyesi, çok yüksek hastalanma sıklığı disfonksiyoneldir, 

çünkü ilk olarak, hastalık toplumsal rollerin etkili performansını kısıtlamaktadır” 

ifadesinde görüldüğü gibi sağlığı değerli bir toplumsal mal, bireysel baĢarının ve 
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toplumun düzgün Ģekilde iĢlemesinin ana kaynağı olarak görmesi ve hastalığı 

'normalden'  sapma olarak, yani değer atfedilen toplumsal rolleri yerine 

getirememe durumu olarak kavramsallaĢtırmasıdır. Bu durumda sosyal sistemin 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için hasta rolüne girmek isteyen bireylerin 

sınırlandırılması gerekir. Kimin hasta olarak kabul edileceği tıp mesleğinin 

kontrolündedir, bu nedenle tıp mesleğinin en önemli iĢlevlerinden biri kimin 

hasta olduğunun saptanmasıdır (Parsons, (2005 [1951]: 292-3). Böylece 

Parsons hasta rolü kavramıyla sağlık ve hastalık sosyolojisine büyük bir katkıda 

bulunduktan sonra bu alanı yine doktorların eline bırakmıĢ olur (White, 

2002:113).  Bununla birlikte hasta rolündeki haklar ve zorunluluklar „doktor 

rolü‟ne de yansıtılmıĢtır. Doktor rolündeki haklar hastanın güvenine ve bedenine 

eriĢimi kazanmak, zorunluluklar ise hastaya bakarken en yüksek düzeyde 

ehliyet uygulamak ve kiĢisel çıkar yerine hastanın çıkarına yönelik davranmaktır 

(Parsons, (2005 [1951]:295).   

Parsons'ın hasta rolü kavramı bir dizi ampirik çalıĢmada kullanılmıĢ, Crossley 

(1988) AIDS hastalarında, Little vd (1998) ise kanser hastalarında hastalık ve 

kimlik arasında bağımlılık düzeyinde bir iliĢki olduğunu göstermiĢ, McKevitt ve 

Morgan (1997) da kendileri hasta olan doktorlarda hasta rolünün, kendi 

hastalığının kontrolünü elinde tutmaya çalıĢan doktor rolüne ait çabalarından 

daha baskın olduğunu göstererek bu kavramın kullanıĢlı olduğu sonucuna 

varmıĢlardır. Bununla birlikte hasta rolü kavramı çeĢitli açılardan eleĢtirilmiĢtir. 

Ġlk olarak (i) hasta rolünün genel geçer normlardan oluĢmadığı, hastalığın 

ciddiyeti, sınıf, ırk ve cinsiyet gibi toplumsal faktörler nedeniyle hasta rolüne ait 

normların çeĢitlilik gösterdiği dolayısıyla hasta rolüne girmenin Parsons‟ın 

düĢündüğü kadar basit olmadığı ileri sürülmüĢtür. Ġkinci olarak (ii) toplumsal 

rollerden muaf olmanın sorumluluklardan muaf olmak anlamına gelmediği 

vurgulanmıĢtır. Üçüncü olarak (iii) Parsons‟ın ileri sürdüğü gibi hastaların hasta 

rolüne girmek için doktora pasif bir Ģekilde itaat etmedikleri, doktor-hasta 

iliĢkisinin çatıĢmalarla dolu olduğu ileri sürülmüĢ, son olarak da (iv) hasta 

rolünün sadece akut hastalıklarda geçerli olabileceği, kronik hastalıklar gibi 

toplumsal rollerin sadece bir kısmını etkileyen hastalıklarda ve cinsel yolla 

bulaĢan hastalıkların bazılarında olduğu gibi damgalanmıĢ olan ve teĢhisinde 



24 
 

 
 

ahlaki değerlendirmelerin olduğu hastalıklarda geçerli olamayacağı (Freidson, 

1988; Gallagher, 1976; Hart, 1985) savunulmuĢtur. Parsons 1970‟lerin 

ortalarında bu eleĢtirilerin bir kısmına yanıt vermiĢ, bir kısım eleĢtirilere yanıt 

olarak kendi iddialarından bazılarının çürütülmesini önermiĢ, diğer eleĢtirilere 

karĢı ise orijinal iddialarında direnmiĢtir. Kronik hastalıkların da hasta rolüne 

dahil edilebileceğini, kastettiğinin “tamamen iyileĢmek değil, mümkün olduğunca 

iĢlev görebilecek hale gelmek” (Parsons, 1975:271) olduğunu belirtmiĢtir.  

Parsons‟ın tıp mesleğine iliĢkin analizi tıbbı bir toplumsal kontrol mekanizması 

ve toplumsal yapıların bireylerin sağlık ve hastalıklarını belirleme yolu olarak 

gördüğü için teorik olarak güçlü bir analiz olarak kabul edilse de (White 

2002:104) çeĢitli eleĢtiriler almıĢtır. Bu eleĢtiriler genellikle doktorların 

kararlarının sadece bilime dayalı olmadığını, kendi arka planlarına göre farklılık 

gösterdikleri  (Davis ve Lee, 1990), doktorların reçete yazma davranıĢlarının 

evrensellik ve kolektif yarardan çok ilaç firmalarıyla olan iliĢkileriyle iliĢkili olduğu 

(Smith, 1988; Sinclair 1989) gibi tıp mesleğinin Parsons'ın 

kavramsallaĢtırmasıyla uyuĢmadığını gösteren çalıĢmalardan gelmektedir. 

1.1.1.4.2. Çatışmacı yaklaşım   

ÇatıĢmacı yaklaĢım sağlık ve hastalıkla ilgili olarak bireylerin sağlıklarını kötü 

Ģekilde etkileyen ve kendi kontrollerinin dıĢında olan sosyal, politik ve ekonomik 

faktörleri vurgular.  

1.1.1.4.2.1. Marxist yaklaşım 

Hastalığın ve tedavinin kapitalist ekonomik sistemin ürünü olduğu düĢünen 

Marksist yaklaĢımda bu konudaki en temel metin sağlık ve hastalık 

sosyolojisinin temellerini oluĢturan Engels‟in (1993 [1844]) tifo, verem, raĢitizm 

gibi hastalıkların etiyolojisini ve nüfus içindeki dağılımını inceleyerek bu 

hastalıkların doğrudan kapitalist üretim koĢullarıyla iliĢkili olduklarını, bu nedenle 

tek baĢına tıbbi müdahalenin bu hastalıkların ortadan kaldırılması için yeterli 

olmayacağını savunan İngiltere‟de İşçi Sınıfının Durumu adlı eseridir. Engels 

(1993) hastalığa kaderin, önlenemez biyolojik olayların ya da bireylerin psiko-

sosyal özelliklerinin neden olduğu yönündeki açıklamaların tümünü reddeder, 

hastalığın endüstriyel örgütlenme biçiminin, dayatmacı yönetim tekniklerinin ve 



25 
 

 
 

kapitalistlerin barınma ve yiyecek güvenliği pahasına kâr peĢinde olmalarının 

sonucu olduğunu ve kötü barınma koĢulları ve yoksulluk nedeniyle oluĢtuğunu 

savunarak hastalıkları bireyi suçlayan bir yaklaĢımla değil, toplumsal 

örgütlenme biçimiyle iliĢkilendirerek açıklar.  

Engels'in çalıĢmasını destekleyecek Ģekilde sağlık standartlarının yeni tıbbi 

keĢiflerden çok barınma ve beslenme koĢullarındaki iyileĢmeler sayesinde 

yükseldiğini ortaya koyan çeĢitli çalıĢmalara (Cochrane 1972; McKeown, 1976) 

dayanarak Marksist yaklaĢım sağlık bakımını ve tıbbı, kapitalizmin bir parçası 

olarak ve kapitalizmle iliĢkisi üzerinden açıklar. Waitzkin‟e (1981:342) göre 

yüksek maliyetli teknolojik tedaviler sağlık ihtiyaçlarımız açısından irrasyoneldir, 

ancak kapitalist sistemin kârlılık ve tekelcilik ihtiyaçları açısından 

değerlendirildiğinde oldukça rasyoneldir.   

Marksist yaklaĢıma göre çağdaĢ toplumda tıp hem ekonomik hem de ideolojik 

bir role sahiptir. Renaud‟ya (1975:564) göre bilimsel tıp ile birlikte sağlık bakımı, 

“toplumsal düzenin meĢruiyetinin sürdürülmesine yardım eden ve kısmen 

üretimin yeni sektörlerini oluĢturan bir endüstriye” dönüĢmüĢtür. ÇağdaĢ 

kapitalist sağlık bakımı örgütleri, sağlığı insanların iĢgücü piyasasında 

emeklerini satmaya devam edebilmeleri açısından ihtiyaç duyulan zindelik 

durumu olarak tanımlayarak, iĢgücünü kapitalistlerin ihtiyaç duydukları 

niteliklere sahip olacak Ģekilde tedavi etmeye çalıĢarak, hastalıkları bireysel 

yaĢam tarzlarının sonucu gibi göstererek dikkati toplumsal, politik, ekonomik, 

mesleksel ve çevresel nedenlerden uzaklaĢtırarak üretimin kapitalist 

örgütleniĢini korumakta (Doyal ve Pennell, 1979), sermaye yoğun ve hastane 

temelli tedavileri destekleyerek (Waitzkin, 1986) iyileĢtirmeyi tüketime 

indirgemekte ve hastalıkları ekonominin kapitalist örgütleniĢi ile uyumlu olacak 

Ģekilde (Renaud, 1975) tedavi etmektedirler. Tıp mesleği özellikle hasta raporu 

üzerindeki kontrolü nedeniyle emeğin kontrolünde merkezi bir yere sahiptir 

(Johnson 1977). Waitzkin‟e (1989) göre doktorlar mevcut sınıf yapısını 

meĢrulaĢtıracak kesin ideolojik mesajlar iletir,  sağlığı ekonomik üretkenlikle 

eĢitleyerek kapitalizmin toplumsal iliĢkilerini sürdürür, iĢgücünün yeniden üretimi 

düzeyinde ise kapitalist toplumda kadınlara biçilen ve bir sonraki iĢçi sınıfı 

neslinin bakımından sorumlu tutulan ücretsiz ev içi iĢçisi rolünü güçlendirirler. 
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Bu ideolojileri sürdürerek doktorlar medikalizasyonun ve toplumsal kontrolün 

aracıları olarak iĢlev görürler. Doktorların bu iĢlevi kamusal sorunları özel 

sorunlara indirgeyerek gerçekleĢtirdiklerini belirten Waitzkin‟e (1989:223) göre  

“tıbbi durumlarda kullanılan teknik ifadeler, hastanın yanıtlarını nesnelleĢtirilmiĢ 
belirtilere, iĢaretlere ve tedavilere yönlendirmeye yardım eder. Bu şeyleştirme, dikkati 
toplumsal iliĢkilerin bütünlüğünden ve genellikle kiĢisel sorunların köklerindeki nedenler 
olan toplumsal konulardan baĢka tarafa çeker”.   

 

Navarro'ya (1976) göre sağlık bakımı örgütleri üç ideolojik iĢlevi yerine 

getirmektedir. Ġlk olarak, yetersiz de olsa sağlık bakımı sağlayarak, temelde 

toplumsal olan problemleri bireysel düzeye aktararak statükoyu meĢrulaĢtırırlar. 

Ġkincisi, sağlık bakımını hastane bakımı ve ilaç tüketiminden ibaret görerek 

kapitalist üretim tarzını yeniden üretirler. Üçüncüsü, hem sağlık iĢçilerinin 

örgütleniĢi ile hem de yarattığı tüketim desenleriyle kapitalist sınıf yapısını 

yeniden üretirler. Rodberg ve Stevenson (1979) da sağlık bakımı endüstrisinin 

kapitalist toplumda sermayenin birikimi, yatırım fırsatlarının hazırlanması, artı 

emeğin sömürüsü ve iĢgücünün muhafazası iĢlevlerini üstlendiğini belirtir.   

Marxist yaklaĢımın sağlık hedefi ile kâr hedefi arasında bir çeliĢki olduğu 

yönündeki temel ilkesi, üretime baĢladığı ilk yıllarından (1963) itibaren sağlığa 

zararlı yönleri olduğu kanıtlanmasına rağmen ekonomik ve politik iliĢkiler 

sayesinde üretime devam eden silikon firması Dow Corning örneğinde açıkça 

görülmektedir. Dow Corning'in dolandırıcılık ve kötü niyetten suçlu 

bulunmasının ancak 1988 yılında gerçekleĢtiğini hatırlatan Annandale (1998: 

12, 14-15) tıbbın hem kapitalist sisteme katkıda bulunduğunu, hem onun 

tarafından desteklendiğini hem de devlet etkinlikleri ile çevrelendiğini, bu üçlü 

iliĢkinin nüfusun sağlığının çıkarları doğrultusunda değil, kapitalizmin ve büyük 

ölçüde tıbbın çıkarları doğrultusunda iĢlediğini belirtmektedir. BaĢka bir deyiĢle 

Annandale tıbbın ve tıbbi bilginin aslında saf olduğunu, kapitalist ideoloji 

tarafından örtülerek kullanıldığını düĢünmez, bu iliĢkide tıbbın çıkarlarının 

korunduğunu savunur. Bu konuda benzer bir düĢünceye sahip olan Navarro 

(1980:523) da kapitalizm altındaki tıbbı kapitalist tıp olarak görür ve kapitalist 

tıbbı “sınıf iliĢkilerinin kilit olduğu bir sosyal iliĢki” Ģeklinde tanımlar.  
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McKinlay (1977) gibi bazı diğer yazarlar ise tıbbın toplumdaki ayrıcalıklı 

pozisyonunun tıbbın değil, sermayenin çıkarları ve iĢleyiĢi sonucunda 

oluĢtuğunu, “kabul edilebilir bir kârlılık düzeyi yakalamak ve sürdürmek için 

insancıl bir taahhüde gerek duymaksızın, bütün çalıĢma alanlarını iĢgal etme, 

sömürme ve sonunda yağmalama” (McKinlay, 1977:461) Ģeklindeki iĢleyiĢinin 

sağlık bakımı sektörünün iĢleyiĢini desteklediğini ve bizim sağlık ve hastalığa 

iliĢkin tanımlarımızın sınırlarını belirlediğini vurgulamaktadır.  

Marksist yaklaĢımdaki önemli kavramlardan biri olan metalaştırmanın da sağlık 

ve hastalık sosyolojisi içinde önemli bir yeri vardır. Günlük yaĢamın parçalarının 

piyasada mal olarak satılması süreci olan metalaĢtırma sağlık sektöründe son 

yıllarda giderek artmıĢ, bu sektörde ücretsiz olarak bireylerin eriĢimine açık olan 

alanlar giderek azalmıĢ ve sonuçta „tıbbi-endüstriyel kompleks‟ (Relman, 1980) 

olarak adlandırılan yapı ortaya çıkmıĢtır. 1970 sonrasında refah devletinin ve 

sendikaların zayıflaması ve sermayenin küreselleĢerek ulus devletlerin gücünü 

sınırlaması nedeniyle iĢgücünün bakımının ve kontrolünün 'küçülmeye' çalıĢan 

devlet(ler)in ilgi alanı olmaktan çıkması, devletin bir yandan sağlık hizmetlerini 

özelleĢtirmesine, diğer yandan kendisinin sunmaya devam ettiği sağlık 

hizmetlerinin maliyetlerini sınırlamasına neden olarak sağlık sektöründe 

metalaĢtırmayı hızlandırmıĢtır. White'a (2002:93-96) göre bir yandan  (i) devlet 

klinik iĢlemlere mali olarak müdahale etmekte,  bir yandan (ii) tıp mesleğinin 

eski müttefikleri olan özel sigorta ve yatırım firmalarıyla küresel tıp firmalarının 

tıp mesleğini kendi kâr maksimizasyonu taleplerini karĢılamak için çok yavaĢ 

bularak tıbbın teknik ve klinik etkinlikleri üzerinde kendi kontrollerine sahip 

olmaya çalıĢmakta ve diğer yandan (iii) iĢgücünün kısmen özerkleĢmesi ve 

sendikaların zayıflamasıyla birlikte tıbbın endüstriyel iĢçi sınıfını kontrol altında 

tutmasına duyulan ihtiyaç azalmaktadır. White'a (2002:96) göre bu geliĢmeler 

tıbbın bilimsellik iddiasını zayıflatmakta, daha önceki dönemlerde sahip olduğu 

ayrıcalıklı konumu yitirmesine neden olmakta, sermaye artık bireyin kontrolü 

etrafında yapılanan tıp yatırımlarını israf olarak görmekte ve sağlık bakımı 

metalaĢtıkça „giriĢimci‟ ve „ĢirketleĢmiĢ‟ tıp geliĢmektedir.  

Çokuluslu firmaların hissedarlarından baĢka kimseye karĢı sorumluluk 

duymadıkları için bu firmaların kârdan önce insanı düĢünmelerini sağlayacak bir 
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mekanizma olmadığını belirten Klein'ı (2002) izleyerek ĢirketleĢmiĢ tıp için de 

böyle bir mekanizma olmadığı söylenebilir. 1997 yılında A.B.D.'de sağlık 

kuruluĢlarının %73'ü kâr amaçlı kuruluĢlardır ve bu kuruluĢlara baĢvuran 

hastaların yarıya yakını doktorlarının değiĢmesi ya da baĢka nedenlerle 

tedavilerinin yarıda kalması ile  (Battista, 1997) karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 

ġirketleĢmiĢ tıp, hastanın ihtiyaçlarını karĢılamaktan çok sağlık hizmeti veren 

kuruluĢun ihtiyaçlarını karĢılamaya önem vermekte, endüstriyel rekabetin 

yarattığı yöntemler Parsons'ın da vurguladığı geleneksel tıp ahlakını ortadan 

kaldırmaktadır (Battista, 1997). Bir yandan sağlığın metalaĢması, diğer yandan 

neo-liberal politikaların amaçlarına ulaĢmayı kolaylaĢtıracak yeni yönetim 

tarzlarına duyulan ihtiyaç, 1990'ların baĢından itibaren sağlıkta kalite 

kavramının ve Toplam Kalite Yönetimi'nin (TKY) ön plana çıkmasına neden 

olmuĢtur. TKY, ironik olarak müĢterileri/hastaları dinlemeyi sağlayacak, onlara 

verilen önemi artıracak, müĢteri memnuniyetini sağlayacak ve kamu sağlığını 

iyileĢtirecek bir araç olarak görülmektedir (Kaluzny vd., 1992; Zablocki, 1993).  

TKY, savunucuları tarafından “çalıĢanlar için kârı, müĢterilerin güvenini 

kazanmak için kaliteyi, miktarı ve maliyeti güvence altına alacak" (Ishikawa, 

1997: 96-98) bir araç olarak görülmekte ve örgütlerin hedeflerine en etkin ve en 

düĢük maliyetle ulaĢabilmeleri için uygulanmaktadır. Bununla birlikte orijinal adı 

Toplam Kalite Kontrolü olan TKY, (Steingard ve Fitzgibbons 1993), Ģirketlerin 

rekabet koĢullarına uyum sağlamak ve piyasada kalmak için gerek duyduğu bir 

yönetim anlayıĢıdır.  TKY‟nin takım çalıĢması ve yetkilendirme gibi kavramları 

kullanarak iĢin yoğunlaĢmasını, iĢgücü üzerinde artan gözetimi ve yönetim 

kontrolünü saklayan bir pelerin görevi gördüğü (Webb 1995: 107), TKY 

söyleminin ardında yönetimin kurallarının, prosedürlerinin ve kararlarının 

meĢrulaĢtırılmıĢ bir Ģekilde empoze edilmesinden baĢka bir Ģey olmadığı 

(Garrahan ve Stewart, 1992) ileri sürülmektedir. Steingard ve Fitzgibbons 

(1993) TKY‟yi yapısöküme uğratırken "toplam"ın diğer sesleri ikinci plana atıp 

sessizleĢtiren totaliter vurgusuna, "kalite"nin sadece örgüt ve örgütün üretim 

sistemi açısından değerlendiriliyor oluĢuna dikkat çekmektedir. TKY'yi 

eleĢtirenler, savunanların kullandığı yetkilendirme, özgürleĢtirme, takım 

çalıĢması gibi kavramlar yerine beyin yıkama, güçsüzleĢtirme, denetleme, takım 
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içi baskı, gözetleme, neo-fordizm ve itaat kavramlarını kullanarak TKY'yi iĢ 

yönetimin çalıĢanlar üzerindeki denetimini artırmasını sağlamanın, Taylorizmi 

yeniden canlandırmanın bir yöntemi (Boje ve Winsor, 1993) olarak 

görmektedirler. TKY, disiplinsel bakıĢın yerini değiĢtirir, iĢçiler yöneticilerin 

denetleyici rolünü benimseyerek disipline edici bakıĢı kendi üzerlerine çevirirler 

(Steingard ve Fitzgibbons, 1993). Böylece TKY yetkilendirilmiĢ çalıĢanların 

kendi kendilerini denetleyecekleri, kendi hatalarını ortaya çıkaracakları bir "örgüt 

kültürü" yaratır. Kendi kendilerini denetleyen bu iĢçiler, kendi sağlıklarından 

sorumlu tutulan hastalarla aynı toplumun üyesidirler, diğer bir deyiĢle denetimi 

ve sorumluluğu bireye yüklemek ve bireyi sorumlu kılmak neo-liberal 

politikaların birçok alanda birden iĢlettiği bir mekanizmadır.   

Özetle Marksist yaklaĢım tıbbı kapitalist ekonominin bir parçası olan ve 

teknolojik geliĢmeleri ve tedavileri gereksiz de olsa kâr amacıyla destekleyen bir 

kurum olarak, tıbbi bilgiyi de kapitalist sistemin verdiği zararı „doğal‟ ve biyolojik 

göstererek hastalıkların politik ve ekonomik nedenlerini gizleyen ve insanların 

hastalık deneyimlerini depolitize eden bir ideolojik araç olarak görür. Marksist 

yaklaĢım kapitalist geliĢimle birlikte yaĢam standartlarında ve yaĢam süresinde 

sağlanan iyileĢmeler gibi sağlık kazanımlarını görmekte baĢarısız olmakla (Hart 

1982, 1985; Reidy, 1984) ve bireyi „sadece yaygın bir toplumsal düzenin uysal 

üyeleri olarak görmekle‟ (Gerhardt, 1989:331) eleĢtirilmektedir.    

1.1.1.4.2.2. Neo-Liberal dönem ve risk toplumu  

                  tartışmaları 

Tıp, neo-liberal dönemde tedavisi daha pahalı olan akut hastalıklar yerine kronik 

hastalıklara ağırlık vermeye baĢlamıĢ, müdahale yerini görüntüleme ve 

izlemeye (gözetim ve denetim) bırakmıĢ, Ģifa veya tedavinin yerini düĢük 

maliyetleri nedeniyle önleme ve koruma7 almıĢ, iyileĢtirme kavramı yerini 

bakıma bırakmıĢ ve hastanede bakımın yerini de maliyet etkin olan topluluk 

                                            
7
 Tedavinin yerini önleme ve korumanın alması toplum sağlığına yönelik koruyucu tıbbın geliĢtiği 

yanılsamasını yaratmamalıdır, neo-liberal ekonominin koruyucu tıp uygulamalarına verilen 
önemi azalttığı için en son 19. Yüzyılda görülen çeĢitli hastalıkların yeniden görülmeye 
baĢladığını gösteren çalıĢmalar (Thomson vd., 1998; Cameron vd.1995; Longbottom, 1997) 
dikkat çekicidir. 
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içinde bakım almıĢtır (Nettleton ve Gustaffson, 2006:4).  Bu dönüĢümlerin hepsi 

birey-sağlık-devlet arasındaki iliĢkiyi bozup kendi ilkeleri doğrultusunda yeniden 

kuran neo-liberal paradigmanın yansımalarıdır. Bu çerçevede bireyler etraflarını 

saran ve sağlıklarını bozacak çok sayıda riske karĢı önlem almaları gerektiği 

konusunda sürekli olarak uyarılmakta, alınacak önlemler de satın alınacak 

hizmet ve mallar olarak bireyin karĢısına çıkmaktadır. 

Tıbbın riskten kâr elde eden bir piyasa stratejisi izlediğini düĢünenlerden biri de 

Ulrick Beck'tir. Beck (1992:83) sağlığı tehdit eden ekonomik tehlikelerin yanı 

sıra artık çevresel risklerin de toplumu tehdit etiğini, her yerde ve sonsuza kadar 

var olan bu risklerin teknolojik ve politik sistemin içine iĢlemiĢ olduğunu belirtir 

ve bu nedenle modern toplumun merkeze sağlığı koyan bir „risk toplumu‟ olduğu 

ileri sürer. Risk toplumunda hem riskleri hem de risklerden korunmak için gerekli 

ürünleri üreten tıbbi endüstriler ve sağlık kurumları, eskiden devlete ait olan 

gücün yeni sahipleridir. Bu kurumların uyguladıkları „tekno-ekonomik alt 

politikalar‟, kimyasal içerikli gıdalar, hava ve su kirliliğini önleyecek filtreler gibi 

ürünler sayesinde sağlığa yönelik riskleri birer ekonomik piyasa faktörü haline 

getirir ve riski kâra dönüĢtürür. Beck‟e göre   

“...giderek daha çok alanda tıp tarafından tanımlanan ve yapılandırılan bir 
gerçeklik, düĢüncenin ve eylemin ön koĢulu haline gelmektedir. Tıbbi 
formasyonun ve karar verme sürecinin spirali sadece derinlere, risk toplumunun 
gerçekliğine doğru inmekle kalmıyor, tıp için doymak bilmez bir iĢtah ve giderek 
artan sayıda alt kola sahip olan tıp mesleğindekilerin sunduğu hizmetler için 
sürekli olarak geniĢleyen bir piyasa da yaratılmıĢ oluyor” (Beck, 1992:211). 

 
Ananndale (1998:18), A.B.D.‟de her yıl 300 milyon doların harcandığı ve 

harcanan miktarın sürekli arttığı estetik ameliyat endüstrisindeki aĢırı 

büyümenin (Davis, 1995) Beck‟in tıbbi alt-politikalarının bir örneği olduğunu 

belirtmektedir. Çok önemli sağlık riskleri yaratsa da estetik ameliyat olma 

kararını vermek, bireyler sanal olarak kendi bedenlerini tasarlamaya zorlandıkça 

bedenin de bireyler tarafından yansıtılma ihtiyacı duyduğunu vurgulayan 

Giddens'ın (1991:8) 'bedenin düĢünümsel olarak harekete geçmekte' olduğu 

düĢüncesini yansıtmaktadır. Giddens'a göre (1994:82) günlük yaĢamdaki 

belirsizlik karĢısında 'nasıl görüneceğine', 'nasıl olacağına' karar vermek 

zorunda kalan bireylerin baĢvurduğu estetik ameliyatlar gibi, anoreksi de 
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toplumsal gerilimler karĢısında bireylerin, özellikle genç kadınların verdiği bir 

tepkidir.  

Beck de Giddens da yeni risklerin ve belirsizliklerin sınıf, cinsiyet ve etnik durum 

gibi geleneksel toplumsal bölünmeleri enine kestiğini, bireyin yeni risk 

deneyimleri yaĢadığını belirtmektedirler. Nükleer felaketler, sürekli ortaya çıkan 

yeni virüsler, kimyasal içerikli zararlı yiyecekler ya da iĢsizlikten kaynaklanan 

stres gibi sağlığa yönelik riskler, düĢünümsel risklerdir, çünkü birey bu risklerin 

karĢısında yalnız kalmakta, bilgi kirliliği ve belirsizlik nedeniyle kendini güvensiz 

hissetmekte ve kendine bir sığınak, bir güvence aramaktadır. Crawford (1984) 

kapitalist ideolojinin tıbbı önceki dönemlerdeki gibi desteklemediğini, artık yeni 

tıbbi teknolojilerin satıĢına8 ve tüketimine ve üretilmiĢ risklere yönelik ürünlere 

yöneldiğini belirtmektedir. Diğer bir deyiĢle toplumsal, ekonomik ve çevresel 

faktörleri gizleyip bireysel yaĢam tarzı faktörlerini vurgulayarak hastalığın 

sorumluluğunu bireye yükleyen neo-liberal bakıĢ açısı iyi sağlıkla kamu hizmeti 

arasındaki iliĢkiyi ortadan kaldırmaya baĢlamıĢtır. Crawford'a (1984:74) göre 

“sağlığı etkileyen kontrol dıĢı makro koĢullar oluĢtuğunda, aynı zamanda sağlığı 

da etkileyen bireysel davranıĢların büyük kısmı üzerinde öz-kontrol geliĢtirmek, 

geriye kalan tek seçenektir”. Ancak her ne kadar düĢünümselliğin neo-liberal 

sağlık politikaların zemin olarak kullandığı „sağlık farkındalığını‟ artırabileceği 

ileri sürülebilse de (Annandale, 1998:19), giderek artan risklerin magazinleĢerek 

medyada sürekli yer aldığı, neredeyse her televizyon kanalda sürekli yayınlanan 

sağlık programlarının olduğu, sihirli değnek etkisi yaratması beklenen kitaplar 

yazan 'fast thinker'ların (Bourdieu, 2000) popülerleĢtiği ve reklamları kullanarak 

kendi adını duyurmaya çalıĢan sağlık kuruluĢlarının birbiriyle rekabet ettiği bu 

belirsizlik ortamında hangi uzmanın bilgisine dayanarak karar vermesi 

gerektiğini düĢünmek bile birey için ayrı bir stres kaynağı olabilir.  

                                            
8
 Tıpta teknoloji kullanımı artmakla birlikte bu artıĢ diğer üretim süreçlerinin aksine maliyetleri 

düĢürmemekte, artırmaktadır (Ham, 1989), artan maliyetlere rağmen kâr marjını korumak 
isteyen yönetimler için maliyeti düĢürecek tek alan olarak emek kalmaktadır.   
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1.1.1.4.3. Yorumlayıcı yaklaşım 

Yorumlayıcı YaklaĢım içinde Sağlık ve Hastalık Sosyolojisine en önemli katkı, 

köklerini fenomenolojiden alan Toplumsal ĠnĢacılık YaklaĢımından ve 

EtkileĢimci YaklaĢımdan gelmiĢtir.  

1.1.1.4.3.1. Toplumsal İnşacılık   

Tıp doğa bilimlerinin bir parçası olarak görüldüğü, pozitivist paradigma içinde 

tıbbi bilginin epistemolojik olarak ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olduğu ve 

eleĢtiriden muaf tutulması gerektiği düĢünüldüğü için tıp da tıbbi bilgi de uzun 

zaman sosyolojinin ya da diğer sosyal bilim disiplinlerinin incelemesine açık 

olmamıĢtır (White 2002:15). Berger ve Luckmann'ın (1967) günlük bilginin ve 

gerçekliğin toplumsal inĢası üzerine yaptıkları çalıĢmalar, gerçeklerin toplumsal 

etkileĢim ve bu etkileĢimin yorumlanıĢı aracılığıyla yaratıldığını ve insanların 

sağlık ve hastalık ile ilgili düĢünce ve inançlarının incelenmesi gerektiğini 

göstererek sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢmesine önemli katkılarda 

bulunmuĢlardır. 

Toplumsal ĠnĢacılık YaklaĢımı içindeki tartıĢmalara değinmeden önce bu 

tartıĢmalara zemin hazırlamıĢ, medikal bilgi sosyolojisinin Durkheim‟cı temelini 

oluĢturmuĢ ve Kuhn‟un ve Foucault‟nun düĢüncelerini etkilemiĢ olan (White, 

2002:23-24) Fleck‟in çalıĢmalarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

Fleck (1979  [1935]: 47), Durkheim'cı yaklaĢımın “bilimsel gerçeklere neredeyse 

dinsel reveransa varacak aĢırı bir saygı” gösterdiğini  belirtmiĢ, Durkheim‟cı 

analizi bilimsel düĢüncelerin çalıĢılmasını da kapsayacak Ģekilde geniĢletmeye 

çalıĢmıĢtır. Bilim insanlarının bireysel dünya görüĢlerinin, içinde eğitildikleri ve 

toplumsallaĢtıkları gruba bağlı olduğunu ileri süren Fleck (1981 [1935]), 

“düĢünce tarzı” (thought style) kavramını kullanarak bilimsel gerçeklerin keĢfinin 

zaten mevcut olan doğanın keĢfine değil, doğa hakkında sahip olduğumuz 

teorilere bağlı olduğu ileri sürmüĢ, ayrıca bu keĢiflerin dinsel, politik veya 

ekonomik düĢünceler gibi bilimsel olmayan faktörlere bağlı olduğunu göstererek 

bilimin sosyolojik bir analizini geliĢtirmiĢtir. Fleck, toplumdaki frengi anlayıĢının 

tarihsel geliĢimini inceleyerek bu anlayıĢın toplumun politik, ekonomik ve 

kültürel örgütlenmesinin yansıması olduğunu, dolayısıyla hastalık kategorilerinin 
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ahlaki olarak tarafsız olmadıklarını göstermiĢtir (Fleck vd., 1981). Özetle 

Fleck‟in medikal bilgi anlayıĢı, bu bilginin içeriğinin toplumsal doğasını 

vurgulayan bir anlayıĢtır. Doğal gerçek diye bir Ģey yoktur, sadece toplumsal 

kategoriler vardır ve toplumda ekonomik ve politik gücü elinde bulunduran 

yönetici sınıflar kendi düĢünce kolektiflerini bilim olarak pazarladıkları için 

güçlüdürler. Fleck‟e göre “sanatta ve yaĢamda olduğu gibi bilimde de ancak ve 

ancak kültüre göre doğru olanlar doğaya göre de doğru olur” (Fleck, 1979 

[1935]:35). Bu temellere dayanan toplumsal inĢacılık, özetle üç baĢlıkta 

toplanabilecek tartıĢmalardan oluĢur.    

1.1.1.4.3.1.1. Bedenin ve hastalığın toplumsal inşası 

Toplumsal ĠnĢacı YaklaĢım, hastalıkların basit gerçekler olmadıklarını, 

toplumsal muhakemenin ve toplumsal pratiklerin sonucu olduklarını iddia 

ederek gerçekliği sorunsallaĢtırır. Örneğin bedenin modern anatomik çizimlerini 

Ortaçağdaki çizimlerle karĢılaĢtıran çalıĢmaları inceleyen ve bu çizimlerin, farklı 

dönemlerin dünya görüĢlerini yansıttığını gösteren Armstrong (1993:xi) bedenin, 

bedene iliĢkin tanımlara bağlı olduğunu, tıbbi bilginin değiĢmez bir biyolojik 

gerçeklik olarak bedeni hem tanımladığını hem de inĢa ettiğini belirtmektedir. 

Hastalıkların gerçekliğinin sorunlu olduğuna iliĢkin bir örnek de RSI9 

hastalığıdır. RSI, iĢverenlere göre iĢçilerin zinde olmamasından ve yanlıĢ 

durmalarından; sendikacılara göre çalıĢma koĢullarının uygunsuzluğundan, iĢin 

kontrolünün iĢçide olmamasından ve iĢlerin ağırlığından kaynaklanan bir 

hastalıktır, psikiyatrlara göre ise tazminat nevrozunun ve/veya histerik 

sendromların bir biçimidir. Yani RSI‟nin hastalık olup olmadığı, hatta hastalık 

haline gelip gelmeyeceği biyolojik faktörlerin değil, toplumsal iliĢkilerin 

sonucudur ve politik bir konudur (Tesh, 1988). Benzer analizler Alzheimer (Fox 

1989), hipoglisemi (Singer, 1984), hipertansiyon (Blumhagen, 1980) disleksi 

(Erchak ve Rosenfeld, 1989) ve psikosomatik bozukluk (Helman, 1985) için de 

yapılmıĢtır. Bilginin inĢa edilmiĢ doğasını vurgulayarak medikal inanç 

sistemlerinin diğer inanç sistemlerinden farklı olmadığını, kültürel olarak özgül 

olduklarını ve içeriklerinin ve uygulamalarının da toplumsal kökenli olduğunu 

                                            
9
 RSI: Repetitive Stratin Injury: Tekrarlanan Zorlama Yaralanması ve Tekrarlayan Gerilim 

Deformasyonu 
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savunan Comaroff (1978:247) tıbbi bilginin içeriğinden çok sembolik önemi 

nedeniyle geniĢ çapta kabul gördüğünü ve diğer iyileĢtirme sistemleri gibi Batı 

tıbbının da „sağlamlığının verili kabul edilmemesi gereken sorunlu bir sosyo-

kültürel sistem‟ olarak ele alınması gerektiğini belirtmiĢtir.   

Beden ve hastalık değiĢmez gerçeklikler değilse, bunlar hakkındaki fikirler 

toplumsal olarak nasıl yaratılmaktadır? Nettleton (2006:18-20) bu soruya verilen 

yanıtların iki grupta toplanabileceğini ileri sürer. Bunlardan ilki paradigma (Kuhn, 

1962) ve düĢünce kolektifleri (Fleck, 1979 [1935]) kavramlarına gönderme 

yaparak bilimsel „gerçeklerin‟ toplumsal süreçlerin ürünleri olduğunu, bu tip 

düĢüncelerin, üyelerine baktıkları Ģeyi nasıl görmeleri ve nasıl yorumlamaları 

gerektiğini öğreten bilimsel topluluklara ya da düĢünce kolektiflerine bağlı 

olduğunu ileri sürer. Tıp içinde baskın medikal paradigma dıĢında kalan 

düĢünce, deney ve tedavilerin genellikle reddedildiğini gösteren çeĢitli 

çalıĢmalar (Davenas vd., 1988; Atkinson, 1988) bu görüĢü desteklemektedir. 

Bilimsel toplulukların profesyonel ve teknik çıkarlarının bilimsel düĢüncenin 

geliĢiminde giderek daha fazla ağırlık kazandığını ileri süren Bartley (1990:372) 

mesleki alt grupların piyasada sahiplenebilecekleri uzmanlık biçimleri ve 

teknikler yaratmaya çalıĢtıklarını ve yeni bilimsel geliĢmelerin nesnel deney 

sonuçlarından çok sonuçların pazarlanabilirliği ile ilgili olduğunu belirtmektedir. 

A.B.D.‟de her yıl üretilmeye baĢlanan yeni ilaçların %39‟unun düĢük kâr ihtimali 

nedeniyle üretiminin terk edilmesi (Shahmanesh, 2007:328) Bartley‟nin 

düĢüncesini doğrulayan bir veri olarak kabul edilebilir. Bunu doğrulayan bir diğer 

örnek de Afrika uyku hastalığının tek çaresi olan bir ilacın, ana maddesinin 

stokları tükendiği için üretiminin durdurulması, Afrika‟daki hastaların ancak aynı 

ana maddenin kullanıldığı kozmetik amaçlı bir krem sayesinde ilaç 

bulabilmeleridir (McNeil, 2001). Bunlara ek olarak 1975-2000 yılları arasında 

piyasaya sürülen 1393 yeni ilaçtan sadece 16 tanesinin tüberküloz ve sıtma gibi 

Batı ülkelerinde artık görülmeyen „ihmal edilmiĢ hastalıklar‟a yönelik olması 

(Shahmanesh, 2007:326) bilimin insanlara faydalı olmak amacıyla değil, ilaç 

Ģirketlerine kâr sağlamak amacıyla iĢlediğini göstermektedir.   

Tıbbi gerçeklerin toplumsal olarak nasıl yaratıldığı sorusuna verilen ikinci yanıt, 

tıbbın nesnelerinin kendi etraflarındaki dil ve uygulamalar aracılığıyla bir söylem 
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içerisinde yaratıldığını ileri sürer. Foucault (1976) hastalık düĢüncesinin Paris‟te 

on sekizinci yüzyıl tıbbının söylemsel pratikleri içinde doğduğunu, araĢtırma, 

tedavi ve gözlemin hastanede yapılmaya bu dönemde baĢlandığını göstermiĢ, 

bu tıbbi etkinlikler bedene odaklandığı için bedenin hastalığın ana alanı haline 

geldiğini savunmuĢtur. Diğer bir deyiĢle tıp söylemi, kendi bakışının ürünü 

olarak hastalığı bedenin yapısının ve iĢleyiĢinin içine yerleĢtirerek ayrı bir olgu 

haline getirmiĢtir.  

1.1.1.4.3.1.2.Tıbbi Bilgi, Tıbbi Teknolojiler ve  

                     Toplumsal İlişkiler  

Toplumsal inĢacı yaklaĢım, tıbbi bilginin, tıbbi teknolojinin ve bunların 

kullanıldığı toplumsal iliĢkilerin de toplumsal iliĢkilerin sonucu olduğunu ileri 

sürer. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında madencilerde görülen bazı 

'hastalık'ların hastalık olarak kabul edilmesini sağlamak için çeĢitli meslek 

gruplarının bir dizi politik ve yasal strateji kullandığı çeĢitli çalıĢmalarda (Figlio, 

1982; Bloor, 2000) gösterilmektedir. Shuttleworth (1990:57) on dokuzuncu 

yüzyılda kadınların menstruasyon kanaması ile zihinsel bozukluk arasında iliĢki 

kurulduğunu göstererek “kadınların sağlıklarının, kendi bedenlerini kontrol 

etmedeki yetersizliklerine dayandığına” inanıldığını belirtmekte, Smith-

Rosenberg de (1984) on dokuzuncu yüzyılda kadınların eğitimlerini sürdürmek 

istemelerinin histeri belirtisi olarak kabul edildiğini göstermektedir. EĢcinsellik de 

ortaçağdan itibaren yer yer ölüm cezası ile (Katz, 1976) cezalandırılan bir 

sapma olarak görülürken 19. yüzyıl sonlarında tıp ve psikiyatrinin alanına 

girerek hastalık olarak etiketlenmiĢ, homoseksüelliğe yönelik önyargılar 

1980‟lerde yapılan çalıĢmalarda AIDS‟e “eĢcinsel uzlaĢma sendromu”, 

“eĢcinsellikle iliĢkili bağıĢıklık eksikliği” ya da “eĢcinsel kanseri” gibi adlar 

verilmesine neden olmuĢtur (http://www.avert.org/aids-history-86.htm). Bu 

çalıĢmalar tıbbi bilginin üretilmesinin olduğu kadar kullanılmasının da değerden 

bağımsız olmadığını göstermektedir. Günümüzde de tıp profesyonellerinin 

pozisyonlarını geleneksel aile değerlerini güçlendirmek için kullandıkları (Porter, 

1990) ve depresyon gibi aslında kökeninin toplumsal olduğu ileri sürülen (Brown 

ve Haris, 1978) sorunlara teknik çözümler sunarak hastalığı depolitize etmeye 
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çalıĢtıkları (Crossley, 2003) gösterilmekte, tıbbi bilginin günümüzde de çeĢitli 

yollarla ataerkil toplum yapısını ve cinsiyetçi iliĢkileri desteklediği 

belirtilmektedir. 

Tıbbi bilginin içeriğinin bu bilginin üretim araçlarını kontrol edenler tarafından 

belirlendiğini ileri süren Jewson (1976) üç tip „tıbbi kozmoloji‟10 belirlemiĢ, 

ardından Armstrong (2002) ve Nettleton'ın (2204) katkılarıyla bu Ģemanın 

kapsamı günümüze kadar uzatılmıĢtır.  

(i) Bu kozmolojilerden ilki, 1770‟lerden 1800‟lere dek uzanan, doktorlara eriĢim 

olanağı bulunan zengin hastaların yargılama ve değerlendirmeyi yapan 

patronlar konumunda olduğu ve doktorların rakip doktorları saf dıĢı bırakabilmek 

için hastalarının özel isteklerini keĢfetmeye çalıĢtığı yatak yanı tıbbıdır 

(bedside medicine) (Jewson, 1976:233).    

(ii) Ġkinci kozmoloji, 1800‟lerde hastanelerin doğuĢuyla baĢlayan ve 1840‟lara 

dek devam eden, hastalığın bireyin bir bütün olarak var oluĢundan ayrılıp belirli 

bir organın patolojisi haline geldiği, patronaja bağlı olmaktan kurtulmuĢ 

doktorların fakir ve kendilerine bağımlı olan bir hasta kitlesine sahip oldukları 

hastane tıbbıdır (hospital medicine) (Jewson 1976:235).    

(iii) Üçüncü kozmoloji olan  laboratuar tıbbında (laboratory medicine) (1840-

1870) hasta „analiz edilecek maddesel bir Ģey‟ haline, hastalık da „biyokimyasal 

bir süreç‟ haline gelmiĢ (Jewson 1976:238), hem doktorun hem de hastanın 

yerini bilimsel testler almıĢtır 

(iv) Bu kozmolojilere ek olarak Armstrong (2002) 20. yüzyılda nüfusun sağlık ve 

hastalık bilgilerinin epidemik çalıĢmalar, anketler gibi araçlarla toplandığı ve 

klinik bilginin büyük ölçüde sağlığa yönelik risklere odaklandığı gözetim tıbbı 

(surveillance medicine) kozmolojisini eklemiĢtir.  

(v) Nettleton da (2004) bu Ģemaya sosyo-teknolojik değiĢimlerle iliĢkili olan, yeni 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin bizim gerçekliğe iliĢkin algı ve yorumlarımızı 

değiĢtirdiği internet tıbbı (e-scaped medicine) kozmolojisini eklemiĢtir.   

                                            
10

 Tıbbi kozmoloji, tıbbi bilginin üretilmesindeki toplumsal iliĢkilere gömülü toplumsal etkileĢim 
biçimleridir. 
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Jewson tarafından ileri sürülen, Armstrong ve Nettleton tarafından da geliĢtirilen 

bu kozmolojiler tıbbi bilginin, bilimin rasyonel sürecinden çok toplumsal iliĢkiler 

tarafından üretildiğini açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Toplumsal iliĢkilerin 

hastalıkları üretmesi toplumu kontrol etme amacına yöneliktir. Foucault'nun 

(1977) toplumsal yaĢamda hem nüfusun düzenlenmesi hem de bireylerin 

disipline edilmesi gerektiğini belirtmesi gibi Turner da (1996) toplumda 

bedenlerin dıĢsal olarak temsil edilmesi ve içsel olarak zapt edilmesi gerektiğini 

vurgular. Turner (1996:108) bu gerekliliklerin hastalığın toplumsal olarak 

üretilmiş kategorileriyle sağlanabileceğini, mastürbasyon deliliği ya da histeri 

gibi hastalıkların11 tıp tarihinde tuhaf dönemlerin yansıması olarak değil, belirli 

sosyal ve tarihsel koĢulların ürünleri olarak görülebileceğini belirtir. Diğer bir 

deyiĢle toplumsal iliĢkilerle hastalık arasındaki iliĢki iki yönlüdür, toplumsal 

iliĢkiler hastalıkların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve yansız olduğu kabul 

edilen hastalık dili de toplumsal iliĢkilerin doğasını gizlemeye hizmet etmektedir 

(Taussig, 1980).   

Tıbbi bilginin olduğu kadar tıbbi teknolojilerin kullanımının da toplumsal olarak 

biçimlendirildiğini gösteren çalıĢmalar (Pomare, 1988; Behar, 1983; Martin ve 

Richards, 1995) çeĢitli hastalıkların teĢhis ve tedavi sürecinde ırkçı ve ayrımcı 

uygulamalar olduğunu ve tıbbi tedavilerin, tedavi edilenlerin politik, ekonomik ve 

toplumsal iktidarlarına bağlı olduğunu göstermektedir. Tıbbi teknolojilerin 

kullanımındaki öznellik sadece hastaları kontrol etmeye yönelik değildir, sağlık 

sektöründeki çeĢitli mesleklerde çalıĢanları dıĢlama ve kontrol altında tutma 

iĢlevine de sahiptir. Çok sayıda araç gerecin doktorlar dıĢındaki sağlık personeli 

                                            
11

 Mastürbasyon deliliği, nüfusun kontrolünü ve erkekler üzerinde toplumsal kontrol sağlamayı 
amaçlayan bir yapıda geliĢmiĢ bir hastalıktır. Ġnsanların paralarını biriktirmeleri ve müsrif 
olmamaları gerektiğini ileri süren ekonomik teoriyle paralel bir Ģekilde cinsel iliĢkilerini de sınırlı 
tutmaları gerektiği düĢüncesine dayanır, mastürbasyonun bir delilik türü olduğunu ve kellik, 
kekeleme, körlük gibi fiziksel belirtilere sahip olduğu ileri sürülür (Turner, 1996:83). Kadınlar için 
de on dokuzuncu yüzyılda histeri hastalığı benzer bir iĢlev görmüĢtür. Bu dönemde erkeklerde 
beynin, kadınlarda ise sinir sistemiyle üreme sistemlerinin baskın olduğu ve beynin ve 
yumurtalıkların aynı anda geliĢemediği ileri sürülmüĢtür. Bunun sonucunda çalıĢmaya ya da 
eğitim görmeye kalkıĢan kadınların, üreme zorunluluklarını inkâr ederek kendilerini histeri 
riskine atmıĢ oldukları kabul edilmiĢtir. On dokuzuncu yüzyılda kloroz konusunda (Figlio, 1978) 
ve yirminci yüzyılın baĢlarında agorafobi konusunda (de Swaan, 1981) da benzer analizler 
yapılmıĢtır.  
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tarafından kullanılmasının yasak olması12, doktorların iktidarını güçlendirmekte, 

tıbbi teknolojinin toplumsal iliĢkilerle doldurulmuĢ olduğunu ve onlardan 

bağımsız olarak ele alınamayacağını (Faulkner ve Arnold, 1985) 

göstermektedir. Diğer bir deyiĢle tıbbi teknolojilerin kullanılma biçimi, alanda 

baskın bir konuma ulaĢmak için diğer meslekleri dıĢlamaya çalıĢan tıbbın 

çabalarını desteklemiĢtir.   

Sonuç olarak toplumsal inĢacılık tıbbi bilginin ve tıbbi teknolojilerin bilime dayalı 

nesnel ve değerden arınmıĢ uygulamalar olmadığını, kültürel, ekonomik ve 

politik faktörler tarafından biçimlendirilen toplumsal iliĢkilerin sonucu olduğunu 

savunur.  

1.1.1.4.3.1.3. Medikalizasyon  

Medikalizasyon, tıbbın önceden tıbbi sayılmayan alanları tıplaĢtırması ve 

önceden tıbbi olduğu düĢünülmeyen konularda uzman olduğunu iddia ederek 

tıbbın kapsamını bu alanları da içine alacak Ģekilde geniĢletmesi olarak 

tanımlanabilir.  Medikalizasyon tezine göre tıp profesyonelleri günlük yaĢamın 

ya da toplumsal sorunların „normal‟ olan yönlerini tıbbi sorunlar olarak 

kavramsallaĢtırarak bunlara tıbbi ya da teknik çözümler önermeye eğilimlidirler 

(Nettleton 2006:26). Medikalizasyonun geliĢmesinde önceki yüzyıllarda sadece 

hastanın bedenine odaklanan tıbbın yirminci yüzyılda modern toplumlardaki 

bireyselleĢme eğiliminin bir yansıması olarak alanını bireyin psikolojik, 

ekonomik ve toplumsal koĢullarını da kapsayacak Ģekilde yeniden tanımlaması 

(Arney ve Bergen, 1984) ve böylece dıĢarıdan yönetilen kontrol mekanizmaları 

yerine bireyleri kontrol edecek iç kontrol mekanizmaları geliĢtirmeye baĢlaması 

(White 2002:44) etkili olmuĢtur.  

Medikalizasyon, tıbbın modern toplumda sahip olduğu toplumsal kontrol 

mekanizması iĢlevini yürütmesini sağlayan bir araçtır. Tıp temel toplumsal 

kontrol mekanizması statüsünü önceki toplumsal kontrol mekanizmaları olan 

dinsel ve yasal kurumlardan alarak son 150 yıl içinde kazanmıĢ, böylece bir 

zamanlar oburluk gibi dinin ya da intihar gibi yasaların alanına giren 'ahlaksızlık' 

                                            
12

 Bu durum özellikle ebelik mesleğinin tarihinde açıkça görülmektedir, bkz. Donnison, 1977; 
Garcia vd.1990. 
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eylemleri artık tıbbi konular olarak görülmeye baĢlanmıĢtır (White 2002:43). 

Zola (1972:487), tıp tarafından hastalık olarak etiketlenen Ģeyin bedende 

meydana gelen biyolojik oluĢumlarla iliĢkisinin çok az olduğunu, hastalıkların 

toplumsal kontrol biçimleri olarak etiketlenip tedavi edildiğini belirtmektedir. 

Neyin hastalık olarak tanımlanacağına karar verme konusunda doktorlar 

sıradan insanlardan çok daha fazla güce sahiptir, bu açıdan gerçekliğin 

toplumsal inĢası söz konusu olduğunda insanlar eĢit güce ve etkiye sahip 

değildir. Illich'in (1975) belirttiği gibi bu durum sıradan insanların kendi 

sorunlarını çözme becerileri ellerinden almakta ve onları tıp uzmanlarına 

bağımlı kılmaktadır. Tıp, bir sorunu 'hastalık' olarak etiketlediği andan itibaren 

sağlık profesyonellerinin sorunu ve bireyi izleme, müdahale etme ve yargılama 

otoriteleri olacaktır (Nettleton 2006:26). 

„Düzgün‟ davranıĢ hakkındaki politik değerlendirmelerini kesin bilimsel gerçekler 

gibi gösteren ve „normal‟in ne olduğunu tanımlayarak bireyi etiketleyen tıp, rol 

beklentilerine ya da normlara uymayan bireyleri 'hasta' olarak göstermekte ve 

yasal kabul edilen klinik müdahalelerle insanları kendi tanımladığı normallik 

sınırları içine girmeye zorlamaktadır (White 2002: 51-52). Bu çerçevede 

medikalizasyon hastalığın sapkın davranıĢ, sapkın davranıĢın da hastalık olarak 

inĢa edilmesinde etkili olan temel süreçtir (Nazlı, 2005). Örneğin yüzyıllarca 

doğal bir kadın deneyimi olarak kabul edilen doğumun „tıbbi bir sorun‟ olarak 

tanımlanarak medikalize edilmesi, hamileliğin ve doğumun kontrolünün, 

erkeklerin baskın olduğu tıp profesyonellerinin elinde toplanmasına ve 

kadınların doğumlarını hastanede yapmaya teĢvik edilmelerine neden olmuĢtur. 

Oysa yapılan çalıĢmalar kadınların doğumu evde yapmalarının enfeksiyon ve 

teknolojik müdahale riskini azalttığı için daha güvenli olduğunu göstermektedir 

(Oakley, 1984; Tew, 1990). Yapılan çalıĢmalar kumarbazlık (Conrad ve 

Schneider, 1980), alkolizm (Meyer, 1996), ev iĢlerini yapmak istememe (Barrett 

ve Roberts, 1978) gibi eylem ve durumların nasıl tıbbi sorunlar haline getirilip 

hastalık olarak etiketlendiğini göstermekte ve tıbbın normal davranıĢı tanımlama 

hakkının nasıl toplumsal ve politik güce dönüĢtüğünü göstermektedir. Bu gibi 

durumların hastalık olarak etiketlenmesi, teĢhislerin yansız olmadığını, ahlaki 

değerlendirmeler içerdiğini ve teĢhisler aracılığıyla ırkla, cinsiyetle ya da yaĢla 
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iliĢkili yapısal toplumsal sorunların üzerinin örtüldüğünü göstermektedir. 

Alkolizm, kumarbazlık, hiperaktivite, disleksi, intihar, homoseksüellik gibi toplum 

normlarına veya genel standartlarına „uymadığı‟ düĢünülen davranıĢlarının 

'hastalık' gibi tıbbi terimlerle açıklanması bu sorunları bireyin sorumluluğu haline 

getirmekte ve bireylerin içinde bulunduğu durumu ait olduğu toplumsal çevreden 

soyutlamaktadır. Medikalizasyon süreci böylece toplumsal iliĢkileri sorunlu 

iliĢkiler olarak etiketlendirir, bunları bireylerin biyolojileriyle iliĢkilendirir ve 

sonuçta yine biyolojik çözümler sunar13.  

Medikalizasyon aracılığı ile 'hastalık' olduğu varsayılan 'esaretten kaçmak', 

'alkolizm', 'kumarbazlık' ya da 'ataerkil toplumda yaratılan cinsiyete dayalı rollere 

direnmek' sosyolojik açıdan hastalık değil, insanların toplumsal yapıya direnme 

biçimleri, diğer bir deyiĢle politik eylemlerdir. KüreselleĢmenin bir yandan 

ekonomik eĢitsizlikleri derinleĢtirerek, bir yandan da kolektif ve geleneksel 

kültürleri eritip fırsatçı, samimiyetsiz ve yüzeysel iliĢkileri artırarak kimliğin 

istikrarını tehdit etmekte ve duygusal sıkıntıları ve psikiyatrik bozuklukları 

artırdığı (Sayar, 2001) bilinmektedir. Bu durum aynı zamanda insanların 

kendilerine dayatılan yeni normlara karĢı verdikleri tepkilerin tıp tarafından 

hastalık olarak etiketlendiğini göstermektedir. Burada asıl sorun, toplumsal ve 

ekonomik nedenlerden kaynaklanan sorunlar karĢısında ne yapılacağına karar 

verme gücünün toplum çıkarlarından çok kendi mesleki çıkarlarını 

gerçekleĢtirmeye çalıĢan bir meslek grubuna verilmesidir (White, 2002:51-2).  

                                            
13 Bu açıdan en çarpıcı örneklerden biri on dokuzuncu yüzyılda siyah köleler arasında „görülen‟ 

ve belirtisi de tarladan ya da esaretten kaçmaya çalıĢmak olan “Drapetomania” hastalığıdır. 
Köleliğe dayanan ırkçı bir toplumda esaretten kaçmanın hastalık olarak kabul edilmesi, 
toplumdaki güç iliĢkilerinin bir sonucudur ve bu iliĢkileri pekiĢtirir.  Hastalığın tedavi Ģekli de 
tıbbın artık hakim dünya görüĢü haline geldiğini göstermektedir: “...çiftlik sahipleri, durumlarını 
dinsel terimlerle açıklamak, sahip olundukları halde kaçan bu kölelerin içlerindeki şeytanı 
çıkartmak için rahipleri çağırmak yerine doktorları çağırdılar. Doktorlar da, teknik ve bilimsel 
uygulamaların vasıflı uygulayıcıları olarak, durumu hastalık olarak değerlendirdiler ve çaresini 
buyurdular: çaresi her iki ayak başparmağının kesilmesiydi, böylece kaçmaları fiziksel olarak 
imkansız olacaktı” (White 2002:42). Daha yakın tarihlere gelindiğinde Scheper-Hughes (1990, 
1995), çok sayıda aç ve susuz insanın yaĢadığı ve bebeklerin ve çocukların susuzluk nedeniyle 
öldüğü Brezilya‟nın kuzey doğu bölgesinde açlık ve aĢırı çalıĢma gibi nedenlerle oluĢan 
belirtilerin yerel olarak “nervos” hastalığı olarak adlandırıldığını belirtmektedir. Scheper-Hughes 
(1990), yirmi yıllık askeri rejim ve politik baskının sonunda insanların rahatsızlıklarını nervosun 
çeĢitli türlerine yakalandıklarını ifade ederek söyleyebildiklerini vurgulamakta ve bunun sosyal 
bir hastalık olduğunu ifade etmektedir.   
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Özetle bir toplumsal kontrol mekanizması olarak tıp, medikalizayon sayesinde 

kendi politik görüĢleri doğrultusunda normal davranıĢın ve hastalığın ne 

olduğunu tanımlar ve teknolojik alandaki hakimiyeti sayesinde bireyleri kendi 

tanımladığı bu normlara uymaya zorlar.  

1.1.1.4.3.1.4. Toplumsal İnşacılığa Yöneltilen Eleştiriler  

Toplumsal ĠnĢacılık yaklaĢımını diğer yaklaĢımlardan ayıran en belirgin özellik 

toplumsal gerçekliğin öznel yönünü vurgulamasıdır ve bu yaklaĢıma getirilen 

eleĢtirilerin çoğu da bu noktaya iliĢkindir. Nettleton (2006:26-29), Toplumsal 

ĠnĢacılığa getirilen eleĢtirilerin dört grupta toplanabileceğini belirtmektedir. 

Toplumsal inĢacılığa yöneltilen ilk eleĢtiri, (i) dıĢ gerçeklikleri tamamen göz ardı 

ettiği ve ampirizme tamamen zıt olduğu iddiasıdır (Taylor ve Ashworth, 1987). 

Ancak toplumsal inĢacılık homojen bir yaklaĢım değildir, bu yaklaĢım içinde dıĢ 

gerçeklikleri kabul etmeyenler olduğu gibi (Armstrong, 1983) kabul edenler de 

yer almaktadır (Lock, 1988). Ġkinci olarak (ii) tıbbın bilimsel bilgi ve 

uygulamaların geçerliliğini onaylamak için tıbbın topluma kazandırdığı somut 

faydaların yeterli olacağı ve toplumsal inĢacılığın tıp içindeki hangi geliĢmelerin 

takdir edileceğine iliĢkin bir ölçüt oluĢturmayarak tıpta ilerleme olasılığını 

azaltacağı ileri sürülmüĢtür. Nettleton (2006:28) bunun ikna edici bir eleĢtiri 

olduğunu kabul etmekle birlikte bütün bilgilerin toplumsal koĢullara bağlı olduğu 

iddiasının “bütün bilgilerin değersiz olduğu anlamına gelmediğini, sadece 

bilginin nasıl yaratıldığına iliĢkin alternatif anlama biçimleri geliĢtirmeye 

çalıĢtığını” vurgular. Toplumsal inĢacılığa getirilen üçüncü eleĢtiri, (iii) görelilik 

sorunu olarak bilinen iddiadır ve bütün bilgiler toplumsal olarak göreli ise 

toplumsal inĢacılığın geçerliğinin de mümkün olmayacağını ileri sürer (Bury, 

1986). Son olarak çeĢitli ampirik çalıĢmalar (Riessmann, 1983; Gabe ve 

Calnan, 1989) (iv) medikalizasyon hakkındaki iddiaların, insanların tıbbi fikirlere 

direnme ve kendi bilgi ve deneyimlerine güvenme konusundaki becerilerini 

görmezden gelen iddialar olduğunu ve medikalizasyon sürecinin abartıldığını 

ileri sürmektedir.   
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1.1.1.4.3.2.  Etkileşimci Yaklaşım 

EtkileĢimci yaklaĢımın iddialarının temelinde varlığın altında biyolojik bir zemin 

var olsa da benliğin temelde diğerleriyle etkileĢim sonucu geliĢen toplumsal bir 

ürün olduğu varsayımı vardır (Mead, 1972 [1934]). EtkileĢimci yaklaĢım sağlık 

ve hastalık sosyolojisi çerçevesinde insanların doğum, ölüm, ameliyat gibi 

toplumsal olaylara anlam verme biçimleri, sağlıkları bozulduğunda kimliklerinin 

değiĢimine ne tepki verdikleri ve doktorlar-hasta etkileĢiminin analizi gibi 

konularla ilgilenir.   

EtkileĢimcilerin çalıĢmalarının çoğu, hastaların iktidara ve kaynaklara sahip 

olamadıkları için kendi hastalıklarının durumuyla ilgili kendi bireysel tanımlarını 

kurabilecekleri alanın çok dar olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede bu 

yaklaĢımdaki çalıĢmalar 'hasta perspektifi'ni kabul etmekte, yani hastanın benlik 

duygusunun diğerleri tarafından yağmalanmaması, geçerli kabul edilmesi 

gerektiği ve hastanın, tedavi kararlarında daha fazla söz sahibi olması 

gerektiğini savunmaktadır (Annandale, 1998:22).   

Toplumsal düzeni kırılgan ve geçici bir düzen olarak görse de toplumsal 

etkileĢimi yöneten toplumsal kuralların keĢfedilmesiyle, özellikle ritüeller ve 

seremoniler gibi toplumsal etkileĢimin görünür kalıpları ile ilgilenen Goffman'ın  

(1967) düĢünceleri etkileĢimci yaklaĢımda sağlıkla ilgili çalıĢmalara yön 

vermiĢtir. Goffman'ın düĢüncelerini pediatri kliniklerinde yaptığı çalıĢmalara 

uygulayan ve medikal etkileĢimin seremonik yönüyle ilgilenen Strong (1979) 

hastalarla doktorların bir arada bulunduğu tıbbi karĢılaĢmaları inceleyerek 

hastaların da doktorların da bu etkileĢimde karĢılıklı beklentilere sahip 

olduklarını göstermiĢtir. Strong'a (1979:100-128) göre hastalar ve doktorlar 

karĢılıklı olarak birbirlerini idealize etmekte, bu ideal modele aykırı bir durum 

olduğunda birbirilerini tolere etmekte ve ortak bir seremonik düzen 

yaratmaktadırlar.  

Ölme üzerine yaptıkları çalıĢmada „farkındalık bağlamları‟ kavramını geliĢtiren 

Glaser ve Straus (1965), hastaların kendi durumlarına iliĢkin kendi yaptıkları 

tanımların yanında, diğer insanların yaptıkları tanımları da önemli bulduklarını 

göstermiĢlerdir. Ölen kiĢinin ve etrafındakilerin etkileĢimde bulunduğu 
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bağlamların sabit olmadığını, akıĢkan olduğunu ve doktor ve hemĢire gibi 

sürece dahil olanlar değiĢirse yeniden inĢa edilebildiğini belirten Glaser ve 

Straus  (1965:94), hastaların kendi amaçlarına ulaĢmak için çeĢitli yollarla 

'pazarlık' yaptığını vurgular. 

Roth‟un (1963) tüberküloz hastalarının takibinde kullanılan zaman çizelgeleri 

hakkında yaptığı çalıĢmada da etkileĢimci yaklaĢım açısından önemli 

kavramlardan biri olan görüĢme (negotiation) kavramı merkezidir. Bu çalıĢmada 

Roth hastaların “o gruptaki hastalardan herhangi birinin baĢına gelebilecek 

herhangi bir Ģeyin kendisine ne olacağının belirlenmesinde meĢru bir referans 

noktası olarak kullanılabileceğine” inandığını göstermiĢtir (Roth 1963:36).  

Sağlığa atfedilen anlamın önemini vurgulayan ve hastalıkların algılara dayalı bir 

sınıflandırmasını yapan çalıĢmasında Cornwell (1984:124) insanların 

hastalıkları „ahlaki olarak sorunlu durumlar‟ olarak gördüklerini belirtmekte, 

sağlıklı olmak ahlaki olarak doğru kabul edildiği için birçok görüĢmecinin bir dizi 

ciddi sağlık sorunu olduğu halde kendini „sağlıklı‟ olarak tanımladığını 

belirtmektedir. 

EtkileĢimci yaklaĢım, genel olarak inceledikleri etkileĢim ve görüĢmelerde etkili, 

hatta belirleyici olabilecek yapısal özellikleri dikkate almamakla  (Day ve Day, 

1977) ve toplumsal yaĢamda birbirinin içine karıĢmıĢ durumda olan (Fine, 

1993:69) gerçeğin mikro ve makro düzeylerini birbirinden ayırmakla 

eleĢtirilmiĢlerdir.  EtkileĢimci yaklaĢım bu eleĢtirilere yanıt olarak daha genel 

düzeyde sağlık ve hastalık sosyolojisi politikaları ile ilgilenmiĢ, bu giriĢimin 

sonucunda duygu sosyolojisi (sociology of emotions) alanı kurulmaya 

baĢlanmıĢtır. Duygu sosyolojisinin kurucularından olan Hochschild (1979:551), 

etkileĢimci yaklaĢımın önde gelen isimlerinden olan Mead ve Blumer‟ı 

duyguların önemini görmemekle, Goffman‟ı da duyguları, kurallarla yönetilen 

zarar verici davranıĢlar Ģeklinde görmekle eleĢtirse de sosyolojinin her Ģeyi 

fiziksel olarak ele almasına tepki olarak 1970‟lerin ortasında ABD‟de geliĢmeye 

baĢlayan duygu sosyolojisi (Olesen 1990) çalıĢmalarının çoğunun merkezinde 

etkileĢimci ilkeler yer almaktadır. 
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Duygu sosyolojisi genel olarak duyguların verili olmadığını, toplumsal olarak 

biçimlendirilebilir olduğunu (Hochschild, 1979), sosyologların duyguları 

indirgenemez bir Ģekilde toplumsal olan, toplumsal eylemler içinde oluĢan ve 

grup süreçleriyle devam eden durumlar olarak görmeleri gerektiğini (McCarthy, 

1989), psikolojik durumlara duygusal önemi veya önemsizliği verenin aktörlerin 

tanımları ve yorumları olduğunu (Shott 1979:1321) ileri sürmektedirler. Bu 

çerçevede geliĢtirilen ve “diğer insanların duygularıyla ilgilenmeyi gerektiren 

iĢlerde çalıĢmak” (James, 1989:21) Ģeklinde tanımlanan 'duygusal emek' 

kavramı, özellikle sağlık sektöründe çalıĢanlar hakkında yapılan çalıĢmalarda 

(Stacey, 1981; Theodosius, 2008) kullanıĢlı bir kavram haline gelmiĢtir.  

1.1.1.4.4. Post Yapısalcılık ve Foucault   

Post yapısalcılık içinde sağlık ve hastalık sosyolojisine en çok katkısı olan 

sosyolog Foucault'dur. Post yapısalcılık dile ağırlık vermekle birlikte 

yapısalcılıkta olduğu gibi toplumsal yapıları analiz etmeyi sürdürür. Bu açıdan 

Foucault ile Parsons arasında bazı benzerlikler söz konusudur. Parsons 

toplumun kendini sürdürmesinin toplumsal norm ve değerlerin bireyler 

tarafından içselleĢtirilip doğru kabul edilmesi sayesinde mümkün olduğunu ileri 

sürer. Foucault da söylemlerin ürettiği kavram ve imajların bireyler tarafından 

içselleĢtirilerek normalleĢtirildiğini savunurken Parsons'ı hatırlatır. Foucault da 

Parsons gibi tıbbın bilimsellik iddiasını eleĢtirir, tıbbı bir toplumsal kontrol 

mekanizması olarak görür ve modern toplumda hastalığın sapkın davranıĢ 

olarak görüldüğünü ileri sürer. Parsons için bu sapkın davranıĢ toplumsal 

rollerin yarattığı gerilimden kaçmak amacıyla gösterilen bir davranıĢken 

Foucault için hasta bireyin modern toplumdaki profesyoneller tarafından hasta 

olarak etiketlenerek zorla normalleĢtirilmesidir. Parsons, Weber'in etkisinin 

açıkça görüldüğü ilk çalıĢmalarında özneyi nispeten etkin bir Ģekilde 

kavramsallaĢtırsa da genel olarak Parsons sosyolojisinde birey, davranıĢları 

toplumsal yapılar tarafından Ģekillendiren pasif bir alıcı konumundadır. Foucault 

da benzer Ģekilde özneyi söylemin ürünü olarak görür, ancak Foucault'nun 

çalıĢmalarında birey, söylemin içinde çeĢitli teknikler kullanarak kendini 

dönüĢtürme gücüne sahiptir.   
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Foucault‟nun çalıĢmalarının büyük kısmı, öznenin çeĢitli dönemlerde ortaya 

çıkan disipline edici güçler tarafından yaratılıĢı ile ilgilidir. Jewson (1976) da 

tıbbın tarihsel geliĢimini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır, ama Jewson bu tarihi tıbbi 

kozmolojiler üzerinden yazar ve bilginin toplumsal güç iliĢkilerinden doğduğunu 

ileri sürer. Foucault'ya ise göre ise baĢlangıç noktası, belirli tarihsel dönemler 

boyunca belirli özneleri oluĢturan epistemenin ya da bilginin biçimleniĢidir. 

Foucault tıbbın bilgiyi nasıl biçimlendirdiğine Kliniğin DoğuĢu‟nda (1973) değinir, 

bu çalıĢmada klinik bakıĢın (gaze), yani hastanın bedenini görme biçiminin nasıl 

geliĢtiğini anlatarak, hastalıkların bedene bakıĢın ürünleri olduğunu gösterir ve 

tıbbi uygulamaların yeni biçimlerinin ortaya çıkıĢının bu geliĢime paralel 

olduğunu gösterir. Modern toplumda bedene bakıĢın değiĢmesi ve hastalığın, 

benlikten ve bireyin deneyimlerinden ayrı bir olgu olarak algılanmaya 

baĢlanması, „bedenin içinde‟ tam olarak belirli bir yeri gösterebilecek patolojinin 

geliĢmesi ve bu yeri teĢhis etmeye yönelik incelemenin "Ģimdiye kadar 

görülmemiĢ düzeyde ayrıntılı yöntemlerinin” kullanılmasıdır (Armstrong, 

1983:2).     

Marxistler gibi ekonomiye ya da Parsons gibi toplumsal sisteme değil, bürokratik 

devletin geliĢimine odaklanan Foucault‟nun (1973) temel argümanı, modern 

tıbbın, toplumsal planlama için yurttaĢlar hakkında toplanan bilgilerin merkezde 

yer aldığı 'yönetilen toplumların' manifestosu olduğudur. „Klinik bakıĢ‟ın 

değiĢerek hastalığın algılanıĢını değiĢtirmesinin, Avrupa‟da kapitalizmin 

geliĢtiği, nüfusun ve kentleĢmenin arttığı bir dönemde meydana gelmesi tesadüf 

değildir. Bu koĢullar altında nüfusun kontrolüne yönelik eski biçimler yeterli 

olamamıĢ, biyopolitik etrafında kurulan yeni iktidar rejimleri geliĢmiĢ ve insanlar 

sayılmaya, izlenmeye ve incelenmeye baĢlanmıĢtır. Foucault, Deliliğin 

Tarihi‟nde (2006 [1967]) modern toplumların bürokratik toplumlar olduklarını ve 

bilginin üretilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini toplumu planlamada 

kullandıklarını, amaçları nüfusu tahmin ve kontrol etmek olan modern tıp, 

kriminoloji, penoloji, psikoloji, sosyoloji ve psikiyatri disiplinlerinin modern 

toplumun disiplinleri olarak ortaya çıkmasının ardında bunun yattığını belirtir. Bu 

akademik „disiplinler‟ aynı zamanda insanların kabul etmeleri gereken davranıĢ 

normlarını ve benimsemeleri gereken yaĢam tarzlarını oluĢturup bu normlar 
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üzerinden insanlara nasıl davranmaları gerektiğini bildiren „disiplin‟lerdir. Bu 

disiplinlerden amaçları bireylerin davranıĢlarını tahmin ve kontrol etmek ve 

devlete bu bireyleri izlemesi ve kontrol etmesi için gerekli bilgiyi sağlamak olan 

meslek grupları doğmuĢ ve bu gruplar devlet lehine insanları hasta, deli, suçlu, 

sapkın gibi çeĢitli kategorilere sokmaya baĢlamıĢlardır. Bu yeni disiplinler 

toplumsal kontrolün bilgisini üretir ve insanları deli, akıllı, özürlü, sapkın, suçlu 

ve hasta gibi kategorilere bölerken kullanılacak „bilimsel‟ kriterleri oluĢturarak 

kendi ürettikleri bu bilginin insanlar tarafından öznel gerçeklikler olarak 

içselleĢtirmesini ve iktidarın disipline edici güce sahip olmasını sağlarlar. 

Foucault'ya (1976) göre modern toplumda devlet nüfus üzerinde kontrolünü 

gözetimin disipline edici gücü ile sağlar. Gözetim, bir yandan nüfusun 

yönetilmesi için bireyler hakkındaki bilgilerin toplanması, örgütlenmesi ve 

kullanılmasını, diğer yandan fabrika, hastane, okul gibi kurumlar içinde astların 

üstleri tarafından doğrudan denetlenmesi ya da kontrol altında tutulmasını içerir.  

Gözetimin gerçekleĢmesini mümkün kılan ise bedenin anatomo-politiği ve 

nüfusun biyo-politiğidir. Bedenin anatomo-politiği, bedenin disipline edilmesi ve 

normalleĢtirilmesidir. Foucault‟ya (1976:139) göre bireyleri “disipline etme, 

yetenekleri optimize etme, güçlerinin tehditle alınması, buna paralel bir Ģekilde 

uysallığının arttırılması ve etkin ve ekonomik kontrol sistemleriyle 

bütünleĢtirilmesi bedenin anatomo-politiği tarafından garantiye alınır”. Nüfusun 

biyo-politiği ise üreme, doğum, ölüm, sağlık düzeyi, ortama yaĢam süresi ve 

bunlarda değiĢim yaratacak olan koĢulların denetlenmesini sağlayan 

müdahaleler ve düzenlemeler toplamıdır (Foucault 1976:139). BaĢka bir deyiĢle 

anatomo-politik, bilimsel bilgiye sahip olduklarını iddia eden modern disiplinlerin 

meslek grupları tarafından üretilip yönetilen bilimsel sağlık ve normallik 

kavramlarının içselleĢtirilmesi, biyopolitik ise insan bedeninin, toplumsal 

kontrole ulaĢmak amacıyla örgütlü bilgiye bağlanmasıdır, Foucault bu iki 

kavram sayesinde birey ve toplumsal yapılar arasında bir bağlantı kurar.   

Foucault'nun iktidar anlayıĢı, geleneksel anlamda kullanılan iktidardan farklıdır. 

Foucault'nun kullandığı anlamda iktidar bireylerin ya da grupların sahip olduğu 

değil, onlar tarafından deneyimlenen, üretken ve yukarıdan aĢağıya olduğu gibi 

aĢağıdan yukarıya doğru da iĢleyen dağınık ve yaygın bir iktidardır. Bu iktidar 
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bireyleri ve toplumu gözetim teknolojileriyle dıĢarıdan kontrol etmez, bireylerin 

normalliğin bilimsel kavramlarını içselleĢtirmelerini ve toplumsal kontrolü öznel 

gerçeklikleri olarak inĢa etmelerini sağlayarak kontrol eder. Foucault‟ya 

(1980:155) göre  

“...artık silahlara, fiziksel Ģiddete, maddi zorlayıcılara ihtiyaç yoktur. Sadece bir bakıĢ. 
Ġnceleyen bir bakıĢ, öyle bir bakıĢ ki bu bakıĢın ağırlığı altındaki bireyler sonunda bunun 
kendi gözetimcileri olduğunu içselleĢtirecek ve her birey kendisine karĢı ve kendisinin 
gözetimini yapacaktır. Harika bir formül: sürekli olarak deneyimlenen ve en az maliyetle 
iĢleyen güç”. 

Foucault'nun bakıĢ açısından iktidar öğretmenin verdiği derste, hakimin karar 

verdiği mahkeme salonunda, rahibin günah çıkarma seansında ya da doktorun 

yaptığı muayenede/ameliyatta açıkça iĢlemekte, ama belirli bir grupta ya da 

belirli toplumsal kurumlarda somutlaĢmamaktadır. Cinselliğin kontrol 

edilmesinde de bu durum açıkça görülmektedir, cinsellik baskı ve zorla değil, 

tıp, psikiyatri ve sosyoloji gibi itiraf biçimine dayanan söylemler aracılığıyla ve 

bu söylemlerin ürettiği gerçekliklerin bireyler tarafından içselleĢtirilmesi ile 

kontrol edilir (Foucault, 1976:33). Sawicki‟nin (1991) çalıĢması bu düĢünceyi 

yansıtmaktadır. Tüp bebekler gibi yeni üreme teknolojilerinin (NRT) erkeklerin, 

kadın bedenini maniple edilebilir bir nesne haline getirerek kadınların yeniden 

üretim güçlerini kontrol etmelerinin bir yolu olduğunu düĢünen radikal 

feministlerin (Corea, 1985) aksine bu deneyimlerin Foucalt'cu bakıĢ açısıyla 

daha iyi anlaĢılabileceğini düĢünen Sawicki (1991:67-85), NRT‟lerin kadınların 

bedenlerini baskı yoluyla değil, doğurgan kadınlar, taĢıyıcı anneler, kusursuz 

bedenler gibi kadınların içselleĢtireceği amaçlar yaratarak kontrol ettiklerini ileri 

sürer. Rowland (1992) erkeklerin kadınların bedenleri üzerindeki kontrolü, 

Chesler (1990) ise orta sınıf kadınların iĢçi sınıfı kadınlarının bedenleri 

üzerindeki kontrolü konusunda benzer analizler yapmıĢlardır. Tıbbın zorla 

normalleĢtirme gücü o kadar güçlüdür ki Doğrudan Gözetimli Tedavi (Özkara 

vd., 2002) gibi uygulamalar aracılığıyla bireyler kendi gözetim, denetim ve 

kontrol süreçlerine kendi kendilerine, kendi iyilikleri (tedavileri) için 

girmektedirler.  

Modern toplum analizini beden, iktidar ve bilgi etrafında kuran Foucault'ya göre 

beden, kriminoloji, tıp ve sosyoloji gibi modern disiplinlerde merkezi bir yere 

sahip olduğu için özellikle önemlidir. Ġktidar/ bilgi iliĢkisi açısından beden hem 
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kendisini uysal ve itaatkâr kılan güç iliĢkileri tarafından oluĢturulur hem de bu 

güç iliĢkilerinin hedefidir, yani özne etkileĢimcilik yaklaĢımında olduğu kadar 

yaratıcı ve etkin değildir, söylemin bir ürünüdür. Foucault bireylerin kendilerini 

'doğal' bir Ģekilde algıladıkları düĢüncesine karĢıdır, ona göre bireyler etraflarını 

saran söylemlerin imajlarını ve hatta kelime haznelerini içselleĢtirerek verili 

kabul eder ve kendilerini bu imaj ve kelimeler çerçevesinde algılarlar. Diğer bir 

deyiĢle bireylerin kendilerini algılama biçimleri, üretilmiĢ söylemlerin sonucunda 

Ģekillenir. Bununla birlikte bireylerin kendilerini algılama biçimlerinin söylem 

içinde yaratılması Foucault için her zaman baskıcı ya da zorlayıcı bir süreç 

değildir, bireyler çeĢitli teknikler kullanarak (Foucault, 1988:16-50) kendilerine 

kimliklerini yansıtacak imajlar oluĢturup kendilerini stilize ederek mutluluğa 

eriĢmeye çalıĢırlar, kendi kendini eleĢtirmeyi ve dönüĢtürmeyi içeren bu süreç 

bir açıdan da özgürleĢtiricidir. 

Politik ve ekonomik rejimlerin, içinde bedenin anlaĢılabileceği çerçeveleri 

ürettiğini, diğer bir deyiĢle bedenin sadece fizyolojik kurallara uymadığını, çeĢitli 

tarihsel dönemlerde birçok rejim tarafından kalıplara sokulduğunu savunan 

Foucault (1977) bedenin kavramsallaĢtırılması, kaydedilmesi ve kontrolü 

sürecini, Durkheim‟ın mekanik ve organik dayanıĢma tipleriyle paralellik 

gösteren iki tarihsel döneme ayırır. Ġlk dönem, hastalık, delilik ve suçluluğun 

birbirinden büyük ölçüde ayrılmadığı, 'tedavi'nin tek amacının Durkheim'ın 

'cezalandırıcı hukuk' kavramıyla ifade ettiği Ģekilde bedeni fiziksel olarak 

disipline etmek ve yeniden 'normal' olmasını sağlamak olan 16. ve 17. 

yüzyıllardır. Merkezi iktidarların hakim olduğu bu dönemde tıp, bedenin 

anatomik-metafizik kaydını üretmektedir. Ġkinci dönem, modern tıp dönemidir, 

bu dönemde tıp, itaati sağlamak için bedenin teknik-politik kaydını üretir. Bu 

dönem, amacın toplumun ahlaki bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğu 

'onarıcı hukuk'un geçerli olduğu organik dayanıĢma tipine benzemektedir.  Artık 

amaç bedeni fiziksel olarak hapsetmek değil, bedenin ve zihnin fabrika, 

hapishane, hastane gibi düzenlenmiĢ kurumlarda doktorlar, kriminologlar, 

sosyologlar ve psikiyatrlar gibi uzmanlar tarafından rehabilite edilmesi, 

uysallaĢtırılması ve ahlaki olarak yeniden bütünleĢtirilmesidir ki bu da 'sağlık' ve 

'normallik' hakkında profesyonel grupların ürettiği kavramların bireyler 
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tarafından içselleĢtirilmesini sağlamakla gerçekleĢir. Dolayısıyla Foucault'ya 

göre tıp, devletin 'normal'in sınırlarını çizme, 'normal'e uymak için insanları 

zorlama, hastalık kategorileri ile bireyleri totalize etme ve gözetim iĢlevlerini 

üstlenen bir aracıdır.  

Foucault gibi devletin geliĢimi ile ilgilenen ve tıp tarihinin rasyonel bilimsel 

uygulamaların tarihi değil, Avrupa toplumundaki kültürel, ekonomik ve politik 

geliĢmelerin yansıması olduğunu ileri süren Elias (2000 [1978]), Foucault'dan 

farklı olarak Batı‟daki geliĢimsel sürecin ilerlemeci, özgürleĢtirici ve 

insancıllaĢtırıcı bir süreç olduğunu ve sağlık ve hijyenle ilgili konuların 

geliĢiminin, bireyler arasında „duyguların inceliği‟nin artmasını yansıtan daha 

geniĢ bir toplumsal hareketi yansıttığını ileri sürer. Diğer bir deyiĢle Elias da 

(2000 [1978]) Foucault gibi bedenlerimizle ve bedenlerimizin baĢkalarına 

sunulması ile ilgili düĢüncelerimizin dıĢarıdan gelen bir zorlama ile değil, Avrupa 

toplumundaki ilerleme ve geliĢme sonucunda içselleĢtirilen doğruların 

değiĢmesi ile ilgili olduğunu düĢünür. 

Foucault‟nun bedenin söylem içinde inĢa edilmesi üzerine yaptığı çalıĢmalar 

beden sosyolojisinin geliĢimini, özellikle de ataerkil söylem içinde bedenin 

inĢasının analizini mümkün kıldığı için feminizme önemli katkılar sağlamıĢtır. 

Küresel teĢhis rehberlerinde hasta olmayan bireylerin bile "hastalığın sıfırıncı 

aĢamasında" olarak etiketlendiği (www.goldcopd.com/download.asp?intId=189), 

yani hasta olsun olmasın herkesin teĢhis kapsamına girdiği günümüzde 

Foucault'nun belirttiği gibi tıbbın nüfusu totalize edici etkisini görmek oldukça 

kolaylaĢmıĢtır. Ayrıca estetik ameliyatların giderek yaygınlaĢtığı ve 

sıradanlaĢtığı, sistematik bir Ģekilde bireylerin kendi bedenleri ile ilgili kiĢisel 

memnuniyetsizliklerinin estetik ameliyat gibi 'normal ve kolay' çözümlerle 

giderilebileceğinin anlatıldığı programların yayınladığı, hatta estetik ameliyatları 

yayınlayarak bu ameliyatların 'normalleĢtirilmesine' katkıda bulunan televizyon 

kanallarının olduğu günümüzde Foucault'nun benliğin teknolojileri (1988) 

aracılığıyla insanların kendilerini stilize ederek mevcut söylemin çerçevesi 

içinde mutlu olmaya çalıĢtıkları Ģeklindeki görüĢünün oldukça kullanıĢlı bir 

kavramsal araç haline geldiği görülmektedir.   
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Foucault'nun iktidarı yaygın ve yerel bir kavram olarak ele alması eleĢtirilmiĢ, bu 

açıdan Foucault‟cu yaklaĢım "iktidarın Ģirket yöneticileri, bankerler, kitle iletiĢim 

araçları, politik lobiciler gibi ekonomik ve politik güce sahip olan tanımlanabilir 

ve özgül aracılar tarafından kontrol edilip yönetildiği noktayı tıkamakla" (Best ve 

Kellner, 1991:70) suçlanmıĢtır. Foucault'nun bütün toplumsal iliĢki ve pratiklere 

gömülü iktidar kavramsallaĢtırmasının, bireyleri "hiçbir etkili direniĢ 

gösteremeyen uysal bedenlere indirgemek" anlamına geldiği (McNay, 1992:59) 

ve Foucault'nun benliğin bütün pratiklerini kendini stilize etmeye indirgeyerek 

bazı pratikleri diğerlerinden daha fazla empoze eden sosyal ve kültürel 

belirleyenlere yeterince değinmediği, sonuç olarak benliği politik ve ekonomik 

yapılardan soyutladığı (McNay, 1992:6) ileri sürülmüĢtür. Belirli bir grubun 

elinde toplanmayan iktidar anlayıĢı nedeniyle Foucault'nun analizlerinde beden 

ve hastalıkla ilgili önemli tarihsel anları anlattığını, ancak yorumlamadığını 

belirten Annandale'ye (1998:42-43) göre Foucault iktidarın etkilerine fazla 

odaklanmakta ve bu nedenle tarih boyunca iktidar söylemlerindeki değiĢimlerin 

köklerini ihmal etmektedir. Annandale (1998:42) ayrıca Foucault'yu mevcut 

söylemlerin baskı yollarının neler olduğunun açıkça belirtmemekle ve iktidarın 

belirli bir biçiminin nesneleri olmanın bireylerin deneyimleri açısından ne anlama 

geldiğine önem vermemekle eleĢtirir. Foucault'ya getirilen bir diğer önemli 

eleĢtiri de toplumsal inĢacılık yaklaĢımına da yöneltilen görelilik sorunu 

eleĢtirisidir. Buna göre Foucault'nun savunduğu gibi bütün bilgiler söylemsel 

olarak üretiliyorsa (Hammersley, 1992:49) Foucault'cu analizlerin diğer 

analizlerden üstün olduğu ileri sürülemez. 

1.1.1.4.5. Feminist yaklaşımlar  

Bütün feministler bazı ortak özellikler taĢısalar da feminizm homojen bir teori 

değildir, bu nedenle 1980'lerden itibaren tek bir feminizmden ve tek bir feminist 

teoriden değil, feminist teorilerden ve feminizmlerden bahsetmenin daha uygun 

olduğu genel olarak kabul edilmeye baĢlanmıĢtır (Pilcher ve Whelehan, 

2004:49). Çok genel düzeyde bütün feministlere göre ataerki erkek bedenine 

rasyonellik, akıl, sağlık gibi değerli sayılan özellikleri atfederek erkek bedenini 

yüceltir, diğer taraftan kadın bedenine hastalık, akılcı olmayan davranıĢlar ve 

kontrol eksikliği gibi özellikleri atfederek kadın bedenini eksik bir beden olarak 
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inĢa eder. Sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından feminist çalıĢmaların en 

önemli iĢlevleri cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı ortaya koyarak 

kadın bedenini ikincil olarak inĢa eden toplumsal süreci tanımlayarak eleĢtirmek 

ve sağlık alanında cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için bu 

eĢitsizlikleri ortaya koymak ve analiz etmektir. 

Kadın hareketinin ilk dönemlerinde feminist çalıĢmaların sağlık konusunu 

yeterince gündeme almadığını belirten Annandale‟ye (1998:61) göre bunun 

nedeni sağlık alanının henüz erkeklerin ilgi alanına girmemiĢ olmasıdır. 1970‟ler 

boyunca feminist hareket hız kazandıkça, sağlık konusunda yapılan feminist 

çalıĢmalar da artmıĢtır.    

1.1.1.4.5.1. Liberal Feminizm 

Kökleri politik liberalizme dayanan ve kadınların toplumdaki ikincil statüsünün 

demokrasi içinde politik süreçlerle iyileĢtirilebileceğini ileri süren Liberal 

Feministler (Wollstonecraft, 1792; Friedan, 1963, Wolf, 1991, 1994) erkeklerle 

kadınların hukuki eĢitliğini vurgulayan ve eĢitliğe toplumdaki mevcut yapılar 

içerisinde planlanmıĢ eylemlerle ulaĢılabileceği savunan çalıĢmalar yapmıĢ ve 

"erkek ve kadınları adil bir Ģekilde içerecek bir toplumsal kontrata doğru bir 

yolculuk" (Wolf, 1994:187) amaçlamıĢlardır. Liberal feministler biyolojik cinsiyet 

ile toplumsal cinsiyet arasında öz itibarıyla bir ayrım olmadığını ileri sürmüĢ 

(Annandale ve Clarke, 1996:20), rasyonel davranıĢa ve kadınların erkeklere 

atfedilen ve iyi sağlıkla iliĢkili olan değerlere nasıl eriĢebileceği ile 

ilgilenmiĢlerdir. Dolayısıyla liberal feminizm erkek bedenini „özgürleĢmiĢ bireyin‟ 

standart örtük normu olarak (Annandale, 1998:66) alsa da, rasyonel eyleme 

verilen önem nedeniyle bedenin kendisi sessiz ve pasiftir (Scott ve Morgan, 

1993) ve “bedenleĢen deneyim” (embodied experience) yerine “zihinsel eylem”e 

(mindful action) odaklanılmaktadır (Annandale, 1998:67).  

Liberal feministler genel olarak hukuksal eĢitliğe, sağlık açısından ise bilgiye 

eriĢimde ve karar vermede eĢitliğe ve de tıptaki mesleki cinsiyetçiliğe 

odaklanmakta, böylelikle yasal ve formel sistem dıĢında iĢleyen cinsiyete dayalı 

eĢitsizliklerin birçoğunu büyük ölçüde görmezden gelmektedirler. Liberal 

feministler genel olarak kadınların tıbba, özellikle de uzmanlık alanlarına 
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katılımlarındaki eĢitsizlere odaklanmıĢ, kadınların tıpta uzmanlaĢtıklarında 

bakım ve beslenmeyle ilgili oldukları için nispeten feminen sayılan psikiyatri ve 

pediatri alanlarında uzmanlaĢtıklarını (White, 2002:138) ve erkek 

meslektaĢlarından daha az vaka ve daha düĢük ücretle yetindiklerini (Thomson,  

1988) vurgulamıĢlardır. Liberal Feminist yaklaĢım 1970‟lerden itibaren yapılan, 

sosyal rollerle sağlık statüsü arasındaki iliĢkiyi vurgulayan ve sağlığın kadın 

biyolojisinin doğrudan bir ürünü olmadığını, toplumsal cinsiyetçi roller ve 

deneyimlerle toplumsal olarak inĢa edildiğini göstermeye çalıĢan araĢtırmalar 

üzerinde etkili olmuĢtur. Annandale (1998:67) artık toplumsal cinsiyet ve sağlık 

araĢtırmalarının daha sofiste olduğunu, ancak bedensel deneyim yerine zihinsel 

eyleme odaklanan çalıĢmalarda liberal feminist mirasın hissedildiğini 

belirtmektedir.  

Liberal feminizm, ekonomik güç ve ataerkil iktidar açısından toplumda var olan 

yapısal iliĢkileri görmemekle, ataerkil sistem içinde çalıĢmak isteyerek toplumun 

sınıfsal ve ataerkil yapısını dönüĢtürme gibi bir çaba gütmemekle (Annandale, 

1998:68; White, 2002:138) eleĢtirilmekte, ayrıca liberal feministlerinin 

iddialarının aksine toplumun materyalist yapısında değiĢiklik yapılmaksızın tıbba 

giren kadın ve erkeklerin oranlarının eĢitlenmesinin tıbbi uygulamaları cinsiyet 

açısından eĢitlikçi bir hale dönüĢtürmeyeceği (Gatens, 1992:129-132) ileri 

sürülmektedir. 

1.1.1.4.5.2. Radikal Feminizm 

Radikal feminizm biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki iliĢkiyi 

vurgulayan ve kadın bedeninin ayırt edici özelliklerine olumlu değer atfederek 

erkek bedeninin ataerkil avantajını ortadan kaldırmaya çalıĢan bir yaklaĢımdır 

(Annandale ve Clarke, 1996:20). Radikal feministlerin tartıĢmalarının 

merkezinde beden kavramı ve bedenlerinin erkekler tarafından kontrol 

edilmesinin bütün kadınların paylaĢtığı ortak bir deneyim olduğu düĢüncesi yer 

alır, bu nedenle kadınların politik bilincini dönüĢtürmek için bedeni 

özgürleĢtirmenin temel olduğunu vurgularlar. Bu çerçevede cinselliği, tecavüzü 

ve doğum uzmanlığı ve jinekoloji de dahil olmak üzere erkek Ģiddetinin diğer 

türlerini kamu meselesi haline getiren (Ramazanoğlu, 1989) radikal feminizm, 
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diğer feminist yaklaĢımlardan farklı olarak bedenin etrafında kurulmuĢtur, bu 

nedenle de kadın sağlığına diğer yaklaĢımlardan daha fazla odaklanır. 

Radikal feminizme göre kadınların üzerindeki baskının kökleri ekonomik ve 

politik baskı biçimlerinden daha eski olan ve bütün güç iliĢkilerinin temeli  

(Millett, 1991) olan ataerkidir, bu baskının ortadan kaldırılması için ataerkinin 

ortadan kaldırılması gerekir. Radikal feministler ataerkinin kadınlar üzerindeki 

baskıyı temel olarak üreme (biyolojik yeniden üretim) üzerinden kurduğunu ileri 

sürerler, bu nedenle bazı radikal feministler (Firestone, 1970) kadınların 

teknolojiyi kullanarak üreme iĢlevinden kurtulmaları, yani çocuk doğurmayı 

bırakmaları gerektiğini savunur. Kadınların üreme iĢlevinin kontrolünde merkezi 

bir yere sahip olan jinekoloji, radikal feministler tarafından “gereksiz radikal 

mastektomi14 ve histerektomi15, kanserojen hormon tedavisi, psiko-ameliyatlar, 

ruh öldürücü psikiyatri ve psikoterapi aracılığıyla … doktorların kadınları 

kötürüm bırakışları ve yok edişleri” (Daly, 1990 [1978]:228) Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Radikal feminizm, erkek bedenine karĢı kadın bedenine güçlü bir pozisyon 

sağlamakta ve onu erkek bedenine üstün kılmaktadır. Örneğin Lipshitz 

(1978:39) kadınları „yaĢayan canlılara hayat verebilmeleri açısından cadı-

benzeri (witchlike)‟, „erkek kültüründen farklı bir dünyayla iliĢkilendirildiği için 

korku uyandıran, görünmez bir iç cevherin sahipleri‟ olarak görmekte ve kadın 

bedenini övmektedir. Kadın bedeninin bu Ģekilde övülmesi ve güçlendirilmesi, 

radikal feminizmin kadınlık deneyimini diğer deneyimlerin üzerinde tutma eğilimi 

yansıtır. Böylece kadınların toplumsal sınıf, ırk ve cinsel yönelim gibi kendilerini 

bölebilecek faktörlerin sayısından daha fazla ortak özelliğe sahip olduğu 

ilkesinin altı temel olarak kadınlık deneyimi ile doldurulmuĢ olur. 

Erkeklerin kadınları bedenleri üzerinden nasıl kontrol ettiğini gösteren çeĢitli 

çalıĢmalarda kadınsılığın hastalıkla eĢanlamlı kılındığı, üremenin kadınların 

yaĢamdaki tek amaçları olarak görüldüğü ve “doktorların baĢ ağrısından boğaz 

ağrısına ve hazımsızlığa kadar kadınların neredeyse her türlü Ģikayetinin 

                                            
14

 Mastektomi: Meme bezinin ameliyatla çıkartılıp alınması 
15

 Histerektomi: Rahmin ameliyatla alınması  
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arkasında rahim ve yumurtalık bozuklukları bulduğu” (Ehrenreich ve English, 

1978:132), kadın anatomisinin kader olarak görüldüğü ve bunun 

medikalizasyonu desteklediği (Foster, 1995; Martin, 1987)  ortaya konmuĢtur. 

Rich (1992) ve Oakley‟e (1984) göre bugün hâlâ doğum uzmanları doğal 

doğumlara dönüĢü “riskli” bulmakta ve kadınların doğum deneyimini kendilerinin 

gerçekleĢtirebileceğini inkar etmektedirler. Anneliğin özelleĢtirilmesine ve izole 

edilmesine direnilmesi gerektiğini savunan Yeniden Üretim ve Genetik 

Mühendisliğine DireniĢ Uluslararası Feminist Ağı (FINRRAGE), suni dölleme 

teknolojilerinin geliĢiminin durdurulması ve yeniden üretimin bilimsel kontrolden 

uzaklaĢtırılarak, bunların yerine feminist öz-yardıma ve ev doğumlarına yönelik 

bir öz bilinç koyulması gerektiğini savunmaktadır (Sawicki, 1991:72, 78). 

Ataerki hakkındaki teorileri bütünleĢtirmeye çalıĢan ve ataerkiyi "erkeklerin 

kadınlara hükmettiği, baskı kurduğu ve sömürdüğü bir sistem" olarak 

tanımlayan Walby (1990:214), ataerkinin tarihsel açıdan sabit olmadığını, 

zamanla değiĢtiğini ve farklı bağlamlarda içindeki ögelerden bazılarının 

öneminin azalıp bazılarının arttığını belirtmektedir (1990:173). Walby (1990:20) 

ataerkinin altı yapıdan oluĢtuğunu belirtmektedir: "ataerkil üretim biçimi, ücretli 

iĢteki ataerkil iliĢkiler, devletteki ataerkil iliĢkiler, erkeklerin uyguladığı Ģiddet, 

cinsellikteki ataerkil iliĢkiler ve kültürel kurumlardaki ataerkil iliĢkiler". Ataerkinin 

iĢleyiĢinde toplumsal yapıları vurgulayarak biyolojik indirgemeciliği reddeden 

Walby, günümüzde ataerkinin bu yapıların her birinde özel alandaki ataerkiden 

kamusal ataerkiye doğru kaydığını belirtmektedir: 

"Özel ataerki hane halkının üretime ve evin nispeten özel olan alanında kadınları 

bireysel ve doğrudan olarak kontrol eden bir partiarka dayanır. Kamusal ataerkide de 

hane halkı önemli bir ataerkil alan olmakla birlikte, kamusal ataerki hane halkından çok 

yapılara dayanır. Artık geleneksel olarak kamusal alanın parçası olarak görülen yapılar 

ataerkinin sürdürülmesinde merkezi bir yere sahiptir" (Walby, 1990:178).   

Radikal feminizm kadın ve erkek arasındaki temel farklılıkları vurguladığı için 

erkekler tarafından tanımlanmıĢ olan dünya görüĢünü kabul etmiĢ olmakla 

eleĢtirilmektedir, Eisenstein'a göre (1988:3) radikal feminizmde “kadınların 

kendi aralarındaki farklılıklar susturulup kadınlarla erkekler arasındaki farklılıklar 

ayrıcalıklı kılınmakta; kadınlar arasındaki aynılık aĢırılaĢtırılmakta ve kadınlarla 

erkekler arasındaki benzerlikler de inkâr edilmektedir”. Benzer Ģekilde Di 
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Stefano (1990), Jaggar (1993) ve Lorde (1984) bu bakıĢ açısının kadınlar 

arasındaki kültürel, sınıfsal veya etnik durumdan kaynaklanan farklılıkları inkar 

etmek olduğunu savunmakta, Ananndale (1998:74) de bu bakıĢ açısının "beyaz 

orta sınıf" görüĢü yansıttığını ileri sürmektedir.  

1.1.1.4.5.3. Marxist Feminizm   

Tarihsel olarak radikal feminizm ve Marksizm üzerinden geliĢen ve ikisini de 

sorgulayan (Ramazanoğlu, 1989) Marxist Feminizm, Marxizmin "feminizmin en 

iyi ihtimalle sınıf çatıĢmalarından daha az önemli olduğu, en kötü ihtimalle de 

iĢçi sınıfını böldüğü” (Hartmann, 1981:2) iddialarını eleĢtirmiĢtir. Marxist 

Feministlere göre Marxist 'kadın sorunu‟ feminist sorun değildir, erkeklerin kadın 

itaatinden zorunlu çıkarları olduğu için kadınlarla erkeklerin kapitalizm 

denetimlerinin birbirinden farklıdır, ancak Marxizm bunu görememektedir 

(Annandale, 1998:81). Marxist Feministler „kadınların tahakkümü'nün „sınıf 

tahakkümünden‟ daha fazla olduğunu savunurlar “çünkü sermaye ve özel 

mülkiyet, kadınların kadın oldukları için ezilmelerine neden olmazlar, sadece 

onların ortadan kaldırılması, kadınlar üzerindeki baskıyı sona erdirmeyecektir” 

(Hartmann, 1981:5). 

Marxist Feminizm içinde 1970'ler ve 1980'lerdeki temel tartıĢma, ataerki ve 

kapitalizmin ayrı ayrı sistemler olarak mı (ikili sistemler teorisi) yoksa kadınların 

üzerindeki baskıyı güçlendiren ve aynı anda karĢılıklı olarak var olan sistemler 

olarak mı (birleĢik sistemler teorisi) görülmesi gerektiği tartıĢması olmuĢtur 

(Annandale, 1998:82). 

Ġkili sistemler teorisi kapitalizmin ve ataerkinin ayrı ayrı ama birbirini kesecek 

Ģekilde iĢleyen iki sistem olarak iĢlediğini varsayar. Kapitalist hiyerarĢide 

kadınların ve erkeklerin farklı pozisyonlara sahip olmasını ancak bu teori ile 

açıklayabileceğimizi savunan Hartmann (1981:19) ataerki ve sermaye arasında 

güçlü bir ortaklık olduğunu, ancak erkeklerin ve kapitalizmin kadın emeğinin 

kullanılmasında farklı çıkarları olduğu için bu ortaklığın kaçınılmak bir ortaklık 

olmadığını belirtir. Kadın sağlığı ile ilgili çalıĢmalarda genellikle ataerki 

kapitalizme hizmet eder gibi görünmektedir (Annandale, 1998:83), bunun 

nedeni iĢbölümü gibi bazı özelliklerin hem ataerkiyi hem de kapitalizmi 
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güçlendirmesidir (Hartmann,1981:29), ancak ataerkinin kapitalizmle iliĢkili olsa 

da ondan ayrı iĢleyen etkilerini saptamak kolay değildir. Hartmann'a (1981:21) 

göre ataerki kapitalizme kaĢı birleĢebilecek bir iĢçi sınıfının oluĢması 

engellemekte, iĢçi sınıfını bölmektedir, kadın iĢçilerin istediklerini alamamaları 

pahasına erkek iĢçiler istediklerini almaktadırlar. Zalewski de (1990:238) 

kapitalizmin hem erkekleri hem de kadınları etkilediği, ama kadınların buna ek 

olarak ataerkinin baskısı altında olduğu, yani çifte sömürüye maruz kaldığını 

belirtmektedir: 

“...içinde erkeklerin de kadınlar kadar baskıya maruz kaldığı bir toplum yaratmak için 

ataerkinin ve kapitalizmin gerçeklikleri birbirinin içine geçer, ama kadınlar hem 

ataerkinin hem de kapitalizmin baskısına, yani çifte baskıya maruz kalmaktadırlar”.   

Sağlık alanı ikili sistemler teorisi açısından incelendiğinde ataerki ile 

kapitalizmin çatıĢtığı, birbirlerinin çıkarlarına uymayacak Ģekilde iĢlediği 

görülebilir. Örneğin kadınları hastalara bakmak üzere evde tutmak ve ev içi 

ücretsiz emeklerinden faydalanmak, onların ucuz iĢgücü olarak piyasaya 

girmelerini engeller. Bu durum özellikle yaĢlıların, özürlülerin ve çocukların 

bakımını öncelikle ailenin görevi olarak tanımlandığı Belçika, Hollanda, 

Almanya, Fransa, Ġtalya ve Ġsviçre gibi Hıristiyan demokrat geleneğindeki sağlık 

sistemlerinde (Navarro vd., 2001:486) görülebilir. Bu tip yapılarda sağlık 

bakımının bir kısmının yasal olarak toplumsal cinsiyete dayalı roller üzerinden 

kadınlara verilmesi sağlık 'piyasasası'ndaki kapitalistlerin çıkarlarını 

zedeleyecektir. 

Diğer taraftan BirleĢik Sistemler Teorisi'ne göre ataerki, sermayeyi destekleyen 

ideolojiler üzerinden iĢlemektedir, kapitalizmin sağlık sistemi de kadınların 

üzerindeki ataerkil baskıdan kâr elde eden cinsiyetçi bir sistemdir, bu nedenle 

kapitalizmin ve ataerkinin sağlık ve üzerinde de ayrı ayrı etkileri değil, tek bir 

etkisi vardır (Young, 1981). Bu nedenle bu teori Marxizm ve feminizmin 

birleĢmemesi, feminizmin Marxizmi "teslim alması ve dönüĢtürmesi" (Young, 

1981:50) gerektiğini savunmaktadır. BirleĢik Sistemler Teorisi'ne göre tıp da 

ataerki de kapitalizmi desteklemektedir; tıp „sağlık‟ kavramını „çalıĢabilmeye 

uygun olma durumu‟ olarak tanımlayarak, ataerki ise „kadın sağlığı‟nı üreme ve 

ev içi emeği aracılığıyla ailenin yeniden üretimini gerçekleĢtirebilecek halde 



57 
 

 
 

olma durumu olarak tanımlayarak (Doyal ve Pennel, 1979) kapitalizmi destekler.  

Kadın bedeninin yeniden üretim etrafında nesneleĢtirilmesi tıbbın ve ataerkinin 

ortak çıkarlarına uymaktadır, “tıbbî dil, aile rolleri, mesleki hedefler, cinsellik, 

çocuk doğurma gibi kadınların karĢılaĢtıkları önemli toplumsal problemleri cinsel 

ve nesnelleĢtirilmiĢ yeniden üretim organı bozukluklarına dönüĢtürerek” 

(Waitzkin 1991:113) kadın sağlığını etkilemektedir.  

Marksist Feminizm geç kapitalizmin iĢleyiĢinde yaĢanan geliĢmelerin etkisini 

yeterince değerlendirememekle ve içinde bulunduğumuz dönemde kadın-erkek 

ayrımına dayanmadığı halde sağlığa zararlı olabilecek yeni cinsiyete dayalı 

eĢitsizlik biçimlerini görmezden gelmekle eleĢtirilmiĢtir (Annandale, 1998:84). 

Ayrıca günümüzde kadın-erkek ikiliğinin yapısöküme uğratılmıĢ olmasının da 

kapitalizme hizmet ettiği, örneğin modern dönemde erkek davranıĢı olarak 

nitelendirilen sigara ve içki tüketiminin artık kadınlardan beklenmesi ve kadın 

davranıĢı olarak nitelendirilen diyet yapma davranıĢının erkeklerden beklenmesi 

gibi (Ebert,1996) durumların yeni sömürü alanları yarattığı ve kadın sağlığını 

bozduğu ileri sürülmüĢtür.    

1.1.1.4.5.4.Postmodern Feminizm 

Postmodern Feminizm diğer feminist yaklaĢımlardan kadın-erkek arasında 

temel farklılıklar olduğu varsayımına karĢı çıkarak ayrılır. Bu tip ikiliklerin 

dünyanın modernist algılanıĢının ürünü olan varsayımsal ve yapay ikilikler 

olduğunu ileri sürer (Annandale, 1998:75) ve diğer feminist yaklaĢımların 

kadınlarla erkeklerin farklı oldukları varsayımıyla baĢlayan araĢtırmalarının 

sorunlu olduğunu savunur. Postmodern feminizm radikal feminizmin biyolojik 

farklılıkları vurgulamasını, kadınların deneyimlerini evrenselleĢtirmesini ve 

kadınların kendi aralarındaki ortak özelliklerin, erkeklerle kadınlar arasındaki 

ortak özelliklerden daha fazla olduğunu „verili‟ kabul etmesini eleĢtirir ve her 

bireyin, yaĢamlarında yer alan çoklu baskı sistemlerinden farklı düzeylerde 

etkilendiğini savunur (Collins, 1990:229). Bu çerçevede postmodern feministler 

ırk, sınıf ve cinsel yönelim gibi açılardan kadınlarla erkekler arasındaki 

benzerliklerin ve kadınların kendi aralarındaki farklılıkların kabul edilmesi 
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gerektiğini (Annandale, 1998:77), kadınların birbirleri üzerinde kurduğu baskının 

ancak bu Ģekilde görülebileceğini ileri sürerler.  

Grosz'a (1990:101) göre niteliği gereği ataerkil olan ve ataerkiyi güçlendiren 

erkek/erkek olmayan ayrımını kabul etmek, erkeklere olumlu kabul edilen, 

kadınlara ise olumsuz kabul edilen değerlerin atfedilmesi gibi baĢka zıtlıklara 

zemin hazırlamakta, sağlık açısından olumlu değer olan 'sağlığın' erkeklerle, 

olumsuz değer olan 'hastalığın' ise kadınlarla iliĢkilendirilmesine izin 

vermektedir. Bunun sonucu olarak kadınların iyi (sağlıklı) olarak; erkeklerin de 

hasta olarak görülmelerinin zorlaĢtığını belirten Annandale (1998:78-80), kadın 

sağlığı kendi kendine var olan bir olgu olarak değil, kadınları hasta eden 

Ģeylerin zıttı olarak algılandığı için kadınlara yönelik tıbbi uygulamaları 

inceleyen feminist çalıĢmaların bile sorunlu doğumlar veya gereksiz jinekolojik 

ameliyatlar gibi kadınların olumsuz deneyimlerine, yani kötü sağlığa 

odaklandıklarını vurgulamaktadır. Yapılan çalıĢmalarda kadınların sağlıklarının 

olumsuz yönlerine, sağlık sorunlarına aĢırı odaklanılması, kadınların kaçınılmaz 

olarak sağlıksız olacakları yargısına varılmasına ve kadın sağlığının 

patolojikleĢtirilmesine neden olabileceği için tehlikelidir (Ananndale, 1998:80). 

Bu çerçevede postmodern feminizme göre modernist bakıĢ açısı terk edilerek 

eril/diĢil, erkek/kadın, cinsiyet/toplumsal cinsiyet gibi ikilikler yapısöküme 

uğratılmalı ve reddedilmelidir, eğer bu ikili düĢünce biçimi terk edilirse erkekler 

olumlu değerlerle, kadınlar da olumsuz değerlerle kolayca iliĢkilendirilemez, 

böylece de kadınların sağlıksız olduğuna dair bir genel kanı oluĢması 

engellenmiĢ olur.   

Postmodern feminizme yöneltilen en yaygın eleĢtiri, kadınların kendi içindeki 

farklılıklarının, kadınların ortak özellikleri kadar önemli olduğunu iddiasına 

yöneliktir. Erkek bedeni ve sağlığının, kadın bedeni ve sağlığı ile eĢit bir Ģekilde 

gündeme alınmasının erkekleri güçlü ve baskıcı, kadınları da kurban olarak 

görmeyi engelleyeceği (Ramazanoğlu, 1992:346) ve nihayetinde toplumsal 

cinsiyet söyleminin altını oyacağı ileri sürülmüĢtür. Postmodern feministlere 

yönelik bir diğer eleĢtiri de yine bir ikilik olarak toplumsal cinsiyet kategorilerinin 

terk edilmesine yöneliktir, toplumsal cinsiyetin yapısöküme uğratılmasının 

ataerkinin 'sahipsiz' kalmasına neden olacağı, bu durumda ataerkinin görünmez 
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olacağı ve politik direniĢ için bir hedef olarak var olamayacağı (Annandale, 

1998:80) ileri sürülmüĢtür. 

1.1.1.4.6. Bourdieu ve Giddens   

Mechanic 1960'larda (1968:179) tıp sosyolojinde toplumsal yapı düzeyindeki 

değiĢkenlerle sosyal psikolojik düzeydeki değiĢkenleri bütüleĢtirecek bir teoriye 

ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıĢ olsa da yapı ve özne arasındaki etkileĢim, tıp 

sosyolojisinin yapısı gereği uzun süre gündem dıĢında kalmıĢtır. Sağlık ve 

hastalık sosyolojisinin geliĢmesiyle birlikte çeĢitli çalıĢmalar (Bartley vd.,1996; 

Marmot ve Wilkinson, 1999) toplumsal yapı ve sağlık arasındaki iliĢkiye çok 

düzeyli açıklamalar getirmeye çalıĢmıĢtır. Yapı ve özne arasındaki etkileĢime 

odaklanan Giddens'ın (1984) ve Bourdieu'nun çalıĢmaları (1984, 1999) sağlık 

ve hastalık sosyolojisinde de uygulanabilecek yeni bakıĢ açıları sunmuĢtur. 

Giddens YapılaĢma Teorisi'nde (1984) yapı ve özne arasında diyalektik ve 

sürekli bir iliĢki olduğunu, bir yandan toplumsal yapının bireyin davranıĢlarını 

sınırlandırıp biçimlendirdiğini, diğer yandan da bireylerin düĢünümsel pratikleri 

üzerinden toplumsal yapıları yeniden üretip dönüĢtürdüklerini savunur. Diğer bir 

deyiĢle toplumun kuruluĢu üzerinde ne toplumsal yapılar ne de özneler tam bir 

hakimiyete ya da üstünlüğe sahiptir, ikisi de diğerinini sürekli olarak 

biçimlendirmektedir ve Giddens bu dengeyi yapının ikiliği olarak adlandırır.  

Giddens (1984) üç tip toplumsal yapıdan bahseder, bunlar dil ağlarını 

kullanarak yaratılan anlamlardan oluĢan yapılar (signification), toplumsal norm, 

değer ve isteklerin doğallaĢtırılmasıyla üretilen ahlaki düzen (legitimation) ve 

kaynakların kontrolünden kaynaklanan güçtür (domination). Sağlık alanına 

uyarlandığında dil ağları üzerinden yaratılan anlamlara örnek olarak tıbbın 

söylemi, toplumsal normlar üzerinden üretilen ahlaki düzene örnek olarak neo-

liberal sağlık söylemi ve bu söylem içinde dönüĢtürülen normlar gösterilebilir. 

Kaynakların kontolünden kaynaklanan gücün de bir yandan mesleki 

egemenliğini kurmuĢ olan tıp profesyonellerinin, diğer yandan piyasalaĢmıĢ 

sağlık sisteminde sağlık hizmetini bir mal olarak satan satıcıların elinde olduğu 

söylenebilir. Giddens'ı izleyerek öznelerin bu yapıların yeniden üretiminde etkili 

olduğunu düĢünürsek, bu yapıları dönüĢtürme kapasitelerini de kabul ederiz.  
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Bununla birlikte Bourdieu (1986) yapının öznenin kolektif kapasitesini ve kolektif 

becerilerini zayıflatabileceğine dikkat çekmektedir.  Toplumsal sınıfı kültürel-

yapısal ve mekansal bir bağlamda ele alan Bourdieu (1998:6) bireylerin 

karĢılaĢtıkları zorlukları incelerken maddi yoksulluğu tek ölçüt olarak almanın 

yetersiz olduğunu savunur. Bourdieu'ya (1986) göre maddi yoksulluk bireylerin 

sağlığı etkilediği varsayılan davranıĢlarını toplumsal yapıya gömülü olan yaĢam 

tarzları ve kültürel pratikler üzerinden etkiler16, diğer bir deyiĢle yapı dolaylı bir 

Ģekilde bireyin kolektif kapasitesinin altını oyma gücüne sahiptir.  

1.1.1.4.7. Postmodern yaklaşımlar   

Postmodern yaklaĢımı tanımlamak diğer yaklaĢımlara oranla daha zordur çünkü 

bir postmodernizmden bahsetmek bile postmodernizmin „heterojenlik, çeĢitlilik 

ve farklılık gibi bazı merkezî değerlerini ihlal etmek‟ riskini taĢımaktadır (Flax 

1990a:188). Postmodernizmin genel olarak modernizme ait olan bilim ve aklın 

bilgi için nesnel bir temel sağlayabileceği, bu bilginin „gerçek‟ olduğu, 

bireylerden bağımsız transandantal (deneyüstücü) bir aklın olduğu ve dilin 

„gerçekliği‟ doğru bir Ģekilde yansıttığı Ģeklindeki düĢünceleri Ģüpheyle 

karĢıladığı (Flax, 1990b), düz çizgisel bir doğrultuda ilerleyen, bilim ve akıl 

sayesinde daha iyi bir noktaya doğru evrilen düzenli bir dünya anlayıĢına karĢı 

çıktığı söylenebilir.    

Postmodern feminizmde de görüldüğü gibi postmodernizmin sağlık ve hastalık 

sosyoloji açısından en önemli ilkelerinden biri, doğru ve gerçek olanın dil 

aracılığıyla yaratılmıĢ yapay kategoriler olduğudur. Bu çerçevede genç, yaĢlı, 

hasta, özürlü, sağlam ya da sağlıklı gibi göndermeler yaptığımız özne 

pozisyonlarının söylemsel olarak yaratıldığını savunan Postmodernizmin amacı, 

“dünyayı zıtlıklar aracılığıyla tanımanın ... yanlıĢ bir görünüm yarattığını” ve 

“Batı düĢüncesinde hakim olmaya devam eden ikiliklerin çoklu neden ve 

sonuçlara sahip olan bir dünyayı anlamada yetersiz kaldığını” (Lather 1991:21) 

göstermektir.   

                                            
16

 Bu bakıĢ açısıyla toplumsal dünyanın birikimsel bir tarih olduğunu ileri süren Bourdieu'nun 
(1986:241)  daha sonra geliĢtirilen yaĢam süreci açıklamaları (Kuh ve Ben-Shlomo,  2002;  
Bartley 2004) üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir.    
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Postmodern düĢünce öncelikle sağlık ve hastalık sosyolojisinin kendini inĢa ediĢ 

biçimini eleĢtirir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi biyomedikal modeli mekanik ve 

bireysel olmakla suçlamıĢ, buna karĢı kendi sosyal modelini geliĢtirerek kendi 

pozisyonunu güçlendirmiĢ, bu çerçevede kendini modernist bir toplumsal dünya 

içinde inĢa etmiĢtir (Annandale,  1998:46). Postmodernistler ise sağlık ve 

hastalık sosyolojisinin sosyal modelin biyomedikal modelden daha üstün olduğu 

iddiasının sadece tıbbın gerçekliğinden üstün olan bir baĢka gerçek iddiası 

olduğunu (Kelly ve Field 1994: 36) ve söylemsel bir ürün olan otoriteye karĢı 

sosyal modeli savunmanın kendisinin de sadece baĢka bir iktidar anlamına 

geldiğini (Fox, 1993:49) ileri sürmüĢlerdir. Fox'un ameliyatın toplumsal anlamı 

üzerine yaptığı (1992) ve cerrahların ve anestezistlerin bakıĢ açılarının, 

aralarındaki rekabetçi zıtlık içinde inĢa edildiğini gösteren çalıĢması, 

yapısökümün „zıt pozisyonların aslında kendi hakikatleri için birbirlerine bağımlı 

oldukları‟ (Derrida, 1982) ilkesini yansıtır. 

Postmodernizmin geç kapitalizmin kültürel mantığı olduğu, kapitalist mantığın 

artık ekonomik alan dıĢına, estetik ve kültürel alana uzandığı ve metalaĢmanın 

toplumsal yaĢamın bütün alanlarına gömülü hale geldiğini (Jameson, 1991) ileri 

süren postmodernler, bireyin bu toplumsal çerçevede zayıfladığını ve Ģizofrenik 

bir varoluĢa zorlandığını ileri sürmekte ve bireylerin kendilerini bu toplumsal 

bağlama yerleĢtirmekte zorlandığını savunmaktadırlar (Annandale, 1998:49). 

Bireyin içinde bulunduğu savunmasız durum Orr'un (1990) çalıĢmasında 

görülebilir. Bir moda mankeni ile bağlı olduğu Ģirket arasındaki anlaĢma 

üzerinden bedenin metalaĢtırılması sürecini inceleyen Orr (1990), postmodern 

kapitalizmin koĢulları altında, kullanım değeri yaratmak ve dolaĢımdaki 

sermayenin parçası haline getirilmek için, kadınların ve erkeklerin bedenleri 

üzerinde değiĢiklik yapıldığını göstermektedir. Orr‟a (1990:475) göre zihinsel 

hastalıklar, özellikle panik bozukluk, bireylerin postmodern çağdaĢ varoluĢa 

verdikleri bir tepki, “postmodern piyasanın değiĢen merkezî (sinir) sistemindeki 

bağlantıları için ödedikleri yüksek bedeldir”. 

Sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından önem taĢıyan bir diğer postmodern 

tartıĢma da Baudrillard'ın (1983) hiper-gerçeklik tartıĢmasıdır. Baudrillard (1983) 

endüstriyel üretimin hakim olduğu modernite döneminden yüksek teknolojili 
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postmodern dünyaya geçiĢle birlikte „hiper-gerçeklik‟ dönemine girildiğini, bu 

yeni dünyada bireylerin artık kapitalistlerin ihtiyaçları tarafından değil, 

teknolojinin yeni biçimleri olan modeller, kodlar ve sibernetik tarafından kontrol 

edildiklerini, artık imaj ve gerçek arasındaki sınırın çözüldüğünü ve taklidin 

gerçekten daha gerçek haline geldiğini ileri sürer. Baudrillard'ı (1983) izleyen ve 

tıp uygulamalarındaki görüntüleme (imaging) ve görselleĢtirme (visualization) 

tekniklerinin yaygın kullanımına dikkat çeken Frank (1992:83) teknolojik olanla 

insan olanı birbirinden ayıracak hiçbir sınır olmayan teknolojik-insan karıĢımı 

hiper-gerçek bedenlerin yaratıldığını ve tıbbi bakımın merkezinde hastanın 

bedeninin değil, hastanın bedeninin imajının yer aldığını ileri sürer. Artık tıbbın 

fiziksel bedenlerle değil, bedenlerin taklitleri veya imajlarıyla ilgilendiğini, 

hastanelerde sembolik olanın artık yataktaki bilinçli hasta değil, ultrason, 

elektrokardiyograf gibi video ekranları ve bu ekrandaki taklit edilen beden 

olduğunu savunur ve modernist tıp sosyolojisini bedendeki bu değiĢimi 

görememekle eleĢtirir. Bu bağlamda, modern tıptaki geleneksel doktorlar 

hastayı doğrudan değil, dolaylı olarak ekrandan izleyen yeni bir biçim alırlar:   

“Doktorlar hastaları artık daha az görür; bunun yerine doktor da hasta da birbirlerinin 
hâlâ orada olduğunu varsayarlar, ikisi de diğerinin üretken oluĢunun nostaljik iĢaretidir. 
Gerçek teĢhis hastadan koparılmıĢtır; yatak, ekranın yanında ikincildir. TeĢhiste, hatta 
tedavide bile ekrandaki imaj „gerçek‟ hasta haline gelir, yatakta yatan beden artık 
kusurlu bir taklittir, ekrandaki imaj kadar dikkate değer değildir” (Frank 1992:83).  

 

Deleuze ve Guattaeri (1977) postmodern durumda iktidarın bedeni 

dönüĢtürdüğünü, onu tarihsel ve mekansal bağlamından kopararak modayı 

yansıtan organsız bir beden haline getirdiğini belirtir. Kroker ve Kroker 

(1988:27) ise artık bundan daha da öteye geçtiğimizi, teknolojik ilerlemeler 

sayesinde yapay plasentaların ve herhangi bir batın içine bir embriyo 

yerleĢtirmenin mümkün olduğu postmodern durumda artık doğal bedene ihtiyaç 

duyulmadığını belirtir. Artık beden, hastalıkların ve virüslerin bulaĢma yeri 

olarak, panik yaratacak bir alan olarak görülmektedir, bu çerçevede beden, 

kamusal krizin üzerinde yansıtılacağı bir alan, toplumsalın ölümünün yarattığı 

krizinin belirtilerini vurgulayan bir metin haline gelmiĢtir (Kroker ve Kroker 1988: 

27). „Gerçek‟ ve „imaj‟ı birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı bu koĢullarda, 

bedenin yeniden inĢa edilmeye hazır hale geldiğini gösteren örneklerden biri 



63 
 

 
 

Orlan'dır. Orlan, ataerkil toplumun erkek bakıĢ açısından inĢa ettiği güzellik 

kavramını eleĢtirmek için bir dizi estetik ameliyat olan, bu ameliyatlarda 

bedeninden çıkarılan parçaları açtığı sergilerde sergileyen bir performans 

sanatçısıdır (http://www.orlan.net/). Bedenin artık kullanılmayan bir Ģey, sadece 

üzerinde istediği Ģeyi yapabileceği arkaik bir alan olduğunu düĢünen Orlan 

bedenin biyolojik ve genetik olmayan bir Ģekilde kavranıĢını yansıtmaktadır. 

Postmodern düĢüncenin sağlık alanındaki yansımalarından biri, alternatif ve 

tamamlayıcı tıp adıyla anılan ve modern tıbba alternatif olduğu ileri sürülen 

uygulamaların yaygınlaĢmasını sağlamasıdır. Modern bilim anlayıĢının görece 

dıĢında kalan çeĢitli uygulamalar ve farklı kültürel tedavi yöntemleri 

postmodernizmin her tür bilgiyi eĢitleyen zemininde kendilerine yeni alanlar 

bulabilmektedir. Modern tıp da buna karĢılık hakimiyetini baĢka kurumlarla 

paylaĢmamak için bu uygulamaları kısmen desteklemektedir, örneğin Batı 

ülkelerinde birçok tıp fakültesinde doğu tıbbı, tamamlayıcı tıp ya da alternatif tıp 

adıyla „tamamlayıcı‟ bölümler açılmaktadır. Diğer taraftan bazı çalıĢmalar 

(Candansayar ve CoĢar, 2001) postmodernizmin güçlendirdiği kültürel göreliliği 

pozitivist temellerini sarsacak bir tehdit olarak görmekte ve biyomedikal 

paradigmanın korunmasına yönelik yollar aramaktadırlar. 

Postmodern çalıĢmalar genellikle beden ve acı gibi konulara odaklansalar da 

özellikle insanların tıp kurumlarının modern pratiklerine (modern bilime dayalı 

tedavilere) duydukları ihtiyaç nedeniyle sağlık alanında modernitenin sona 

ermesinden kolaylıkla söz edilemeyeceğine, bu alanda postmodern ve modern 

dinamiklerin bir arada iĢlediğine dikkat çekilmektedir (Cirhinlioğlu, 2003; Man ve 

Balcı, 2006).   

1.1.1.5. Türkiye’de sağlık ve hastalık sosyolojisinin gelişimi 

Türkiye‟de sağlık ve hastalık sosyolojisi, sosyolojinin diğer alt dallarına oranla 

daha az çalıĢmanın yapıldığı bir alandır, ancak son yıllarda bu alana yönelik ilgi 

artmıĢ, alanda yapılan çalıĢmalar niceliksel olarak artıĢ ve niteliksel olarak 

çeĢitlilik göstermeye baĢlamıĢtır. Türkiye‟de sağlıkla ilgili ilk sosyolojik 
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çalıĢmalar Ġbrahim Yasa (1962)17 ve Orhan Türkdoğan (1972) tarafından 

yapılmıĢtır. Türkdoğan (2006:16-17) 1970‟lere dek Türkiye‟de yapılan sosyolojik 

çalıĢmalarda sağlık ve hastalık sorunlarının sosyal sistem içinde toplum 

kültürünün bir unsuru olarak görülmediği ve bağımsız olarak incelenmediğini 

belirtmekte ve bu durumun iki nedeni olduğunu belirtmektedir. Ġlki, ilk dönem 

Türk sosyolojisi üzerinde çok etkili olan Le Play sosyolojisinde sağlık olgusuna 

çok önem verilmemesi, ikincisi ise toplumun sağlık ve hastalığı tıbbın sınırları 

içinde düĢünmesi ve toplumsal olarak kavramlaĢtırmamasıdır (Türkdoğan, 

2006:16-17).   

Türk sosyolojisinde sağlık ve hastalık sosyolojisinin oldukça geç çalıĢılmaya 

baĢlanan ve uzun zaman fazla ilgi çekmeyen bir alan olması düĢündürücüdür. 

Bunun nedeni üç boyutta incelenebilir.  

(i) Bunlardan ilki, Türk sosyolojisinin doğuĢu ile ulus devlet inĢası sürecinin 

paralel olması, bu nedenle sosyoloji çalıĢmalarına BatılılaĢma tartıĢmalarının ve 

toplumsal düzenin yapısal özelliklerinin hakim olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle Türk 

sosyolojisinin geliĢme döneminde sağlık ve hastalık kavramlarının, modern ulus 

devlet inĢası süreci içinde din ya da aile gibi toplumu bir arada tutacak, 

toplumsal düzeni sağlamada kullanılabilecek kavramlar sunmadığı için 

ayrıcalıklı bir yere sahip olmadığı ve bu nedenle fazla ilgi çekmediği söylenebilir. 

Buna ek olarak bilgi sosyolojisi tartıĢmalarının da aynı nedenle ikincil planda 

kalması da sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢimi için bir zemin oluĢmasını 

geciktirmiĢtir.   

(ii) Ġkinci neden Türk toplumunda tıp kurumunun toplumdaki yerini Batı 

toplumlarında olduğundan daha farklı bir Ģekilde almasıdır. Uzun süre fiziksel 

kirlenme/bozulma ve ahlaki günahkarlık arasında bir ayrım yapmayan Hıristiyan 

dinsel öğretisi sayesinde Batı toplumlarında Kilise bedene ve sağlığa iliĢkin 

                                            
17

 Yasa, „Türkiye‟de Halk Sağlık Folkloru ve Bazı Meseleleri‟ adlı bu çalıĢmasında hastalık 
durumunda “doktora koĢma”yı modernliğin bir özelliği olarak ele almakta, köylerde tedavi için 
kullanılan geleneksel yöntemleri betimlemekte, ancak geleneksel yöntemle üretilen bu 
“kocakarı” ilaçlarının “tıbba aykırı” olduğunu belirtmekte ve olumsuz olarak değerlendirmektedir 
(Yasa, 1962:102-103). Bu açıdan bu çalıĢmayı bir tıpta sosyoloji çalıĢması olarak görmek 
mümkündür.  
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gücü elinde bulundurmuĢ ve temel toplumsal kontrol mekanizması olmuĢtur. 

Bilimsel devrimlerin ve Aydınlanma düĢüncesinin etkisiyle birlikte bilimsel bilgi 

dinsel bilginin, bilim insanları da ruhban sınıfının yerini almıĢ, beden ve sağlık, 

dinin alanından çıkarak tıbbın alanına girmiĢ,  bu durum Batı toplumlarında 

biyomedikal modelin geliĢmesinde ve tıbbın temel toplumsal kontrol 

mekanizması haline gelmesinde etkili olmuĢtur (Turner, 1996:84-88). Diğer 

taraftan Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde bilimin din kurumu ile keskin bir 

rekabete girdiği bir dönem yaĢanmamıĢ, Batı'da bilimsel devrim sonrasında 

yaĢanan teknolojik geliĢmeler ve modern uygulamalar Islahat döneminde II. 

Mahmut tarafından benimsenmiĢ ve uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Erdoğan vd., 

2005:123). Bilimsel geliĢmelerin ve modern tıp söyleminin aynı zamanda din 

kurumunu da yöneten devlet tarafından benimsenerek topluma sunulması, 

Osmanlı toplumunda tıbbın dinin yerini alacak modern toplumsal kontrol 

mekanizması haline gelmesini engellemiĢtir. Diğer bir deyiĢle tıp kendi 

otoritesini kurmak için Batı toplumlarında olduğu gibi geleneksel uygulamalar ve 

din ile çatıĢmamıĢ ve toplum yaĢamını biçimlendirmede Batı'da olduğu kadar ön 

plana çıkmamıĢtır. Tanzimat döneminde baĢlayan BatılılaĢma hareketi, 

Cumhuriyet‟in kuruluĢundan sonra da artarak devam etmiĢ, Cumhuriyet‟in 

kuruluĢuyla birlikte laikliğin ve bilimselliğin baskın olduğu bir toplumsal çerçeve 

kurulmuĢtur. Dolayısıyla tıp Batı toplumlarında Kilise'den boĢalan iktidara sahip 

olurken tıptaki geliĢmeler ve yenilikler Osmanlı toplumunda da Cumhuriyet 

Türkiyesi'nde de siyasal iktidar tarafından benimsendiği için tıptaki geliĢmeler 

devrimsel bir nitelik taĢımaktan çok reform hareketleri çerçevesinde 

uygulanmıĢtır. Bu durum tıbbın modern toplumsal kontrol mekanizması haline 

gelip sosyal bilimlerin ilgisini çekmesini geciktirmiĢ, bu nedenle Türk 

sosyolojisinde de tıbba ilgi duyulması nispeten gecikmiĢtir.      

(iii) Üçüncü nedenin sağlık ve hastalık sosyolojisine duyulan ilgiden çok 

gereksinim düzeyi ile ilgili olduğu söylenebilir. Batı toplumlarında geliĢmiĢ orta 

sınıfların yaĢam süreleri uzadıkça kronik hastalıklardan muzdarip olmaları 

toplum genelinde yankı bulmuĢ ve sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢiminde 

etkili olmuĢtur. Türkiye‟de ise Cumhuriyet öncesinde savaĢlar ve salgınlar 

nedeniyle son derece kötü durumda olan toplum sağlığı, bu dönemlerde 
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yürütülen sağlık politikaları sayesinde hızla yükselmiĢtir. Bu iyimser tablo içinde 

sağlığın sorunsallaĢtırılmaması anlaĢılabilir bir durumdur. Türkiye‟de daha çok 

ve çeĢitli sağlık hizmeti talep edecek olan orta sınıfın geliĢmesi ve sağlık sistemi 

ve hizmetleriyle ilgili sorunlarının gündeme gelmesi daha geç dönemlerde 

gözlemlenen olgulardır.   

Yasa ve Türkdoğan'ın çalıĢmalarından sonra Türkiye'de sağlık ve hastalık 

sosyolojisi çalıĢmaları 1980'lerin ikinci yarısından itibaren artmıĢtır. 1980'lerde 

Türkiye'de sağlık sosyolojisinin geliĢmesinde tıp eğitimi, doktor-hasta-hemĢire 

iliĢkileri, hastalık ve sosyal iliĢki ağları, salgınlar ve doğal afetler gibi konularda 

çalıĢmalar yapan Aytül Kasapoğlu'nun (Kasapoğlu, 1988; 1991; 1992; 1999; 

Kasapoğlu ve Ecevit, 2003; Kasapoğlu ve KuĢ, 2008; Bayram ve Kasapoğlu, 

2008; Kasapoğlu (ed.) 2008; Kasapoğlu, OdabaĢ ve Kaya, 2009) ve çocuk ve 

aile sağlığı, sağlık hizmetleri, toplumsal değiĢme ve beslenme iliĢkisi gibi 

konularda çalıĢmalar yapan Belma AkĢit'in (AkĢit, 1991; 1993; 1994; AkĢit ve 

AkĢit, 1989; 1999) önemli katkıları olmuĢtur. 1990‟lardan itibaren Ülgen Oskay 

(1993), Sevinç Özen (1993,1994), Sezgin Kızılçelik (1995, 1996a, 1996b), 

2000‟lerden itibaren de Yelda Özen (2000, 2008), Zafer Cirhinlioğlu (2001, 

2003), Müzeyyen Güler (1996, 2001); NurĢen Özçelik-Adak (2002), Özer ve 

Kasapoğlu (2002); Aylin Dikmen (2001a, 2001b, 2004), Çağlar Keyder vd. 

(2007), Çağrı Yoltar (Keyder vd., 2007; Yoltar, 2009), Aylin Nazlı (2005; 2007a, 

2007b), Sevim OdabaĢ (2005, 2008) sağlık ve hastalık sosyolojisine katkıda 

bulunanlar arasındadır.   

Sağlık ve hastalık sosyolojisinin içerdiği konularda yapılan çalıĢmaların bir kısmı 

da sosyoloji dıĢındaki disiplinlerde yapılmaktadır. Sosyal bilimlerde antropoloji 

disiplininde Akile Gürsoy (2001a, 2001b), iktisat disiplininde Burhan Baloğlu 

(2006), sosyal hizmetler disiplininde M. Erdoğan Surat (1993), gerontoloji 

disiplininde Ġsmail Tufan (2002, 2003), ilahiyat disiplininde Ejder OkumuĢ (2009) 

tarih disiplininde Yiğit Akın (2004), tıbbın çeĢitli alt dallarında da Nusret FiĢek 

(1990, 1991), Ceyhun Atuf Kansu (1958), Orhan Öztürk (1964), Ġlker Belek 

(1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, Belek vd., 1998), Hülya Belek (2000), Osman 

Elbek (2007; 2008; 2009a; 2009b; 2010), Ata Soyer (1996; 2000, 2004);  Onur 

Hamzaoğlu (Belek vd., 1992; Hamzaoğlu ve Özcan, 2006; Nalçacı vd. (ed)., 
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2006) çalıĢmalarındaki sosyolojik içerik nedeniyle özellikle öne çıkmaktadırlar. 

Sağlık sorunlarına toplumsal ve bütüncül bir bakıĢ açısı ile yaklaĢan ve alanda 

son derece önemli bir dergi olan Toplum ve Hekim dergisini çıkaran Türk 

Tabipler Birliği'nin çeĢitli yayınları da (TTB, 2007; 2008) sağlık sosyolojisinin 

geliĢimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sağlık sosyolojisi ile ilgili konularda 

çeĢitli disiplinlerde yapılan lisansüstü çalıĢmaların özellikle 2000 sonrası 

artması da (örn. Türkkan, 2005; Topçu, 2006; Sayar, 2006; Orhan, 2006; 

Derince, 2006; Koçoğlu, 2006; Tekin, 2007; Özen, 2008; Bilge, 2008; Günal, 

2008; Keskin, 2008) sağlık ve hastalık sosyolojisi alanının gerek sosyoloji içinde 

yapılan gerekse disiplinler arası nitelik taĢıyan çalıĢmalarla hızla geliĢmekte 

olduğunu göstermektedir.  

1.1.2. Sağlıkta sosyal ve ekonomik statüye dayalı eĢitsizlikler  

Sağlıkla ilgili bazı çalıĢmalarda sağlık eĢitsizlikleri, bireylerin sağlık statüleri 

arasındaki farklılık (Murray vd., 1999:537; Thomson vd., 2006:15) olarak 

tanımlanmaktadır. Graham (2007:4-5) bu tip bir bakıĢ açısının analiz birimi 

olarak bireyin alınmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Toplumdaki çeĢitli 

tabakaların, sınıfların, statü gruplarının değerleri, normları, kültürel yapıları ve 

deneyimleri birbirinden farklıdır. Bununla birlikte bu farklılıklar toplumun ortak 

kaynaklarına ulaĢma ve bu kaynaklardan faydalanma düzeyi açısından bazı 

birey ya da grupları diğerlerine kıyasla sürekli bir Ģekilde dezavantajlı duruma 

düĢürdüğünde artık durum farklılık kavramıyla değil, eĢitsizlik kavramıyla ifade 

edilir.  

Sağlık alanındaki farklılıkların hepsinin eĢitsizlik olmadığı çeĢitli çalıĢmalarda 

ifade edilmektedir. Braveman'ın (2006:167) deyiĢi ile "sağlık eĢitsizlikleri 

sağlıktaki farklılıkların belirli bir tipidir. ...yoksulların, etnik ya da ırksal 

azınlıkların, kadınların ya da sürekli olarak sosyal dezavantaja veya ayrımcılığa 

maruz kalan diğer grupların daha avantajlı sosyal gruplara oranla sistematik 

olarak  daha kötü sağlığa sahip olmaları ve daha fazla sağlık riskine maruz 

kalmalarıdır". Sağlık eĢitsizlikleri, "temeldeki toplumsal yapılar, politik, ekonomik 

ve yasal kurumlar tarafından savunmasız bırakılan grupları sistematik olarak" 

dezavantajlı durumda bırakan farklılıklardır (Krieger, 2001:698). Diğer bir 
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deyiĢle "sosyal hiyerarĢide farklı pozisyonlara sahip olan, bu nedenle farklı 

sosyal avantajlara ya da dezavantajlara sahip olan sosyal gruplar arasındaki"  

(Braveman ve Gruskin, 2003: 254) sağlık farklılıkları, sağlık eĢitsizlikleri olarak 

adlandırılır. Bu nedenle sağlık statüsünün, sağlık risklerinin ve sağlık 

hizmetlerine eriĢimin toplumdaki dağılımı incelendiğinde ve cinsiyet, köken, 

mesleki gelir ve eğitim düzeyi gibi belirli ölçütlerle birbirinden ayrılan gruplardan 

bazılarının sistematik ve kitlesel olarak dezavantajlı olduğu görüldüğünde bu 

durumu açıklamak için farklılık değil, eĢitsizlik kavramı kullanılmalıdır.   

Sağlığın belirleyicileri arasında sosyal ve ekonomik eĢitsizlikler önemli bir yere 

sahiptir. Bölgesel, cinsiyete dayalı, eğitimsel ve ırksal/etnik duruma dayalı 

eĢitsizlikler, sağlıklı olmak için gerekli olan kaynaklara ve hizmetlere eriĢimin de 

toplumda adil bir Ģekilde dağılmasını engellerler. Bunun sonucunda bu 

eĢitsizliklerden bir ya da birkaçına maruz kalanların sağlık statüsü olumsuz 

yönde etkilenir. Toplumsal eĢitsizlikler çoğu zaman birbirlerinden izole olmuĢ bir 

Ģekilde var olmazlar ve bu eĢitsizliklere maruz kalan bireyler birikimsel bir 

dezavantaja sahip olurlar. Bununla birlikte, toplumsal eĢitsizliklerle sağlık 

statüsü arasındaki iliĢkiyi net bir Ģekilde görebilmek için farklı eĢitsizliklerin 

sağlık üzerindeki etkilerini ayrı ayrı ele almak uygun olacaktır. 

1.1.2.1. Ekonomik eşitsizlikler ve sağlık 

Çok sayıda çalıĢma, ekonomik eĢitsizlikler ve sağlık arasında güçlü bir iliĢki 

olduğunu göstermektedir. Ancak bu çalıĢmaların ekonomik eĢitsizlikleri ölçmek 

için kullandıkları yol ve yöntemler, sınıflandırmada kullandıkları ölçütler ve 

kavramlar çeĢitlilik göstermektedir. Bu nedenle önce sınıf ve sağlık arasındaki 

iliĢkiyi ele alan çalıĢmalar, daha sonra da sınıf dıĢındaki ölçütleri kullanan 

çalıĢmalar sırayla ele alınacaktır.   

1.1.2.1.1. Sınıf ve sağlık  

1970'lerden itibaren sermayenin küreselleĢmesi, esnek üretim tarzının 

yaygınlaĢması, hizmet sektörünün geniĢlemesi, iĢgücü yapısının değiĢmesi gibi 

nedenlerle endüstriyel yapı, sınıf tartıĢmalarının hakim olduğu modern toplumun 

endüstriyel yapısından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bu çerçevede 

bazı yazarlar tarafından sınıfın artık toplumsal analiz için yararlı bir kavramsal 
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araç olmadığı savunulmakta, toplumsal bölünmelerin artık daha çok istihdam, 

kültürel ayrıĢmalar, yerellik, kimlik ve tüketim desenleri gibi ayrı ve parçalı 

kategoriler etrafında yapılandığı (Savage vd., 2005; Pakulski ve Waters, 1996), 

modern toplum baskın bir Ģekilde “bireysellikle karakterize edildiği halde hâlâ 

toplumsal yapıyı anlama Ģeklimizi sınıf kategorilerinde aramamızın” yanlıĢ 

olduğu (Holton ve Turner, 1989:173) ileri sürülmektedir. Diğer taraftan baĢka 

çalıĢmalarda da sınıfın yapısal bir faktör olarak önceliğini koruduğu 

savunulmakta, geleneksel iĢçi sınıfının zayıflamasının bütün sınıfların 

zayıfladığının iĢareti olarak kabul edilmemesi gerektiği, sınıf bölünmelerinin hâlâ 

sağlam ve sınıf eylemi olasılığının hâlâ mümkün olduğu ileri sürülmektedir 

(Navarro, 1994; Westergaard, 1995).  

Sınıf ve sağlık alanında yapılan çalıĢmalarda sınıf ölçütü olarak genellikle iki 

temel Ģema kullanılmaktadır. Bunlardan ilki Ġngiliz Genel Kayıt Bürosu  (General 

Registrer Office, RG) tarafından geliĢtirilen, temel olarak vasıf düzeyi açısından 

mesleklere dayalı18 olan ve 20. yüzyıl boyunca özellikle Ġngiltere‟de yapılan 

çalıĢmaların çoğunda kullanılmıĢ olan Ģemadır. Günümüzde akademik 

çalıĢmalarda tercih edilen sınıf Ģeması ise, 2001 yılında geliĢtirilen Ulusal 

Ġstatistik Sosyo-Ekonomik Sınıflandırmasıdır (National Statistics Socio-

Economic Classification [NS-SEC]). Bu Ģema büyük ölçüde Ericson ve 

Goldthorpe‟un (1992) geliĢtirdiği toplumsal tabakalaĢma Ģemasına 

dayanmaktadır ve meslek temelli olsa da ölçüt olarak istihdam durumunu ve 

bazı durumlarda iĢyeri büyüklüğünü de içermektedir19 (Donkin vd., 2002). 

                                            
18

 Genel Kayıt Bürosu‟nun Ģemasına göre meslekleri beĢ grupta sıralamak mümkündür. Sınıf I 
(genel anlamda profesyoneller),  Sınıf II (yönetici ve teknik meslekler), Sınıf IIINM (vasıflı ve el 
emeğiyle çalıĢmayan),Sınıf IIIM (vasıflı ve el emeğiyle çalıĢan), Sınıf IV (kısmen vasıflı), ve Sınıf 
V (vasıfsız) (Annandale, 1998:105). 
19

 Bartley, Ulusal Ġstatistik Sosyo-Ekonomik Sınıflandırmasının ilkelerini Ģöyle sıralamaktadır: 
“iĢin süresi ve ücreti (aylık yerine haftalık, günlük ya da saatlik ücret); iĢçinin iĢe baĢlama veya 
iĢi bırakma konusunda ne derece özerkliğe sahip olduğu; terfi olanakları; iĢçinin iĢin 
planlanması üzerindeki etki düzeyi ve kendi iĢ görevlerinin tasarlanmasındaki etki düzeyi”. Bu 
ilkelere göre bu Ģemada yer alan sınıflar (Bartley, 2004:27-28) (1) Yüksek yönetici ve 
profesyonel meslekler, (2) düĢük yönetici ve profesyonel meslekler ve üst düzey teknik 
meslekler, (3) Orta derece meslekler (memurlar, idareciler vs), (4) küçük iĢverenler ve kendi 
hesabına çalıĢanlar, (5) düĢük teknik meslekler (kendi iĢlerinin planlanmasında az miktarda 
sorumluluk alan), (6) yarı-rutin meslekler (orta derecede iĢ güvencesi; düĢük kariyer fırsatları) 
ve (7) rutin mesleklerdir (iĢ güvencesi düĢük, kariyer olanağı olmayan, sıkı bir Ģekilde 
denetlenen rutin iĢler).  
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Toplumsal sınıf ve sağlık arasındaki iliĢkilerin incelendiği çalıĢmalarda 

toplumsal sınıfın ölçümü konusunda çeĢitli sorunlar olduğu ileri sürülmektedir20. 

Sınıfın ölçümüyle ilgili sorunlu noktalar olsa da hastalık ve ölüm oranlarında 

zaman içinde değiĢen eğilimleri göstermeleri ve politika ve kaynak sorunlarıyla 

ilgili toplumsal değiĢmeleri ortaya koyabilmeleri (Rose, 1995:3) açısından sınıf 

kavramı önemini korumaktadır. Bu konuda yapılan ampirik çalıĢmalara kısaca 

göz atıldığında sınıfın önemi açıkça görülecektir. 

Sınıf ve ölüm oranları arasındaki iliĢkiye odaklanan çeĢitli çalıĢmalar, alt 

sınıflarda ölüm oranlarının üst sınıflara oranla daha yüksek olduğunu (Evans, 

1994; Harding, 1995; Barnett vd.1997, Donkin vd., 2002), sınıflar arasındaki 

farkın 1970'lerin sonlarından itibaren artmaya baĢladığını (Donkin vd., 2002) ve 

bütün sınıflarda ölüm oranları azalma eğilimi gösterse de alt sınıflarda ölüm 

oranlarının üst sınıflarda olduğu kadar hızlı azalmadığını (Coulthard vd.,2004) 

ortaya koymuĢtur. Sınıf ve hastalık arasındaki iliĢkiyi vurgulayan çeĢitli 

çalıĢmalar da alt sınıflara mensup olanların yaĢamları boyunca üst sınıftakilere 

oranla hem fiziksel hem de psiko-sosyal açıdan daha az sağlıklı olduklarını 

(Blaxter, 1987; Evans, 1994) ve çalıĢılan sektör, yaĢ ve cinsiyet sabit 

tutulduğunda bile sınıfsal eĢitsizliklerin fiziksel sağlığı etkilediğini (Lahelma vd., 

1994) göstermektedir. 

                                            
20

 Bu sorunlara kısaca değinmek gerekirse, ilk olarak (i) toplumsal sınıfların toplum içindeki 
büyüklüklerinin değiĢtiği (Carr-Hill, 1987), bu nedenle değiĢenin toplumsal sınıflar arasındaki 
sağlık eĢitsizlikleri mi yoksa toplumsal sınıfların görece büyüklüğü mü olduğunun Ģüpheli olduğu 
(Nettleton 2006:179) ileri sürülmektedir. Ġkinci olarak (ii) toplumsal sınıflar için standartlaĢtırılmıĢ 
ölüm oranlarının ölüm sertifikasındaki meslek göstergesi temel alınarak (pay) bir meslekte ölen 
kiĢi sayısının, nüfus sayımı sonuçları temel alınarak o meslekte çalıĢtan toplam insan sayısına 
(payda) bölünmesiyle elde edildiği vurgulanmakta ve paydaya iliĢkin bilgilerin tutarlı 
olmayabileceği ileri sürülmektedir (Carr-Hill, 1987:513). Sınıfın ölçümüyle ilgili üçüncü sorun (iii), 
araĢtırmalarda verileri bireysel düzeyde analiz edenler (Illsley ve Le Grand 1987) ölüm 
oranlarındaki eĢitsizliklerin azaldığı sonucuna ulaĢırken, verileri grup düzeyinde analiz edenlerin 
(Pamuk, 1985) tam tersi sonuçlara ulaĢmalarıdır, bu nedenle farkın sınıfsal eĢitsizliklerden 
değil, analiz tekniklerden kaynaklanıyor olabileceği (Nettleton 2006:179-180) ileri sürülmektedir. 
Sınıfın ölçümüyle ilgili ileri sürülen bir diğer sorun (iv) sınıfı ölçmek için kullanılacak kategorilerin 
yeterliliği sorunudur, ancak Ulusal Ġstatistik Sosyo-Ekonomik Sınıflandırması‟nın geliĢtirilmesiyle 
bu sorunun büyük ölçüde aĢıldığı (Nettleton, 2006:180), bu Ģemayla kol emeği ve kafa emeği 
kavramlarının ötesine geçildiği ve iĢ güvenliği, statü, fırsatlar gibi istihdamın diğer boyutlarının 
da sınıflandırmaya katılmasının sağlandığı (Bartley, 2004:27) belirtilmektedir. Bu sorunlara ek 
olarak (v) sağlıktaki sınıf eğiliminin “saygınlık, eğitim, sosyal destek, maddi yaĢam standartları 
ve çeĢitli bileĢimlerdeki yaĢam tarzları” gibi alternatif açıklamalara açık olduğu (Bartley vd., 
1996:459) ileri sürülmektedir.  
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Toplumsal sınıfların ölüm ve hastalık oranlarında görülen bu farklılığı 

açıklamaya çalıĢan çeĢitli çalıĢmalar sınıf pozisyonunun sağlığı iĢsizlik, eksik 

istihdam ve olumsuz çalıĢma koĢulları gibi iĢgücü piyasalarında yaĢanan 

deneyimlerin olumsuz etkileri aracılığıyla etkilediğini (House ve Williams, 2003, 

Seigrist ve Marmot, 2004; Karasek ve Theorell,1990) ileri sürmektedir. Bazı 

çalıĢmalar ise daha genel bir toplumsal bakıĢ açısıyla düĢük sınıf pozisyonunun 

sağlığı yoksulluk, eğitim olanaklarının kısıtlanması, Ģiddete veya zehirli 

maddelere maruz kalan coğrafi bölgelerde yaĢamak zorunda kalma gibi çeĢitli 

yollarla (Lynch ve Kaplan, 2000; Evans ve Kantrowitz, 2002) etkilediğini ileri 

sürmektedir. Yoksulluk ve eğitimsizlik, yetersiz ya da yanlıĢ beslenme ve sigara 

kullanımı gibi sağlığı etkileyen baĢka faktörlerin görülme sıklığını artırabilir. Alt 

sınıflarda sağlıksız ve/veya yetersiz beslenmenin (Cockerham, 2000; Darmon 

ve Drewnowski, 2008; Hupkens vd., 2000) ve sigara kullanımının (Barbeau vd., 

2004; Peterson ve Peto 2004; Layte ve Whelan, 2008) üst sınıflara oranla daha 

yaygın olduğu çeĢitli çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur.  

Sınıfların kendi içindeki hiyerarĢik yapının da sağlıkla iliĢkisi olduğunu, özellikle 

fiziksel ve sosyal çalıĢma koĢulları ile sağlık eĢitsizlikleri arasında bir iliĢki 

olduğunu gösteren çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır (Rahkonen vd., 2006; 

Marmot vd., 1997; Lahelma vd., 2009; Laaksonen vd., 2006, Monden 2005; 

Karasek ve Theorell, 1990; Schnall ve Landsbergis, 1994). ĠĢyeri hiyerarĢisinin 

sağlığı etkileme aracı olarak öne çıkan faktör, astların iĢyerinde özerkliğe ve 

yaptıkları iĢ üzerinde kontrole sahip olamamaları ve buradan kaynaklanan 

strestir. ĠĢyeri hiyerarĢisi içinde düĢük pozisyonlarda bulunanların daha yüksek 

pozisyonlarda bulunanlara oranla çok daha yüksek stres ve gerilim altında 

oldukları ve bu nedenle daha kötü sağlığa sahip oldukları çeĢitli çalıĢmalarda 

(Bosma vd., 1998; Evans, 1994; Johnson ve Hall, 1995; Johnson vd., 1996, 

Landsbergis vd., 2003; Belek, 2000b) gösterilmektedir. Bosma vd. (1998:70) 

iĢyeri hiyerarĢisinde düĢük düzeyde bulunanların daha yüksek düzeydekilere 

göre çok daha fazla stres altında olmalarının nedeninin yaptıkları iĢ üzerinde 

sahip oldukları kontrol oranının düĢük olması olduğunu ileri sürmektedir. 

Yapılan iĢ üzerindeki kontrol düzeyinin düĢüklüğü baĢka çalıĢmalarda da 

(Marmot vd., 1997; Marmot ve Theorell, 1988; Warren vd., 2004; Johnson ve 
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Hall, 1995; Bosma vd., 1998) sağlığı olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak 

öne çıkmaktadır. Marmot vd. (1997:248) astların kolesterol ve tansiyon 

hastalıklarına sahip olma ve sigara içme oranları ile genel olarak sahip oldukları 

risk düzeyinin üstlerinden çok daha fazla olduğunu ortaya koymuĢtur. Sınıfsal 

sağlık eĢitsizliklerine en çok fiziksel iĢ yükünün neden olduğunu ileri süren 

çalıĢmalarda (Lahelma vd., 2009) bile bu eĢitsizliğe iĢ üzerinde sahip olunan 

kontrol düzeyinin de katkıda bulunduğunu kabul edilmektedir. 

Sınıf ve sağlık arasındaki iliĢkinin nedensel bir iliĢki olup olmadığı, nedensel bir 

iliĢki varsa bu iliĢkinin yönünün ne olduğu, sınıfın mı sağlığı etkilemekte 

(toplumsal nedensellik), sağlığın mı sınıfı etkilemekte (sağlık seçilimi) olduğu 

özellikle son yıllarda yoğun olarak tartıĢılmaktadır (West, 1991). Sağlıkla sınıf 

arasındaki iliĢkinin gözlemlenen göstergeleri hakkında yapılan açıklamalar, 

sağlık eĢitsizlikleri ile ilgili 1980‟lere dek elde edilen akademik verilerin bir 

sentezini yaparak Ġngiltere‟deki sınıfsal sağlık eĢitsizliklerini yansıtan Kara 

Rapor'da (Black Report)  (Townsend ve Davidson, 1982) dört ana grupta ele 

alınmıĢtır. Raporda yapaylık (artefact), doğal ve sosyal seçilim, materyalist ve 

kültürel/davranışsal olarak gruplanan açıklamalara 1990‟larda psiko-sosyal ve 

yaşam süreci (life-course) açıklamaları da eklenmiĢtir (Nettleton, 2006:182). 

Sınıfın sağlığı hangi mekanizmalarla etkilediğini kavramak açısından önemli 

olan bu açıklamalara kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

1. Yapaylık (Artefact) açıklamaları: Bu açıklama, sınıfın da sağlığın da 

yapay değiĢkenler olduğunu ve ölçümlerinin sorunlu olduğunu, bu nedenle 

aralarında bulunabilecek herhangi bir iliĢkinin gerçek değil, yapay bir iliĢki 

olacağını iddia eder (Townsend ve Davidson, 1982). Bloor vd. (1987) de 

hastalıkların teĢhis, sınıflandırma ve kodlama süreçlerindeki çeĢitliliklerin, 

sınıf ve hastalık arasında gözlenen iliĢkiye katkıda bulunduğunu 

belirtmekte ve istatistiklerin üretimine karıĢan toplumsal süreçlere dikkat 

çekmektedir.  

2. Doğal ve Sosyal Seçilim Açıklamaları: Sosyal sürüklenme (social 

drift) hipotezi olarak da bilinen bu açıklamalarda, sağlığın sosyal sınıf 

pozisyonunun sonucu değil, nedeni olduğu ileri sürülmektedir. Hem sağlık 
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açısından hem de diğer açılardan en "uygun" olan bireylerin üst sınıflara 

seçileceği, sağlıksız ve kırılgan olanların ise aĢağı doğru „sürüklenmeye‟ 

daha eğilimli olacakları ve alt sınıflara gireceklerinin savunulduğu  

(Wadsworth,  1986) bu açıklama, Sosyal Darwinist bir bakıĢ açısını 

yansıtmaktadır. Nettleton (2006:182) bireyselci bir vurguya sahip olan 

sosyal sürüklenme açıklamalarının var olan toplumsal yapılar içinde 

ideolojinin ve ayrımcılığın etkisinin vurgulandığı, nispeten sosyolojik bir 

yorum sunan sağlık seçilimi yaklaĢımına doğru geçildiğini belirtmektedir. 

Sağlık seçilimi açıklamaları, sağlığın sosyal sınıf pozisyonunu etkilediğini, 

ancak bu etkinin doğrudan değil, eğitim ve meslek gibi alanlar üzerinden 

dolaylı olarak  (West, 1991:382) gerçekleĢen bir etki olduğunu vurgulayan 

açıklamalardır ve daha sağlıklı olanların toplumsal hareketlilikte daha 

avantajlı olduğunu gösteren (West, 1991; Illsley, 1955; Shaar vd., 1994) 

çeĢitli çalıĢmalarla desteklenmektedir. 

Bu açıklamalara getirilen önemli bir eleĢtiri, RG sınıfları kullanılarak 

yapılan analizlerde ciddi hastalıklara sahip olduğu için uzun zamandır 

çalıĢmayanların ya da hiç çalıĢmamıĢ olanların (Annandale, 1998) ve 

emeklilik sonrası yaĢ gruplarının (Fox vd.1990) dikkate alınmamıĢ 

olmasıdır. Ayrıca “nedenselliğe karĢı seçilim” ve “gerçek farklılıklara karĢı 

yapaylıklar” ayrılıklarının politik ve kavramsal olarak önemli olmakla birlikte 

“eğer karĢılıklı olarak birbirlerini dıĢlıyorlarmıĢ gibi ele alınırlarsa yanlıĢ bir 

antitez haline gelecekleri” belirtilmektedir (Macintyre, 1997:740).   

3. Materyalist / Yapısalcı Açıklamalar: Bu açıklamalar, ekonomik ve 

toplumsal yapının sağlık üzerindeki etkilerini vurgulayan ve genel olarak 

hem kamusal hem de özel alanda yoksulluk, gelir dağılımı, iĢsizlik, 

olumsuz barınma ve çalıĢma koĢulları gibi faktörlerin etkisine odaklanan 

açıklamalardır (Blackburn, 1991). Kötü çalıĢma koĢullarının (Karasek ve 

Theorell,1990; Marmot vd., 1997; Lahelma vd., 2009) ve kötü barınma 

koĢullarının (Hopton vd., 2003; Marmot, 2004, Eames vd., 1993) sağlık 

üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan çeĢitli çalıĢmalar bu 

açıklamaları desteklemektedir.  
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4. Kültürel / Davranışsal Açıklamalar: Bu açıklamalar, sağlığı bağımsız 

bir değiĢken olarak ele alan sağlık seçilimi açıklamalarına zıt olarak 

sağlığın bağımlı bir değiĢken olduğunu ve yaĢam tarzı, kiĢisel seçimler ve 

sorumluluklar gibi faktörlere bağlı olduğunu varsayar. BaĢka bir deyiĢle, 

sağlığın toplumsal sınıf pozisyonunu değil, sınıf pozisyonunun sağlık 

statüsünü etkilediğini savunur. Bu tip açıklamalarda farklı sınıflara mensup 

olan bireylerin sigara ve alkol tüketimi, sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi 

yaĢam tarzına iliĢkin sağlık davranıĢları açısından farklılaĢtıkları vurgulanır 

ve daha sağlıklı bir tutum içine girmenin bireyin elinde olduğu kabul edilir. 

Bu açıdan yaĢam tarzı davranıĢları bireylerin kendi kontrollerindeymiĢ gibi 

görülür. Bu nedenle bu açıklamalar „kurbanı bireysel olarak suçlamakla‟ 

(Crawford, 1977) eleĢtirilmektedirler. Ayrıca bu açıklamalarda bireysel 

davranıĢlar olarak kabul edilen sağlıklı beslenme, sigara ve alkol tüketimi 

gibi davranıĢların toplumsal deseni çeĢitli çalıĢmalarda  (Cockerham, 

2000; Darmon ve Drewnowski, 2008; Barbeau vd., 2004) gösterilmiĢ ve 

bunların sınıfsal davranıĢlar olduğu vurgulanmıĢtır. Kara Rapor'da 

'yoksulluk kültürü'ne (Lewis, 1966) özel bir vurgu yapılmakla birlikte 

(http://www.sochealth.co.uk/Black/black6.htm) hem kültür oldukça dar bir 

anlamda ele alınmıĢ hem de bireylerin içinde bulundukları kültürel ve 

toplumsal yapının etkisinden bireysel olarak kurtulabilecekleri gibi zayıf bir 

varsayıma dayanılmıĢtır. 

5. Psiko-sosyal Açıklamalar: Wilkinson‟ın (1996) ulusal yaĢam beklentisi 

düzeylerinin, ulusal refah düzeylerine paralel olmadığını gösterdiği 

çalıĢması ve Marmot‟nun iĢyeri hiyerarĢisinin mutlak yoksul olmayanların 

da sağlıklarının bozulmasına neden olduğunu ortaya koyan ünlü 

Whitehall21 (Marmot vd., 1987; Marmot vd., 1991) çalıĢmalarının etkisiyle 

sağlığın toplumsal deseninin sadece maddi yoksullukla 

açıklanamayacağını savunan psiko-sosyal açıklamalar geliĢtirilmiĢtir 

                                            
21

 Ġki aĢamalı olan Whitehall çalıĢmasının ilk aĢaması 1967-77 yılları arasında yapılmıĢ ve 
18,000 erkek memuru kapsamıĢ, ikinci Whitehall çalıĢması 1985-88 yılları arasında yapılmıĢ ve 
üçte ikisi erkek, üçte biri kadın olan 10,308 memuru kapsamıĢtır. Bu çalıĢmaların en önemli 
bulguları sağlık ve sınıf arasındaki iliĢkinin sınıfların kendi içlerinde homojen olmadığını 
göstermiĢ olması ve iĢyeri hiyerarĢisinin sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koymuĢ olmasıdır.  
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(Nettleton 2006:183-4). Wilkinson (1996) daha zengin olan değil, daha 

eşitlikçi olan toplumların üyelerinin daha sağlıklı olduklarını göstermiĢ, 

toplum içinde sağlık statüsünde görülen farklılıkların en büyük nedeninin 

psiko-sosyal olduğunu ileri sürmüĢtür. Wilkinson‟a (1996:226) göre 

“toplumsal ayrıĢma (distinction) ve toplumsal dıĢlanma süreçleri 

iĢlediğinde incinmiĢ, kızgın, aĢağılanmıĢ, rahatsız olmuĢ hissederiz”. 

Göreli mahrumiyet içinde yaĢayanların umutsuzluk, endiĢe, güvensizlik ve 

kızgınlık duygularının, kalp ve damar sistemi, endokrin sistemi ve 

bağıĢıklık sistemini olumsuz etkileyerek sağlığı doğrudan kötüleĢtirdiği, bu 

psiko-sosyal faktörlerin ayrıca iĢsizlik, alkol tüketimi, çok yağlı ve çok 

Ģekerli „rahat yiyecekler‟ yeme gibi olumsuz sağlık davranıĢları yaratarak 

dolaylı olarak da sağlığı kötüleĢtirdiği (Elstad, 2002; Wilkinson, 1996) ileri 

sürülmektedir. 

EĢitlikçi toplumların daha sağlıklı olmalarının nedeni (Wilkinson, 

1996,2000) olarak eĢitlikçi ülkelerde toplumsal bağlılığın ve dayanıĢmanın 

daha yüksek, baskının daha az olması ve bu ülkelerin yurttaĢlarına daha 

fazla sosyal destek ve sosyal sermaye sağlayarak insanların adalet 

ihtiyaçlarını tatmin etmeleri gösterilmektedir. Diğer bir deyiĢle, toplumsal 

bütünleĢmeye ve bağlılığa verdiği önemle Durkheim‟cı yönelimi açıkça 

görülen, aynı zamanda „sosyal sermaye'yi (Putnam, 2000) vurgulayan 

psiko-sosyal açıklamalara göre eĢitsizlik ve toplumsal statü, sağlığı bir 

yandan toplumsal bağlılığın, bir yandan da kendine güvenin azalmasına 

neden olarak etkilemektedir. EĢitsiz toplumlarda toplumsal bağlılık 

düzeyinin düĢük, toplumsal bölücülüğün yüksek olduğu, buna bağlı olarak 

insanların kendilerini daha izole olmuĢ ve sosyal destekten daha mahrum 

hissettikleri ileri sürülmektedir (Nettleton 2006:185). Bireysel, sosyal ve 

ekonomik pozisyon sabit tutulduğu halde ulusal gelir eĢitsizlikleri ile 

bireysel ölüm riski oranları ve bireysel sağlık statüsü arasında bir iliĢki 

olduğunu ortaya koyan çeĢitli çalıĢmalar (Kawachi vd., 1999; Lynch vd., 

1998; Kennedy vd., 1998; Daly vd., 1998) Wilkinson'ın tezini 

desteklemektedir.  
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Türkiye‟de gelir dağılımı eĢitsizliğinin önemli boyutta olduğu, 2005 itibariyle 

gini katsayısının 0,38 olduğu (www.tuik.gov.tr) ve en yüksek %20‟lik 

dilimdeki hane halklarının gelirden aldığı payın (%44,4),  en düĢük %20‟lik 

dilimdeki hane halklarının gelirden aldığı payın (% 6,1) yedi katından fazla 

(www.tuik.gov.tr) olduğu düĢünüldüğünde ortalama yaĢam süresinin daha 

eĢitlikçi olan ülkelere oranla düĢük olması Wilkinson'ın bakıĢ açısından 

açıklanabilir. 

Psiko-sosyal model, ampirik gözlemlerinin yapılan bazı baĢka çalıĢmalarla 

tutarlı olmaması nedeniyle (Ross vd., 2000), örneklemlerinde bütün 

ülkelerin yer almadığı araĢtırmaların sonuçlarını bütün ülkelere 

genellemekle ve ortalama yaĢam beklentisini etkileyebilecek baĢka 

faktörleri dikkate almamakla (Nettleton 2006: 184) eleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 

eĢitsizliğin öznel ve psikolojik boyutlarına odaklanmanın, yapısal 

yönlerinden uzaklaĢmak anlamına geleceği ve böylece politik ve yapısal 

faktörlerin sonuçları hakkında bireyleri suçlayan açıklamaları desteklemiĢ 

olacağı (Lynch vd., 2000) ileri sürülmüĢtür.  

6. Yaşam Süreci (Life-course) Açıklamaları: Doğal ve sosyal seçilim 

açıklamalarının zıttı sayılabilecek olan yaĢam süreci açıklamalarına (Kuh 

ve Ben-Shlomo,  2002;  Bartley 2004; Marsh vd., 1999) göre zaten 

toplumsal olarak dezavantajlı olan insanlar genellikle “dezavantajların 

birikimi”ne maruz kalırlar. Sağlık, zaman içinde meydana gelen koşulların 

karmaĢık birleĢimlerinin sonucudur (Bartley 2004:103). Bireylerin 

yaĢamlarının önceki dönemlerindeki yaĢam koĢullarının sonraki sağlık 

statülerini etkilediğini gösteren boylamsal çalıĢmalar (Marsh vd., 1999) bu 

açıklamayı destekler niteliktedir. Nettleton (2006:186), yaĢam süreci 

açıklamalarının özellikle örneklem seçimi ve ölçüm açısından sorunları 

olduğunu, ayrıca psiko-sosyal açıklamalar gibi bu açıklamaların da ancak 

ölümlerin en büyük nedeninin bulaĢıcı hastalıklar olmadığı ülkelere uygun 

göründüğünü belirtmektedir.  

Bu yaklaĢımların çeĢitli kombinasyonları da sınıf ve sağlık arasındaki iliĢkinin 

açıklanmasında etkili olabilir. Örneğin Williams (1998) yapı ve özne/birey 
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tartıĢmalarının açmazından, psikolojik, fizyolojik ve sosyal yapıların etkileĢimli 

niteliklerini ortaya koyan bir eĢitsizlik yaklaĢımı sayesinde çıkılabileceğini 

belirtmekte, MacIntyre vd. (1989), kültürel ve materyalist açıklamaların, 

davranıĢsal ve yapısal faktörlerin etkileĢimi açısından bir bütünün parçaları 

olduğunu ve aralarında bir denge kurmanın daha verimli sonuçlar vereceğini 

ileri sürmektedir. Toplumsal yapı, birbirinden ayrıĢtırılıp izole edilerek 

incelenebilecek bileĢenlerden değil, karĢılıklı etkileĢim içindeki ögelerin bağlama 

göre değiĢen bileĢimlerinden oluĢmakta, toplumsal yapının karmaĢıklığına bağlı 

olarak sağlık eĢitsizlikleri de toplumda karmaĢık bir desen içinde görülmektedir. 

Bu nedenle kapsamlı bir bakıĢ açısından bakıldığında bu açıklamalardan 

bazılarının yanlıĢ, bazılarının doğru kabul edilmesi yersiz olacaktır, çünkü sağlık 

eĢitsizliklerinin toplumsal deseninin anlaĢılabilmesi için bu yaklaĢımların 

sunduğu açıklamalardan her biri farklı bağlamlarda kullanıĢlı olabilir. Mesele, 

analiz edilen toplumun genel yapısı içerisinde hangi açıklamaların daha baskın 

olacağıdır. BaĢka bir deyiĢle ele alınacak örneklem gruplarının toplumsal 

pozisyonu iyi belirlenirse, seçilecek bir yaklaĢımın sağlık eĢitsizliklerini 

netleĢtirme olasılığı artar. Örneğin yalnızca üst sınıfların sağlık statüleriyle 

ilgilenilen bir araĢtırmada materyalist açıklamalardan çok yaĢam süreci 

açıklamaları yararlı olabilir. Diğer taraftan düĢük sınıf ya da statü pozisyonunda 

olan bir grubun sağlık statüsü incelenirken materyalist açıklamaların 

kullanılmaması, mevcut gerçekliğin yanlıĢ ya da çarpıtılmıĢ bir Ģekilde 

görülmesine neden olacaktır. Bu nedenle, daha gerçekçi bir sonuç elde etmek 

için sınıf ve sağlık arasındaki iliĢki incelenirken tek bir yaklaĢımı benimsemekten 

çok farklı boyutları ele alan farklı açıklamalardan yararlanılması daha uygun 

görünmektedir.  

1.1.2.1.2. Meslek ve sağlık 

Meslekler hem sınıf ve sağlık iliĢkisinde, hem de sosyoekonomik gruplar ve 

sağlık iliĢkisinde temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu 

tartıĢmalarda meslek genellikle bir sınıf veya statü göstergesi olarak, iĢ üzerinde 

sahip olunan kontrol düzeyi açısından veya gelir grupları açısından 

kullanılmaktadır. Meslek gruplarının sağlıkla iliĢkisi özellikle meslek hastalıkları 

açısından dikkate değerdir. Epstein ve Swartz (1981) kansere bağlı ölümlerin 
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beĢte birinin doğrudan meslekle iliĢkilendirilebileceğini, Johnson vd. (1996) 

Ġsveç'te kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin de üçte birinden fazlasının 

çalıĢma koĢullarından kaynaklandığını belirtmektedir.  

Türkiye'de mesleğe bağlı hastalıklara iliĢkin resmi rakamların gerçekleri 

yansıtmaktan uzak olduğu, özellikle ÇalıĢma Bakanlığı'nın verilerinin TÜĠK 

verilerinden bile oldukça düĢük çıktığı (Kapusuz, 2008) belirtilmekte, bu sorunun 

büyük ölçüde hastalara meslek hastalığı tanısı konmamasından kaynaklandığı, 

yılda tahmini olarak ortalama 24,000 kiĢinin meslek hastalıklarına yakalandığı 

(Süyür 2009:7) belirtilmektedir. Bir yandan iĢ güvencesi olmayan enformel iĢler 

sağlığı kötüleĢtirmekte (Elbek, 2009a), diğer yandan esnek üretimin aĢırı 

rekabetçi 'esnek' çalıĢma koĢulları da belirli hastalıklara neden olmaktadır22. 

Süyür (2009:10-11) meslek hastalıklarının etkisinin iĢ güvencesi, sosyal 

güvence, kayıt dıĢı çalıĢma, iĢ saatleri ve ücret gibi nedenlerle arttığına ve 

elliden az iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde iĢ yeri hekimi bulunması zorunluluğunun 

olmamasının ve iĢ yeri hekiminin bulunduğu yerlerde de hekimin mali olarak 

iĢverenden bağımsız olmamasının bu sorunu derinleĢtirdiğine dikkat 

çekmektedir. Meslek hastalıklarının yanı sıra iĢ kazaları da meslek ve sağlık 

iliĢkisinde önemli bir yere sahiptir ve bu iliĢki neo-liberalizmin etkisiyle 

derinleĢmektedir. Bu konuya Neo-liberalizm, sağlık ve sağlık sistemlerinde 

reformlar baĢlığı altında ayrıca değinilmektedir.  

1.1.2.1.3. Sosyal ve ekonomik gruplar, gelir dağılımı ve sağlık   

Ekonomik eĢitsizlikler ve sağlık arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların bir 

kısmı sınıf kavramının sağlık alanındaki eĢitsizlikleri açıklamak için yeterli 

olmadığını savunmaktadır. Örneğin Blane (1999) sağlık riskleri açısından 

avantajların ve dezavantajların boylamsal bir birikimsellik gösterdiğini 

vurgulamaktadır. Benzer bir Ģekilde Prandy (1999:490) de her ne kadar 

toplumsal deneyimlerin derli toplu bir özetini sağlasa da sınıf kavramıyla 

toplumsal tabakalaĢmanın sadece bir yönünün ölçülebileceğini belirtmektedir. 

                                            
22

 Süyür (2009:10) uzun ve düzensiz çalıĢma saatleri, düĢük gelir, belirsizlik ve çalıĢanlar 
arasındaki rekabet gibi faktörlerin 'ani tükenme sendromu' (Karoshi) olarak adlandırılan bir 
hastalığa neden olduğuna dikkat çekmekte, bu hastalığın esnek üretim tarzının iĢçi sağlığı 
üzerindeki bir yansıması olduğunu vurgulamaktadır.  
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Bu bakıĢ açısı, Kara Rapor'da (Black Report, Townsend ve Davidson, 1982) 

birbirinden kesin çizgilerle ayrılan açıklamalardan uzaklaĢılarak Dahlgren ve 

Whitehead'in (1991) çalıĢmasında olduğu gibi birbirinin içine geçmesine, sağlığı 

etkileyen ekonomik koĢulların, toplumsal yapının, bireysel davranıĢların ve 

psikososyal faktörlerin içinde bulunduğu karmaĢık etkileĢim bağlamında 

yansıtılmaya  çalıĢılmasını sağlamıĢtır23.  

Bourdieu (1986) gibi Prandy (1999) de sınıfı üretim biçimiyle iliĢkili bir kavram 

olarak tanımlamaktan uzak durmuĢ, sınıf pozisyonunun sosyoekonomik 

hiyerarĢiden bağımsız bir Ģekilde yukarıdan aĢağıda düz çizgisel bir doğrultuda 

var olmadığını savunmuĢ, özne ve yapı arasındaki iliĢkiye odaklanarak sağlığı 

etkileyen sınıf içi dinamiklerin de açıklanması gerektiğini ileri sürmüĢtür. Prandy 

(1999) sosyal pozisyon ölçümleri ve bu ölçümler üzerinden kullanılacak 

nedensel anlatılar aracılığı ile sınıfsal konum açısından birbirine eĢit görünen 

öznelerin ve grupların sistemle kurdukları farklı iliĢkilerin ortaya konabileceğini 

belirtmekte ve bunun için sınıf gibi kapsayıcı bir kavram kullanmak yerine belirli 

koĢullar altında her grubun ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Ekonomik eĢitsizlikler ve sağlık arasındaki iliĢkiyi inceleyen birçok çalıĢma 

benzer nedenlerle sınıf kavramını kullanmamakta, sosyal ve ekonomik 

(sosyoekonomik) grup (SEG) ya da mahrumiyet kavramlarını kullanmakta veya 

gelir dağılımı eĢitsizliğine odaklanmaktadır. Sınıf kavramından farklı olmakla 

birlikte yine meslek temelli bir ölçek olan ve mesleksel verilerle istihdam statüsü, 

iĢyerinde özerklik, otorite ve çalıĢılan kurumun büyüklüğünü birleĢtiren SEG'in 

genel düzeyde yedi kategorisi vardır. Bunlar profesyoneller, iĢverenler ve 

yöneticiler, kafa emeğiyle çalıĢan orta düzeyde iĢçiler, kafa emeğiyle çalıĢan 

düĢük düzeyde iĢçiler, kol emeğiyle çalıĢan vasıflı iĢçiler (kendi hesabına 

çalıĢanlar), kol emeğiyle çalıĢan yarı vasıflı iĢçiler ve kiĢisel hizmetlerde 

çalıĢanlardır (Annandale, 1998:105). KiĢisel yaĢamı sınırlayan uzun dönemli 

hastalıklara sahip olanları SEG ölçütüne göre analiz eden Charlton (1994:23), 

                                            
23

 Bununla birlikte Dahlgren ve Whitehead'in (1991) çalıĢması ve benzer çalıĢmalar yapı ve 
özne arasındaki etkileĢimi ve sağlığı etkileyen çok sayıdaki faktörün iĢleyiĢ mekanızmalarını 
yeterince açıklayamamakla (Williams, 2003:139) eleĢtirilmektedirler. Bu eleĢtirinin iĢaret ettiği 
boĢluğu özne ve yapı arasındaki iliĢkiye odaklanan Giddens (1984), Bourdieu (1986) ve 
Prandy'nin (1999) çalıĢmalarının kısmen doldurabileceği söylenebilir.  
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hastaların daha çok hane reisinin “kol emeğiyle çalıĢan” veya “kiĢisel hizmet 

iĢçisi” olduğu ailelerdeki hane halkında görüldüğünü, hane reisinin “iĢveren veya 

yönetici” olduğu ailelerde hastalığın daha az, hane reisinin “profesyonel” veya 

“kol emeğiyle çalıĢmayan orta düzeyde iĢçiler” olduğu ailelerde ise en az 

oranda görüldüğünü göstermiĢtir.  

Gelir ve sağlık arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmaların bir kısmı gelirin 

sağlığı doğrudan etkilediğini göstererek mutlak yoksulluğa, bir kısmı göreli 

yoksulluğa (mahrumiyete) vurgu yapmakta, bir kısmı ise sağlığın, gelir dağılımı 

eĢitsizliklerinin toplumsal düzeyde yol açtığı baĢka sorunlar üzerinden 

etkilendiğini göstermektedir. Bu çerçevede yapılan çalıĢmalar gelirin sağlığı 

doğrudan etkilediğini (Finch, 2003; Monden, 2004; Casterline vd., 1989; Elbek, 

2009a; Belek, 2002; Belek 1999; ġenol ve Belek, 2002; Koçoğlu, 2006; Keskin, 

2008; Türkkan, 2005), sağlık ile hem mutlak yoksulluk arasında (Van Doorslaer 

vd., 1993; Wolfe 1999; Adler ve Newman, 2002; Mullahy vd., 2004; Phipps vd., 

2006) hem de göreli yoksulluk arasında (Eibner ve Evans, 2005) güçlü bir iliĢki 

olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Gelirin sağlığı doğrudan etkilediğini vurgulayan çeĢitli çalıĢmalarda gelir düzeyi 

düĢük olan ailelerde bebeklerin düĢük kiloyla doğma olasılığının yüksek olduğu 

(Finch, 2003), sağlık üzerinde gelir değiĢkeninin eğitim ve meslek 

değiĢkenlerinden daha etkili olduğu (Monden, 2004; Casterline vd., 1989), 

ülkelerin yarısında en yoksul yüzde yirmilik dilim içindeki hanelerde çocuk ölüm 

oranlarının, en zengin yüzde yirmilik dilimdeki hanelere oranla neredeyse iki kat 

(1,9) daha fazla olduğu (DSÖ, 2009:119) ortaya konmuĢtur. DSÖ'nün (2009) 

verilerine göre üst gelir grubunda24 bulunan ülkelere kıyasla alt gelir grubundaki 

ülkelerde bebek ölüm oranları 13,3 kat, verem vakası oranları 16,8 kat daha 

fazla, alt gelir grubundaki ülkelere kıyasla üst gelir grubundaki ülkelerde ise 

                                            
24

 DSÖ'nün istatistikleri (2009) Dünya Bankası (2009) tarafından yapılan dünya ekonomileri 
listesindeki sınıflandırmaya dayanmaktadır. Bu sınıflandırma 2008 yılı itibariyle kiĢi baĢına 
düĢen milli gelire dayanılarak ve Dünya Bankası Atlası yöntemi kullanılarak hazırlanmıĢtır. Buna 
göre kiĢi baĢına düĢen gayri safi milli gelir 975 A.B.D. dolarından az olan ülkeler alt gelir grubu, 
976–3,855 A.B.D. doları arasında olanlar alt orta gelir grubu; 3,856–11,905 A.B.D. doları 
arasında olanlar üst orta gelir grubu ve 11,906 A.B.D. doları ya da daha fazla olanlar da üst gelir 
grubu olarak kabul edilmiĢtir (Dünya Bankası, 2009). 
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10,000 kiĢi baĢına düĢen doktor sayısı 5,2 kat, devletin kiĢi baĢına yaptığı 

sağlık harcaması ise 111,1 kat daha fazladır.  

Elbek (2009a) özellikle yoksulluk ve yetersiz beslenme arasındaki iliĢkiye dikkat 

çekmekte ve yetersiz beslenmeye neden olan yoksulluğun, zihinsel geliĢim 

üzerindeki olumsuz etkilerinin eğitime de yansıdığını hatırlatarak ekonomik ve 

sosyal dezavantajların birikimsel doğasını vurgulamaktadır. Resmi rakamlara 

(TUĠK, 2008) göre 2008 yılında Türkiye‟de nüfusun yaklaĢık % 0,54‟ü açlık 

sınırının, %17,11‟i ise yoksulluk sınırının altında yaĢamakta, nüfusun %0,47‟si 

günlük 2,15 dolarla (3,225 TL), ve %6,83‟ü ise günlük 4,3 dolarla (6,45 TL) 

yaĢamaktadır. Türkiye‟de nüfusun %13,4‟ünün iĢsiz olduğu (TUĠK, 2009) da 

dikkate alındığında, resmi rakamların görece iyimserliği ile bile nüfusun 

%32‟sinin, yani neredeyse üçte birinin sağlıklı beslenmeye ve barınmaya 

yetecek geliri bile elde edemediği görülmektedir. Türk-ĠĢ‟in hesaplamaları 

dikkate alındığında ise yoksulluk sınırı altında yaĢayanların sayısının çok daha 

fazla olduğu görülmektedir. 2009 Ekim itibariyle dört kiĢilik bir ailenin sağlıklı, 

dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması zorunlu gıda harcaması tutarı 

olan açlık sınırı 75725 TL, insan onuruna yaraĢır bir yaĢam sağlamak için 

gereken harcama tutarı olan yoksulluk sınırı 2,465 TL olarak hesaplanmıĢtır 

(Türk-ĠĢ, 2009). Asgari ücret ise 1.07.2009–31.12.2009 döneminde 16 yaĢından 

büyükler için net 496,53 TL olarak hesaplanmıĢtır, baĢka bir deyiĢle 2009 

yılında dört kiĢilik bir ailenin insan onuruna yaraĢır bir geçim düzeyi 

sağlayabilmek için yapması gereken günlük harcama yaklaĢık 82 TL iken asgari 

ücretle çalıĢan bir birey günlük 23 TL civarında kazanmaktadır. Bu koĢullarda 

açlık sınırının altında olan hanelerin beslenme dıĢındaki ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmek için gıda giderlerinden kısmak zorunda oldukları, baĢka bir 

deyiĢle yetersiz beslenmenin kendileri için bir zorunluluk olduğu açıktır. Gelir 

                                            
25

 Türk-ĠĢ‟in belirlediği açlık sınırı, TUĠK‟in belirlediği yoksulluk sınırının altındadır. Ancak Türk-
ĠĢ‟in çalıĢmasında açlık sınırı hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek 
Okulu‟ndan alınan beslenme kalıbı kullanılmıĢ ve yetiĢkin erkekler için 3500, yetiĢkin kadınlar 
için 2300, 15–19 yaĢ grubundaki çocuklar için 3200 ve 4–6 yaĢ grubundaki çocuklar için 1600 
kalorilik liste temel alınmıĢtır. Bu hesaplamalarda kullanılan besin gruplarında (1) süt, yoğurt, 
peynir (2) et, tavuk, balık, yumurta, kuru bakliyat, vb. (3) meyve ve sebze (4)  ekmek, makarna, 
pirinç vb. (5) tereyağı, margarin, Ģeker, bal, çay vb. gıda ürünleri yer almaktadır. BaĢka bir 
deyiĢle açlık sınırı hesaplamalarında dört kiĢilik bir ailenin fizyolojik ihtiyaçlarına uygun, yeterli 
ve dengeli beslenmesini sağlamak için gerekli olan kalori miktarı ve bu miktarı karĢılaması 
gereken besin grupları miktarları kullanılmıĢtır (Türk-ĠĢ, 2009). 
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düzeyinin düĢüklüğünün sağlık üzerindeki etkisi ilk olarak beslenme yetersizliği 

ve kötü barınma koĢulları üzerinden gerçekleĢmektedir. Türkiye‟de ulusal 

düzeyde yapılan beslenme araĢtırmalarına (Köksal, 1977; Tönük vd., 1987) 

göre en düĢük gelir grubunda yetersiz beslenme %54,2 iken üst gelir grubunda 

bu oran %34‟tür.  

Gelirin sağlığı doğrudan etkilemediğini vurgulayan göreli gelir (mahrumiyet) 

hipotezine göre, bireysel gelir sabit tutulduğunda, insanların kendilerini diğer 

insanlarla, özellikle tabakalaĢma piramidinde daha yukarıda bulunan insanlarla 

kıyaslamaları kendilerine duydukları güveni azaltıp strese neden olur, böylece 

bireyin sağlığı diğer insanların gelirlerinden etkilenebilir (Leigh vd., 2009; 

Wilkinson, 1997). Leigh vd. (2009:388) yukarı doğru ekonomik 

karĢılaĢtırmaların “göreli mahrumiyet” yarattığı ileri sürülmekte, Chandola vd., 

ise (2006) göreli mahrumiyetin özellikle kronik strese neden olduğunu, kronik 

stresin de çeĢitli hastalıklara karĢı direnci azalttığını vurgulamaktadır. McLoone 

ve Body (1994), 1981–91 yılları arasında yaĢa ve cinsiyete göre 

standartlaĢtırılmıĢ ölüm oranlarının azaldığını, ancak bu azalmanın, mahrum 

olan kategorilerde zengin grupların ancak yarısı kadar olduğunu ve aradaki 

farkın giderek artmakta olduğunu ortaya koymuĢtur.   

Ölçüt olarak mahrumiyetin kullanıldığı ve mahrumiyetin ev, araba veya beyaz 

eĢya mülkiyeti gibi ölçeklerle ölçüldüğü çeĢitli araĢtırmalarda mahrum olan ve 

olmayan kategorilerin hem yetiĢkin (Goldblatt, 1990; Fox ve Benzeval, 1995; 

Phillimore vd., 1994) hem de çocuk ve bebek (Razzaque vd., 2007; Waxler, 

1985; Hatun vd., 2003; Belek, 1997; Beyazova, 2008) ölüm oranlarında önemli 

farklılıklar olduğu, üstelik kategorilerin ölüm oranları arasındaki farkın RG 

sınıflarında olduğundan daha fazla olduğu (Goldblatt, 1990) ortaya konmuĢtur. 

Bu bulgular Wilkinson‟ın sağlığın “insanların yaĢadığı toplumsal ve ekonomik 

durumların bir barometresi” (Wilkinson 1986:2) olduğu yorumunu doğrular 

görünmektedir.  

Ekonomik eĢitsizliklerin sağlığı etkilemesinin yegane yolu mutlak veya göreli 

gelir hipotezleri değildir. Ekonomik eĢitsizlikler Ģiddet suçlarının artması, sağlığa 

yapılan kamu harcamalarının azalması ve sosyal sermayenin ve kamu 



83 
 

 
 

harcamalarının sağlığı iyileĢtireceğine iliĢkin güven düzeyinin azalması gibi 

(Leigh vd., 2009:9-11) toplum düzeyindeki etkilerle de sağlığı olumsuz 

etkilemektedir. DüĢük sosyal ve ekonomik düzeydeki topluluklarda iĢlenen suç 

(Fajnzylber vd., 2002) ve algılanan suç oranının genellikle yüksek olduğu (Hsieh 

ve Pugh, 1993) ve algılanan suç oranının doğrudan ya da dolaylı yollardan 

topluluğun bütün bireylerini etkileyeceği (Macintyre vd., 1993; Sooman ve 

Macintyre, 1995) ortaya konmuĢtur. Ekonomik eĢitsizliğin yarattığı Ģiddet ve 

sağlık iliĢkisi incelendiğinde, Türkiye‟de 2007 yılında sağlığı doğrudan etkileyen 

öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuĢturucu 

ve uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçlarından ceza infaz kurumlarına 

girenler arasında en çok suçu iĢleyenlerin iĢsizler ve ilkokul mezunları olduğu ve 

bu suçların %95,6‟sının kentsel alanlarda iĢlendiği görülmektedir 

(www.tuik.gov.tr).  Elbek de (2009a:57) iĢsizlik ve ücretlerde azalmanın sosyal 

stresi, aile içi sorunları, intihar oranlarını ve alkol ve sigara tüketimini ve bunlara 

bağlı olarak Ģiddet olaylarının arttığını belirtmekte ve cezaevleri ile hastalık 

arasında bütün dünyada kabul edilen iliĢki nedeniyle cezaevlerindeki nüfusun 

artmasının toplum sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmektedir. 

1.1.2.1.3.1. Sosyal Sermaye 

Son yıllarda yoksullukla mücadele stratejilerinden biri olarak sosyal sermayenin 

ön plana çıkması, ekonomik eĢitsizliklerle sağlık arasındaki iliĢki incelenirken 

sosyal sermayenin26 (Putnam vd., 1993) de dikkate alınmasını gerektirmiĢ, 

sağlık çalıĢmalarında özellikle 1995 sonrasında sosyal sermaye kavramına 

yönelik ilgi artmıĢtır (Muntaner vd., 2000). Sosyal sermaye, çeĢitli çalıĢmalarda 

toplum sağlığının iyileĢmesiyle olumlu olarak iliĢkilendirilmiĢtir (Kawachi vd., 

1997a, 1997b, 1999; Veenstra, 2000, 2002; Lindstrom vd., 2001; Holtgrave ve 

Crosby 2006). Bazı diğer çalıĢmalarda ise (Lynch vd., 2000; Rosenheck vd., 

                                            
26

 Putnam (2000) sosyal sermayeyi karĢılıklı fayda elde etmek üzere yapılan iĢbirliğini 
kolaylaĢtıran sosyal ağlar olarak, Bourdieu (Bourdieu ve Wacquant 1992: 119) “bireyin ya da 
grubun az ya da çok kurumsallaĢmıĢ bir karĢılıklı tanıma ve onaylama iliĢkisinin olduğu devamlı 
bir ağa sahip olmasını sağlayan gerçek ya da sanal kaynakların toplamı” olarak, Lynch ve 
Kaplan (1997:307) ise „sosyal bağlılık, güven ve topluluk etkinliklerine katılma isteği yaratan 
yatırım, kaynak ve ağlar bütünü‟ olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan sosyal sermaye kavramının 
hem ağlar, birleĢmiĢlik, ortak yaĢam ve politik katılım gibi yapısal bileĢenlere, hem de algılanan 
destek, güven, sosyal bağlılık ve algılanan politik katılım gibi biliĢsel bileĢenlere sahip olduğu 
söylenebilir (Harpham vd., 2004:2268). 
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2001; Chavez vd., 2004) sosyal sermaye göstergeleri ile daha iyi sağlık 

arasında bir iliĢki ortaya çıkmamıĢtır27.  

Halk sağlığı çalıĢmalarında sosyal sermaye kavramı, özellikle topluluk/mahalle 

sağlığı düzeyinde kullanılmakta ve sosyal sermayenin topluluk sağlığı 

üzerindeki etkileri incelenmektedir (Patillo, 1998; Portes ve Landolt, 1996). 

Zihinsel sağlık açısından özellikle önemli olduğu ileri sürülen (Emerson ve 

Hatton, 2007; Harpham vd., 2004) sosyal sermayenin artmasının davranıĢ 

sorunlarını azalttığı ve genel olarak topluluğun iyilik (well-being) düzeyini 

artırdığı (Lynch vd., 2000; Hawe ve Shiell, 2000; Cattell, 2001; Muntaner vd., 

2001; Caughy vd., 2003) belirtilmektedir.  Sosyal sermayenin sağlığı etkileyen 

en önemli faktörlerden olduğunu ileri süren Kawachi (1997a) gelir, eğitim, ırk, 

obezite, tütün kullanımı ve tıbbi bakıma eriĢim gibi faktörlerden bağımsız olarak 

sosyal sermayenin yüksek olduğu alanlarla yaĢayanların ölüm oranlarının 

sosyal sermayenin düĢük olduğu alanlarda yaĢayanlara oranla daha düĢük 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Sosyal sermayenin gelir eĢitsizliklerine aracılık 

etme iĢlevini üstlendiği, diğer bir deyiĢle gelir eĢitsizliğinin bireyi sosyal sermaye 

üzerinden etkilediği (Gold vd., 2002) ileri sürülmüĢtür. Özen (2008) bu noktadan 

daha ileri giderek bireysel olarak ifade edilen ve sağlık profesyonelleri 

tarafından teĢhis konmuĢ hastalıkların bir bütün olarak sağlık sermayesini 

oluĢturduğunu ve ekonomik sermaye ve sosyal sermayeye ek olarak sağlığın 

da bir sermaye biçimi olarak ele alınabileceğini ileri sürmektedir.   

Sosyal sermaye kavramının Türkiye‟de yapılacak sosyolojik analizler açısından 

büyük önemi vardır. Buğra (2001:24-25) sosyal refah devletinin zayıflığı 

nedeniyle Türkiye‟deki refah rejiminin merkezinde ailenin yer aldığını ve refah 

açısından hemĢerilik iliĢkilerinin çok önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. 

Adaman ve Keyder‟in (2006:91-92) sosyal güvencesi olmayan bireylerin 

sorunlarının çözümünde devletin ya da yerel yönetimlerin çok etkili olmadığını, 

bireylerin sorunlarını kendi baĢlarına çözmeye çalıĢtıklarını göstermeleri de 

                                            
27

 AraĢtırmalardaki bu tutarsızlık, sosyal sermayenin ölçümü ile iliĢkili olabilir, nitekim bazı 
araĢtırmacılar (Woolcock, 1998) sosyal sermayeyi sadece sosyal ağlar ve kurumsal iliĢkiler 
açısından tanımlarken bazı diğerleri (Muntaner ve Lynch, 1999; Smidt, 1999; Cattell, 2001) 
sosyal sermayenin azalıp artması söz konusu olduğunda iĢgücü piyasalarının, varoĢların 
geliĢiminin, ırk-etnik durum ve sosyal sınıf faktörlerinin de hesaba katılması gerektiğini 
belirtmektedirler.  
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sosyal sermayenin önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte Türkiye, bireylerin 

aile ve kan bağıyla iliĢkide oldukları kiĢiler dıĢında toplumdaki farklı insanlarla 

güven iliĢkisi kurmadıkları için sosyal sermayesi nispeten zayıf bir ülke olarak 

kalmaktadır (Buğra, 2001:24). 

Sosyal sermaye kavramı yoksulluğa iliĢkin yapısal ve kültürel yaklaĢımlar 

arasında köprü kurduğu için yerleĢim yeri, sağlık ve iyilik arasındaki iliĢkinin 

anlaĢılmasında faydalı olacak bir kavram olduğu genel olarak kabul edilmekte 

(Cooper vd., 1999:4), ancak tek baĢına yetersiz olmakla eleĢtirilmekte ve sosyal 

dıĢlanma, sınıf-altı (underclass), yoğunlaĢmıĢ yoksulluk gibi kavramlarla birlikte 

kullanılmasının daha aydınlatıcı sonuçlar vereceği ileri sürülmektedir (Catell, 

2001:1514). Kavrama yönelik daha radikal eleĢtiriler kavramın “eleĢtirilmeksizin 

benimsendiği ve muğlak bir Ģekilde uygulandığı” (Woolcock, 1998:196) ve “çok 

az Ģeye dayanarak çok fazla Ģeyi açıklama riskini taĢıdığı” (Woolcock, 

1998:155) yönündedir.  

Bu eleĢtirinin sosyal sermayenin sağlıkla iliĢkilendirildiği durumlarda özellikle 

doğru olduğunu belirten Muntaner vd. (2000:119) halk sağlığı literatüründe 

sosyal sermaye kavramını kullanan çalıĢmaların ortak noktasının bireyler 

arasındaki bağlantıların ve iliĢkilerin halk sağlığı açısından bir Ģekilde önemli 

olduğu düĢüncesini paylaĢmaları olduğunu belirtmekte ve bu çalıĢmaları 

devletin küçülen rolünü, sosyal hizmetlerin özelleĢtirilmesini, iĢgücü 

piyasalarının esnekleĢtirilmesini, sivil toplum örgütlerini, modern hayırseverliği, 

özetle refah devletinin çöküĢünü içeren yeni yönetim anlayıĢının haklı 

çıkartmakla eleĢtirmektedir.  

Benzer bir eleĢtiri yapan Pearce ve Smith (2003:122) de sosyal sermaye 

kavramının büyük ölçüde topluluk kapasitesi, güçlendirme, sosyal destek gibi 

eski bazı kavramların yeniden paketlenmesi olduğunu savunmakta ve 

topluluklara odaklanarak sosyal sermaye düzeylerini artırmaya yönelik 

çalıĢmaların makro düzeydeki sosyal ve ekonomik faktörleri ihmal ederek 

“kurbanı suçlayan” bir bakıĢ açısı yaratabileceklerini belirtmektedir. 
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1.1.2.2. Cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve sağlık  

Cinsiyet, modern ataerkil toplumda insanları ayıran önemli bir toplumsal 

bölünmedir. Ataerki, bazı biyolojik ve psikolojik özelliklerin “doğal olarak” 

kadınlara, bazılarının ise erkeklere ait olduğunu savunarak cinsiyete dayalı 

güçlü bir bölünme yaratan bir erkek hakimiyeti sistemidir (Annandale ve Field, 

2007:95).  

Cinsiyete dayalı eĢitsizlikler bir yandan bireylerin cinsiyete dayalı geleneksel 

rollere göre farklı Ģekilde toplumsallaĢmalarına neden olmakta, bir yandan da 

kaynaklara eĢitsiz eriĢime, kamuda önyargılı temsile ve ayrımcı kurumsal 

politikalara neden olan bir toplumsal tabakalaĢma biçimi yaratmaktadır. Sağlıkta 

görülen eĢitsizlikler de dahil olmak üzere cinsiyet eĢitsizlikleri temel olarak 

kadınların ekonomik ve sosyal kaynaklara ve güce eriĢim açısından erkeklere 

oranla dezavantajlı olmasına dayanmaktadır (Östlin vd., 2001:175; Kawachi vd., 

1999; Wamala ve Lycnh, 2002). Cinsiyete dayalı eĢitsizlikler, sınıfsal ve etnik 

eĢitsizlikler gibi diğer eĢitsizlik biçimleri ile etkileĢim halindedir ve bu faktörler 

sadece erkekler ve kadınlar arasında değil, erkeklerin ve kadınların içindeki 

farklı gruplar arasında da eĢitsizliklere neden olmaktadır (Östlin vd., 2001:175-

6). Cinsiyete dayalı eĢitsizlikler sağlık eĢitsizliklerinin yaratılmasına katkıda 

bulunmakta, özellikle sağlık statüsü ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 

açılarından erkekler ve kadınlar açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

Sağlıktaki cinsiyet eĢitsizlikleri iki açıdan ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi 

erkek ve kadınların ihtiyaçlarının biyolojik olarak farklılaĢtığı, ancak bu farklılığın 

yarattığı taleplerin sağlık sistemleri tarafından adil bir Ģekilde karĢılanmadığı 

görüĢüdür (Östlin vd., 2001). Ġkinci görüĢ ise sağlık statüsünde ve sağlık 

hizmetlerine eriĢimde karĢılaĢılan eĢitsizliklerin cinsler arasındaki biyolojik 

farklılıklardan değil, cinsiyete dayalı eĢitsiz iliĢkilerden kaynaklandığı görüĢüdür. 

Cinsiyete dayalı iliĢkilerden kaynaklanan sosyal farklılıkların temelinde biyolojik 

ögeler olabileceği gibi, erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik farklılıkların belli 

bir oranda sosyal nedenlerle oluĢmuĢ olabileceği de ileri sürülmektedir 

(Hammarström vd., 2001; Krieger ve Zierler 1995). 
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Bird ve Rieker (2008), sağlıkla ilgili çeĢitli konularda biyomedikal ve sosyal 

bilimsel açıklamaları içeren disiplinler arası çalıĢmalar olsa da cinsiyet ve sağlık 

söz konusu olduğunda disiplinlerin kendi bakıĢ açılarında ısrarcı olduklarını 

belirtmektedir. Bu durumu entelektüel dar görüĢlülük olarak tanımlayan Bird ve 

Rieker'e (2008:2) göre bu durum sorulan soruların, test edilen hipotezlerin ve 

elde edilen sonuçların sınırlanmasına neden olmakta ve erkek ve kadınların 

sağlık statüleri arasındaki farklılıkları açıklayabilecek teoriler yaratılması 

olasılığını azaltmaktadır. 

1.1.2.2.1. Ölüm ve hastalık oranlarındaki cinsiyet farklılıkları   

Küresel olarak kadınların ortalama yaĢam süreleri çoğu ülkede erkeklerinkinden 

daha yüksektir (Waldron 1983; Hemström 1998). Özellikle yirminci yüzyılda 

kadınların yaĢam sürelerinin erkeklerinkinden daha uzun olması, yüzyıllardır 

kadınların “zayıf cinsiyet” kabul edildiği varsayımının sorgulanmasına neden 

olmuĢtur (Bird ve Rieker 2008:16). Bununla birlikte hangi cinsiyetin daha zayıf 

olduğuna iliĢkin tartıĢmalar biyolojik bakıĢ açısının ürünü olmakla, biyolojik 

farklılıkları bir cinsin diğerine üstünlüğüne indirgemekle ve sağlıktaki toplumsal 

cinsiyet farklılıklarının karmaĢık desenlerini aĢırı basitleĢtirmekle 

eleĢtirilmektedir (Bird ve Rieker, 1999; Rieker ve Bird, 2000, 2005).    

Küresel olarak erkeklerin ortalama yaĢam süreleri 65, kadınlarınki ise 70 olarak 

kabul edilmektedir (DSÖ, 2009:44). Bununla birlikte kadın ve erkeklerin 

ortalama yaĢam süreleri arasındaki fark, cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin az olduğu 

ülkelerde daha az, cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin fazla olduğu ülkelerde ise daha 

fazladır. Kadınların ölüm oranlarının erkeklerin oranlarına eĢit ya da onlardan 

daha yüksek olduğu ülkelerde kadınların farklı alanlarda mahrumiyetlerinin ve 

sıra dıĢı koĢulların söz konusu olduğu belirlenmiĢtir (Sen 1992).   

Kadınların yaĢam sürelerinin erkeklere göre uzun olması, kronik ve yaĢa bağlı 

hastalıklara erkeklere oranla daha fazla yakalanmalarına ve iĢlevsel 

bozukluklarla geçirdikleri yılların artmasına neden olmaktadır (Crimmins vd., 

2002; Östlin vd., 2001:180).  Kadınların neredeyse bütün toplumlarda erkeklere 

oranla daha çok hastalanmalarının (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2006a:17), önemli bir 

nedeni de ataerkil toplum yapısıdır . Türkiye‟de geleneksel ataerkil yaĢam biçimi 
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bölgesel olarak ve kısmen çözülmeye baĢlamıĢ olsa da halen toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerinin yaratılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmakta ve kadınların 

hem maruz kaldığı stres düzeyini artırmakta hem de sağlık hizmetlerine 

eriĢimini engellemektedir (T.C. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 

2008:6). Türkiye‟de, özellikle kırsal alanlarda ekonomik kaynaklara eriĢimin ve 

toplumsal prestijin genellikle erkeklere ait olduğu (Timur, 1982), kadınların 

kendilerini güvence altına alabilmek için erkek çocuklara daha fazla değer 

verdiği (KağıtçıbaĢı, 1986; Öğün Boyacıoğlu ve Türkmen, 2008) ve evliliğin ve 

en az iki çocuk sahibi olmanın kadınların statüsü açısından büyük önem taĢıdığı 

(Öğün Boyacıoğlu ve Türkmen, 2008) bilinmektedir. Kulu (1990), Türkiye‟nin 

hem doğu hem de batı bölgelerinde erkeklerin eĢlerinden geleneksel cinsiyete 

dayalı rolleri yerine getirmelerini beklediğini ortaya koymuĢtur.  

Türkiye‟de yapılan çeĢitli çalıĢmalarda (Karasu, 2007, Bilge, 2008; Keskin, 

2008; Erol vd., 1998) kadınların zihinsel sağlıklarını olumsuz etkileyecek risklere 

erkeklere oranla daha fazla maruz kaldıkları ve psikolojik hastalık oranlarının da 

erkeklerinkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilge (2008:40) EskiĢehir 

merkezinde yaptığı çalıĢmada kadınların ruhsal hastalıklara sahip olma oranının 

erkeklerinkinden %20 kadar daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Yine 

EskiĢehir‟de yapılan bir çalıĢmada Keskin (2008:55) duygudurum 

bozukluklarının kadınlarda erkeklere oranla daha yoğun görüldüğünü ortaya 

koymuĢtur. Keskin, bu bulgunun ortaya çıkmasında kadınların evlilikten ve 

çocuk bakımından kaynaklanan cinsiyete dayalı rollerinin baskının (Önen, 

1995),  kadınların travmatik olaylarla daha sık karĢılaĢmalarının ve toplumdaki 

güç iliĢkileri nedeniyle travmalara daha duyarlı olmalarının (Gökalp, 2007) etkili 

olduğu yorumlarına katılmaktadır. Dönmez vd. (2000) duygudurum bozukluğu 

da dahil olmak üzere çeĢitli psikolojik ve psikiyatrik hastalıkların erkeklere 

oranla kadınlarda görülme riskinin 2-3,5 kat daha fazla olduğunu 

belirtmektedirler. Erol vd. (1998) de kadınların sağlık ocaklarına ruh sağlığı 

sorunları nedeniyle baĢvurma oranının erkeklerinkinin iki katı olduğunu 

göstermektedir. 

Rahman vd. (1994), geliĢmekte olan ülkelerde ortalama yaĢam süresi sabit 

tutulduğunda bile kadınların sağlıklarının erkeklere oranla daha kötü olduğunu 
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belirtmektedir. Bu yöndeki cinsiyet eĢitsizliklerinin en çarpıcı Ģekilde görünür 

hale geldiği gösterge ana ölüm oranlarıdır28. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, 

önlenebilmesi için gerekli bilgi ve donanım bulunabileceği halde (Östlin vd., 

2001:176) ana ölüm oranı oldukça yüksek düzeylerde seyretmektedir. Ana ölüm 

oranının eğitim, kanalizasyon altyapısı, temiz içme suyuna eriĢim, kiĢi baĢına 

düĢen milli gelir, sağlığa yapılan devlet harcaması, vasıflı personel eĢliğinde 

doğum ve doğum öncesi tıbbi bakım ile iliĢkili olduğu (Alvarez vd., 2009) 

bilinmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması (TNSA, 2009:144) 

sonuçlarına göre Türkiye genelinde 2003 yılında kadınların %81‟i, 2008 yılında 

ise %92‟si doğum öncesi en az bir kere sağlık personelinden bakım görmüĢtür. 

Kendi çalıĢmasında bu oranı %74 olarak saptayan Türkkan (2005:93) düĢük 

sosyal ve ekonomik bölgelerde yaĢayan kadınların doğumlarını evde yapma 

oranlarının istatistiksel bölge ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir. 

TNSA (2009) da bu oranların yerleĢim yerine, eğitim düzeyine ve hane gelirine 

göre değiĢtiğini göstermektedir. Kırsal alanlarda doğum öncesi bakım almayan 

kadınların yüzdesi, kentsel alanlarda yaĢayan kadınların neredeyse üç katıdır. 

Bölgelere göre de farklılık görülmektedir, Doğu Anadolu Bölgesinde doğumdan 

önce tıbbi bakım görme oranı %79 iken diğer bölgelerin hepsinde %90‟ın 

üzerindedir. TNSA (2009:144) eğitim düzeyi ve hane refahı arttıkça doğum 

öncesi tıbbi bakım görme oranlarının yükseldiğini ortaya koymakta, yani doğum 

öncesi bakım hizmeti almayla eğitim ve hane geliri düzeyleri arasında da bir 

iliĢki olduğunu göstermektedir.   

Kadınlar kendi içlerinde homojen bir grup oluĢturmadıkları için sağlık sorunları 

da yaĢlarına, eğitim düzeylerine, etnik kökenlerine, yaĢadıkları bölge ve 

ülkelere, sınıf ve statülerine, yaĢam koĢullarına göre farklılık göstermektedir. 

Bununla birlikte, bütün kadınlar cinsel etkinlikte bulunma ve yeniden üretim 

kapasitesine sahip oldukları için yeniden üretim organlarına bağlı hastalıklar, 

cinsel yolla bulaĢan hastalıklar, gebelik ve doğumla ilgili sağlık sorunları, gebelik 

önleyici tedbirler, kadına yönelik Ģiddetin sağlık üzerindeki etkileri, kürtaj ya da 

yapay döllenme teknolojileri ile ilgili sorunlar gibi ortak konularda tedavi ve 

                                            
28

 Ana ölüm oranı, her 100.000 canlı doğumda görülen ana ölümlerinin sayısıdır.  
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bakım ihtiyacına sahiptirler. Bu ortak konuların en önemlilerinden biri, Gold 

vd.'nin (2002:79) hem yoksulluk hem de gelir eĢitsizliği ile iliĢkili olduğunu 

belirttiği adölesan doğurganlığıdır. Önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilen 

(BaĢer, 2000:51) adölesan doğurganlığı, diğer bir deyiĢle 18 yaĢ altındaki 

kadınların doğum yapma oranı Batı Pasifik‟te %11, Doğu Akdeniz‟de %35, 

Avrupa‟da %56, Amerika‟da %61, Afrika‟da ise %117‟dir (DSÖ, 2009:141). 

Türkiye‟de adölesan doğurganlığı geliĢmiĢ ülkelere oranla yüksektir (%51) ve 

dünya ortalamasına yakındır (DSÖ, 2009:19). Bulut (1984) düĢük sosyal ve 

ekonomik statü gruplarında adölesan doğurganlığının görece yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Benzer Ģekilde TNSA (2009:73) da adölesan doğurganlığının 

eğitim düzeyiyle iliĢkili olduğunu, eğitimsiz kadınların %7‟si adölesan dönemde 

çocuk doğurmaya baĢlarken bu oranın en az lise mezunu kadınlar arasında % 

4‟e düĢtüğünü göstermektedir. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler ile biyolojik faktörler farklı hastalıklarda 

farklı derecede etkili olsa da, ölüm oranlarındaki cinsiyet farklılıkları bu 

faktörlerin tümünden etkilenmektedir (Krieger vd., 2003; Wizeman ve Pardue, 

2001). Biyomedikal araĢtırmalar erkek ve kadınların anatomileri, fizik yapıları, 

metabolizmaları ve hormonları arasındaki farklılıklara odaklanmaktadır. Bu 

faktörler hastalık ve ölüm oranlarının Ģekillenmesinde önemli olmakla birlikte, bu 

çalıĢmalar genellikle biyolojik farklılıkları içinde bulundukları toplumsal çevreden 

soyutlamakla eleĢtirilmektedirler (Emslie ve Hunt, 2008:809). Bird ve Rieker 

(1999) de biyolojinin çoğu zaman diğer etkenlerden bağımsız iĢlemediğini, bu 

farklılıkların altında sosyal süreçlerin yattığını ve bu süreçlerin değiĢtirilmesiyle 

kadın ve erkeklerin sağlık statülerindeki biyolojik farklılıkların da 

değiĢtirilebileceğini ileri sürülmektedir. Diğer taraftan hastalıkla ilgili sosyolojik 

çalıĢmalar da biyolojiyi toplumsal olarak yansız kabul etmekle ve cinsler 

arasındaki biyolojik farklılıkları olduğundan daha önemsiz göstermekle 

eleĢtirilmektedir (Bird ve Rieker, 1999: 107). Nasıl doğumu kadınların yapması 

çocuk bakımının da kadınların sorumluluğu olarak görülmesine neden oluyorsa,  

biyolojik farklılıklar cinsiyete dayalı iĢbölümünü etkilediğinde de cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet arasındaki ya da biyolojik olan ve kültürel olan arasındaki 

karĢılıklı iliĢkiler, biyolojinin toplumsal cinsiyetsel ifadesi (gendered expression 
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of biology) olarak görülebilir (Emslie ve Hunt, 2008:809). Aynı Ģekilde cinsiyete 

dayalı farklılıklar biyolojik bedende ifade edildiğinde de bu farklar cinsiyetin 

biyolojik ifadesi (biologic expression of gender) olarak görülebiliriler (Emslie ve 

Hunt, 2008:809). Bu çerçevede artık sosyal ve biyolojik farklılıkların karĢılıklı 

olarak karmaĢık yollarla etkileĢim halinde olduğu ve hem bireysel düzeyde 

sağlığı ve hastalığı hem de genel olarak kadın ve erkeklerin sağlık statüleri ve 

ortalama yaĢam süreleri arasındaki farklılıkları bu etkileĢimin açıklayacağı kabul 

edilmektedir (Bird ve Rieker 2008:17). BaĢka bir deyiĢle cinsiyet, diğer sosyal 

ve ekonomik statü değiĢkenleriyle birlikte ve çok boyutlu olarak iĢlemektedir.  

1.1.2.2.1.1. Ölüm ve hastalık oranlarındaki cinsiyet  

                  farklılıklarına yönelik açıklamalar  

Ölüm ve hastalık oranlarında erkeler ve kadınlar arasındaki farklılıkları 

açıklamaya yönelik giriĢimleri üç baĢlıkta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki 

bu farklılıkları toplumsal rollerin yarattığı davranış farklılıklarına bağlayan 

açıklamalardır. Ġkinci grup açıklamalar, yaşam süreci açıklamalarına benzer 

Ģekilde kadınların yaĢamlarındaki avantaj ve dezavantajların toplam etkisini 

vurgulayan nispeten bireyci açıklamalardır. Üçüncü grup açıklamalar ise 

kadınların toplumsal rolleri ile ekonomik eĢitsizlikler, meslek, sınıf gibi yapısal 

faktörleri bütünleştiren açıklamalardır.  

1.1.2.2.1.1.1. Toplumsal rollere bağlı davranışsal  

                      açıklamalar 

Ataerkil toplumda fiziksel olarak erkeklerin güçlü, kadınların zayıf; doğaları 

itibariyle erkeklerin agresif, kadınların Ģefkatli, erkeklerin rekabetçi, kadınların 

iĢbirlikçi olduğu gibi varsayımsal bazı özellikler genellikle feminenlik ve 

maskülenlik kavramları altında toplanır (Annandale ve Field, 2007:95). 

Kadınların erkeklerden daha uzun yaĢamalarını sosyal ve kültürel açıdan 

açıklamaya çalıĢan çalıĢmaların önemli bir kısmı cinsiyete dayalı geleneksel 

rollere ve maskülenliğin sosyal olarak inĢa ediliĢine odaklanmaktadırlar. 

Courtenay (2000) sağlığa iliĢkin davranıĢların ve inançların feminenlik ve 

maskülenlik kavramlarıyla iliĢkili olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin çok fazla 
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alkol tüketimi ve risk alma gibi sağlığa zararlı olduğu bilinen davranıĢların güçlü 

bir maskülenliği yansıtmak için kullanılabileceği belirtilmektedir (Capraro, 2000; 

Davies vd.,2000). Feminenlik ise birçok toplumda bir yandan Ģefkat, dikkat ve 

sağlığa zarar verici davranıĢlardan korunma ile bir yandan da yorgunluk, endiĢe 

ve değersizlik duyguları nedeniyle kötü sağlık riskinin artması ile iliĢki 

görülmektedir (Hammarström vd., 2002; Mansdotter vd.2006).  

Genel olarak erkekler maskülenliği yansıtmak üzere riskli etkinliklerde 

bulundukları (Courtenay 2000, Connell ve Messerschmidt 2005), kadınlar ise 

duygusal hassasiyet, kararsızlık, bağımlılık, dikkat ve bakım gibi feminen 

ifadeleri benimsedikleri için her iki cinste de sağlık risklerinin arttığı ileri 

sürülmektedir (Hammarström vd., 2002, Mansdotter vd., 2006). Örneğin, aĢırı 

alkol tüketiminin erkekler arasında, obezitenin ise kadınlar arasında daha 

yaygın görüldüğü çeĢitli çalıĢmalar tarafından (Cavelaars vd., 1997, Hupkens 

vd., 1993; Sobal ve Stunkard 1989) ortaya konmuĢtur. Ayrıca cinsiyet rollerini 

yöneten normların, feminenlik ve maskülenliğin sağlık sorunlarının bildirilme 

düzeylerini etkilediği, kadınların kötü sağlığı fazla rapor ettikleri ve erkeklerin de 

maskülenlik nedeniyle gereğinden az rapor ettiklerini belirtmektedir (Annandale 

ve Field, 2007). Annandale ve Field (2007:105), kadınların Ģefkat rolü nedeniyle 

hastalık belirtilerini daha kolay fark ettiklerini, hasta rolünü daha kolay 

benimsediklerini ve erkeklere oranla yardım almaya daha eğilimli olduklarını 

belirtmekte, kadınlarla ilgili kötü sağlık göstergelerinin artmasında bu faktörlerin 

etkili olduğunu belirtmektedirler. Bazı baĢka çalıĢmalar da (Verbrugge,  1982, 

1989; Sabo ve Gordon, 1993) erkeklerin fiziksel bozuklukları göz ardı edecek ve 

kadınların hemen hissedecekleri belirtilerin farkına varmayabilecek Ģekilde 

toplumsallaĢtıklarını belirtmektedirler. Bu çalıĢmalara göre cinsiyet normları 

nedeniyle erkeklerin hastalıklarını kadınlar kadar ifade etmemeleri, erkeklerin 

sağlık göstergelerinin gerçekte olduğundan daha iyi görünmesine neden 

olmaktadır.   

Görüldüğü gibi bu açıklamalar kadın ve erkeklerin sağlık davranıĢlarını büyük 

ölçüde toplumsallaĢma biçimlerine ve toplumsal cinsiyete dayalı davranıĢ 

normlarına bağlamaktadırlar. Bu nedenle bu açıklamalara göre cinsiyet 

eĢitsizliklerinin azalması yoluyla toplumsal roller ve sağlığa iliĢkin davranıĢlar 
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erkek ve kadınlar arasında daha homojen bir dağılım gösterdiğinde, diğer bir 

deyiĢle Backhans vd.'nin (2007) de ileri sürdüğü gibi erkek ve kadınların 

yaĢamları birbirine daha benzer hale geldiğinde ölüm ve hastalık oranlarındaki 

kadın erkek farkının da azalması beklenmektedir. 

1.1.2.2.1.1.2.  Kadınlar arasındaki farklılıkları 

 vurgulayan açıklamalar 

Bu gruptaki açıklamalar toplumsal rollere odaklanmakla birlikte toplumsal 

rollerin yarattığı davranıĢ farklılıklarından çok bu rollerin yaĢam süreci boyunca 

uzun vadeli etkileri üzerinde durmakta ve kadınlar arasındaki farklılıkları 

vurgulamaktadırlar. Akıntı (weathering) hipotezi adı verilen bu yaklaĢıma göre 

kadınların yaĢam koĢullarındaki çeĢitlilik, sağlıklarının daha iyi ya da daha kötü 

olmasını etkilemekte ve kadınların sağlık ve ölüm deneyimleri, yaĢamları 

boyunca sahip oldukları avantaj ve dezavantajların birikimi sonucunda 

oluĢmaktadır (Geronimus, 1992). Bu hipotez, günlük yaĢamdaki 

mahrumiyetlerin ve maruz kalınan çevresel etkenlerin sağlığı etkilediğini ve 

çocuk bakımının kadınları özellikle yaĢa bağlı olarak savunmasızlaĢtırdığını 

vurgulamaktadır (Moss, 2002:656). Bu yaklaĢımın yaĢam süreciyle çevresel 

faktörleri birleĢtirmesi ve kadın sağlığının her alanına uygulanabilecek nitelikte 

olması, güçlü yönleri olarak kabul edilmektedir (Moss, 2002:656). Sigara içme 

davranıĢı, sağlık hizmetlerine eriĢim gibi çeĢitli değiĢkenlerin çevresel etkenler 

kadar farklı akıntı geri planlarından ve yaĢ ortalamalarından da etkilediğini 

belirten Moss (2002:656) bu çerçeveyle kronik hastalıkların geliĢiminde sosyal 

ve ekonomik farklılıkların olduğu kadar etnik farklılıkların da açıklanabileceğini 

ileri sürmektedir. Bu yaklaĢım ayrıca yaĢam sürecinin tümüne odaklandığı ve 

yaĢlılık ile çocuk sağlığı arasında da iliĢki kurduğu için, sosyal ve ekonomik 

statü ile sağlık arasındaki iliĢkinin nesiller arası aktarımını açıklama çabalarında 

da bu yaklaĢımdan yararlanılabileceği belirtilmektedir (Geronimus vd., 1991; 

Geronimus ve Hillemeier, 1992). 

1.1.2.2.1.1.3. Bütünleştirici açıklamalar  

Bu açıklamalar kadın ve erkeklerin sağlıklarında görülen farklılıkları sosyal ve 

ekonomik bir çerçeve içinde ele almakta ve kadınların ev içi rolleri ve bu rollere 
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bağlı tüketim desenleri ile meslek, sınıf ve diğer sosyal ve ekonomik göstergeler 

gibi yapısal ölçekleri bütünleĢtirmektedir (Arber, 1991; Khlat vd., 2000; Walters 

vd., 2001). 

Moss (2002:656), algılanan sağlık statüsünün kötü olması, özürlülük, hastalık 

ve ölüm riskinin yüksekliği gibi çeĢitli sağlık sonuçlarının yapısal, çevresel, 

sosyal, davranıĢsal, psiko-sosyal ve genetik faktörlerin karmaĢık bir Ģekilde 

bileĢimi sonucunda meydana geldiğini ileri sürmekte, bu nedenle cinsiyet 

eĢitsizliklerini sosyal ve ekonomik eĢitsizliklerle birleĢtiren bir bakıĢ açısının 

kadınların sağlık statülerindeki farklılıkları açıklamak için güçlü bir çerçeve 

oluĢturacağını belirtmektedir. Bir yandan eğitim, yoksulluk, gelir, meslek gibi 

sosyal ve ekonomik faktörler sağlık ve hastalığın en tutarlı belirleyicileridir, bir 

yandan yasal, politik ve ekonomik kurumlar aracılığıyla jeopolitik çevre ev 

içindeki cinsiyete dayalı eĢitsizliğe katkıda bulunmaktadır, bir diğer yandan ise 

psiko-sosyal kaynaklar, bazen sosyal ağlar ve destek sistemleri gibi olumlu, 

bazen de stres gibi olumsuz kanallarla eĢitsizliğin ifade edilmesinde aracı 

olmaktadır (Moss, 2002:656).   

Erkeklerin sağlık statülerindeki farklılıkların açıklanmasında meslek ve istihdam 

statüsünün ailevi rol ve sorumluluklara oranla daha önemli olduğunu belirten 

Arber (1991:40), kadınlar söz konusu olduğunda ise hem iĢ yükünün hem de ev 

içi rollerin çok etkili olduğunu belirtmektedir. Benzer Ģekilde Graham da 

(1984:58-59) kadınların sağlık statüsündeki farklılıklara sosyal ve ekonomik 

koĢullar ile cinsiyete dayalı kültürel rollerin bileĢiminin neden olduğunu 

savunmaktadır.  

Mackenbach vd. (1999) de kadın ve erkekler arasında sağlık davranıĢlarında 

görülen farklılıkların nedeninin sadece maddi kaynaklara eriĢimdeki dezavantaj 

ya da psiko-sosyal stres kaynakları olmadığını ileri sürer ve sosyal ve ekonomik 

statü gruplarında kadın ve erkekler arasındaki sağlık farklarının daha belirgin bir 

Ģekilde görüldüğünü gösterir. Bu farklılıkların nedeninin cinsiyet rolleri 

arasındaki etkileĢim, maddi kaynaklara eriĢim ve psiko-sosyal stres 

kaynaklarının bir bileĢimi olduğunu belirten Mackenbach‟a (1999:1804) göre 

kadınlar strese karĢı obezite ile karĢılık vermektedirler çünkü rolleri gereği 
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erkeklerin daha kolay eriĢebildikleri bazı sağlık davranıĢlarına (alkol tüketimi 

gibi) eriĢememektedirler. Erkeklerin rolleri ise sigara içme, aĢırı alkol tüketimi 

gibi daha tehlikeli davranıĢlara eriĢim sağladığı için, erkekler maddi 

kaynaklardan yoksun kaldığında veya strese maruz kaldıklarında kadınlara 

oranla ölüm oranları daha yüksek olmaktadır (Mackenbach vd.,1999:1804). 

Obezitenin erkekler ve kadınlar arasında farklı oranlarda görüldüğü baĢka 

çalıĢmalarda da (Loueiro ve Nayga, 2005; Seidell 2000) ortaya konmuĢtur. Bu 

çalıĢmalar obezitenin farklı geliĢmiĢlik düzeylerindeki ülkelerde farklı düzeylerde 

gözlenmekle birlikte bütün ülkelerde kadınlarda erkeklerden daha çok 

görüldüğünü ortaya koymaktadırlar.  

Toplumsal rolleri ve yapısal faktörleri birleĢtiren bu açıklamalar, cinsiyet 

eĢitsizliğinin diğer eĢitsizlik biçimlerinden bağımsız olarak iĢlemediğini 

vurguladıkları için ilk iki gruptaki açıklamalardan daha etkili görünmektedir. Bu 

durumun en belirgin Ģekilde görüldüğü alanlardan biri de sağlık hizmetlerine 

eriĢim ve bu hizmetlerden faydalanama süreçlerinde görülen cinsiyet 

eĢitsizlikleridir. 

1.1.2.2.2. Sağlık hizmetlerine erişimde cinsiyete dayalı  

               eşitsizlikler  

Sağlık hizmetlerinden faydalanma sürecinde cinsiyete dayalı eĢitsizlikler küresel 

olarak görülmektedir. Bu eĢitsizliğin bir kısmı, sağlık sistemlerinin 

planlanmasında cinsiyet analizine yeterince yer verilmemesinden ve erkeklerin 

ve kadınların farklı ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılmamasından 

kaynaklanmaktadır (Östlin vd., 2001:181). Bunun sonucu olarak kadınlara 

yönelik sağlık hizmetlerinin üremeye odaklandığı, kadınların birçok önemli 

sağlık sorununun yeterli ilgiyi görmediği, ayrıca ana çocuk sağlığı hizmetlerinin 

de annenin sağlığını görece ihmal ederek çocuk sağlığına odaklandığı (Östlin 

vd., 2001; Paolissio ve Leslie 1995; Vlassoff 1994) belirtilmektedir.  

Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili müdahaleler 17. yüzyıla kadar kadın 

ebelerin hakim olduğu geleneksel uygulamalarla yürütülürken doktorların orta 

sınıf ailelere bu konuda hizmet vermeye baĢlamasıyla birlikte tıbbın 

alanlarından biri olmaya baĢlamıĢtır. Jinekolojideki en önemli geliĢmeler 
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kadınlara yönelik önyargıların had safhada olduğu, kadınlara hor görme ve 

idealleĢtirmenin bileĢimlerinden oluĢan en tuhaf tutumun takınıldığı 19. yüzyılın 

ikinci yarısında meydana gelmiĢtir (Dally, 1991: p. xvi). Kadın hakları 

hareketinin baĢladığı, kadınların yüksek eğitime girmeye çalıĢtığı, eğitim gören 

kadınların daha az çocuk doğurmaya baĢladığı bu dönemde kadınların yaĢam 

enerjilerinin üreme organlarını beslediği ve beyinlerine eğitim görmek için yeterli 

enerjinin gitmediği, bu nedenle özellikle yumurtlama çağındaki kadınların eğitim 

almaya çalıĢmamaları gerektiği gibi teoriler üretilmiĢ (Bem, 1993); böylece 

jinekoloji, ataerkinin görünmez eli haline gelmiĢ ve kadınları erkeklerin çıkarına 

olan sosyal rollerle sınırlamaya çalıĢmıĢtır. Ayrıca tıbbın bir erkek mesleği 

olduğu kabul edilerek kadınların tıbbi eğitim almalarının önüne geçilmiĢtir, 

örneğin A.B.D.'de kadınlar eğitim almak için tıp fakültelerine 1845'ten itibaren 

baĢvurmaya baĢlasalar da bu okullar kadınları kabul etmeye 1945'te 

baĢlamıĢlardır  (Zimmerman ve Hill, 1999:485). 

Kadın ve erkeklerin sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeylerinin ekonomik 

kaynaklar üzerinde sahip oldukları kontrol düzeyi, tıbbi bakımın sunulma düzeyi, 

bu bakımın ulaĢılabilirliği ve ekonomik olarak karĢılanabilirliği, sigorta 

kapsamına girip girmeme, sağlık beklentileri, yardım alma davranıĢında 

baĢkalarının rolleri,  cinsiyete dayalı rol ve etkinlikler, karar verme gücünün 

düzeyi, tedavilerin baĢarı oranı ve hasta ve hastanın etrafındakilerin sorunu 

algılayıĢ tarzı gibi bir dizi faktör tarafından belirlendiği (Tolhurst ve Nyonator, 

2002, Payne, 2006:55, Helman, 1994:132) ileri sürülmektedir. Dikbayır ve 

Karaduman (2000) kadınların sağlık hizmeti veren kurumlara ulaĢması söz 

konusu olduğunda bu faktörlere ek olarak yaĢanan birimin, algılanan sağlık 

statüsünün, sağlık sigortasının olup olmamasının, yaĢın, eğitimin, kadının 

kamusal yaĢamdaki rolünün, ev içinde sahip olduğu pozisyonun ve mali 

kaynaklara eriĢimin de etkili olduğunu belirtmektedir.  

Dünya genelinde kadınlar sağlık sigortasına eriĢim açısından dezavantajlıdır. 

Ev dıĢında ücretli bir iĢte çalıĢmayan kadınlar eĢlerinin ya da babalarının sosyal 

güvencesini kullanmakta, çalıĢan kadınlar ise genellikle erkeklere oranla daha 

düĢük ücretle, iĢ güvencesine ve sosyal güvenceye sahip olmadan 

çalıĢmaktadırlar (Östlin vd., 2001; Rees ve Chavkin, 2006:71; Payne, 2006:81).  
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2008 yılında Türkiye‟deki kadınların %16'sı herhangi bir sağlık sigortası 

kapsamında yer almamakta, üstelik bu oran kırsal alanda yaĢayan, eğitim ve 

gelir düzeyi düĢük kadınlarda %20‟lere,  15-19 yaĢ grubundaki kadınlarda ise 

%30‟lara yükselmektedir (TNSA, 2009:56). Sağlık bakımına baĢvurmada gelir, 

özellikle sistemin özel sigortaya ya da harçlara bağlı olduğu ülkelerde önemli bir 

faktördür. A.B.D.‟de düĢük gelir düzeyindeki erkek ve kadınların üçte biri ihtiyaç 

duydukları sağlık hizmetlerine eriĢememektedir (Sandman vd., 2000). Bununla 

birlikte kadınlar sağlık bakımına ulaĢmada ekonomik engellerden erkeklere 

oranla daha fazla etkilenmektedirler. Xu ve Borders‟ın (2003) çalıĢması, sağlık 

bakımı almayan erkeklerin daha çok iĢleri ve zaman ayıramamaları nedeniyle 

doktora gitmediklerini, kadınların ise daha çok ekonomik nedenlerle doktora 

gitmediklerini göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde kadınlar sağlık sisteminden 

erkeklerden daha sık faydalanmakta29, ancak özellikle sağlık bakımının cepten 

yapılan harcamalara dayandığı geliĢmekte olan ülkelerde de kadınlar sağlık 

hizmetlerine erkeklerden daha az eriĢmektedirler. Bunun en önemli nedeninin 

kadınların hanenin ekonomik kaynaklarına eriĢimlerinin kısıtlı olması ve 

kadınların formel sağlık bakım hizmetlerine eriĢimini sınırlandıran sosyal ve 

kültürel engeller olduğu belirtilmektedir (Akbar Zaidi, 1996; Hanson 1999).  

Cepten yapılan sağlık harcamaları Türkiye'de de önemli bir sorundur, Türkiye'de 

kadınların, doğu bölgesinde ve kırsal alanda yaĢayanların, iĢsizlerin, SSK'lıların 

ve en düĢük gelir diliminde bulunanların daha fazla cepten sağlık harcaması 

yaptığı bilinmektedir (BaĢara-Berrak ve ġahin, 2008). Sağlık hizmetlerinin 

eĢitsiz dağılımı bölgesel eĢitsizlikler ve cinsiyete dayalı eĢitsizliklerle 

birleĢtiğinde ekonomik yük en çok yoksulların omuzlarına düĢmektedir. 

Kadınların sağlık hizmeti almasını engelleyen sosyal ve kültürel faktörler ise 

genellikle bazı geliĢmekte olan ülkelerde kadınların toplu taĢıma araçlarına tek 

                                            
29

 Yapılan çalıĢmalar geliĢmiĢ ülkelerde erkeklerin sağlık bakımı kurumlarına sistemin her 
düzeyinde kadınlara oranla daha seyrek baĢvurduklarını (Liang vd., 1999; Wyke vd., 1998; 
Courtenay, 2000), erkeklerin doktora gitme sıklıklarının, sürekli belirli bir doktora gitme ve sağlık 
sigortası kapsamına girme oranlarının kadınlara oranla daha düĢük olduğunu (Courtenay, 2000; 
Sandman ve Simantov, 2000) ve hatta kadın doğum servislerindeki muayeneler çıkarıldıktan 
sonra bile kadınların genel olarak doktorlara danıĢma ve koruyucu sağlık hizmetleri alma 
oranlarının erkeklerindekinden yüksek olduğunu (Malterud ve Okkes 1998; Wyke vd., 1998; Alt, 
2002; O‟Brien vd., 2005) göstermektedir.  
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baĢına binmelerinin yasak olması (Tanner ve Vlassof, 1998) ya da kadınların 

muayene olmak ya da tedavi görmek için hanelerindeki erkeklerden izin 

almalarının gerekmesi (Baghadi, 2005) gibi cinsiyetçi toplumsal zorunluluklardır. 

Hem cepten yapılan sağlık harcamaları hem de bu sosyal ve kültürel faktörler 

bazı çalıĢmalarda ortaya konduğu gibi  (Ahmed vd., 2003) kadınların kendi 

kendilerini tedavi etme, vasıfsız kiĢilerden sağlık hizmeti alma ve lisanssız ilaç 

kullanma oranlarının erkeklerinkinden yüksek olmasına neden olmaktadır.  

Aslan vd. (2006:37) Türkiye‟de kadınların formel sağlık hizmetlerinden 

yararlanmasında da özellikle eğitim düzeyinin ve yaĢanan yerin (kır/kent) ve 

bölgenin (doğu/batı) belirleyici olduğunu belirtmektedir.  

Birçok çalıĢma, sağlık hizmeti verenlerin cinsiyetçi algılara sahip olduklarını, 

hasta tercihlerinde ve tedavi süreçlerinde bu algının etkisi altında kaldıklarını, 

kadın hastalara erkekler kadar saygı göstermediklerini, tedavi süreci hakkında 

erkekleri bilgilendirdikleri kadar kadınları bilgilendirmediklerini (Vera 1993; 

Pittman ve Hartigan 1996; Vlassoff 1994) ve daha az ilgi gösterip daha özensiz 

tedaviler uyguladıklarını (Arber vd., 2004) göstermektedir. Bu cinsiyetçilikle 

geleneksel tedavi yöntemleri arasında bir iliĢki kuran Östlin vd. (2001:181), bazı 

kültürlerde kadınların geleneksel tedavi yöntemlerini tercih etmelerinde bu 

yöntemleri uygulayanların “kadınları dinlemeye ve içinde bulundukları durumu 

onlara açıklamaya zaman ayırmalarının” etkili olduğunu ileri sürmektedir. 

Kadınların formel sağlık hizmeti alma konusunda cesaretlerinin kırılmasında 

damgalanma ve ayrımcılığın etkisi olduğunu vurgulayan bazı çalıĢmalar çeĢitli 

hastalık ve belirtilerin kadınlar için kabul edilemez bulunan cinsel davranıĢlara 

atfedildiğini, bu nedenle bu hastalık ve belirtilerin tedavilerinin kadınları 

damgalayıcı özellik taĢıyabildiklerini (Tolhurst ve Nyonator, 2002), özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde sağlık personelinin kadınlara karĢı damgalama ve 

ayrımcılık içeren davranıĢlarda bulunduğuna iliĢkin çok sayıda kanıt olduğunu  

(Vlassoff ve Bonilla, 1994) göstermektedir. 

Shaw vd. (2000) koroner kalp hastalığında kullanılan bazı teĢhis testlerinin 

erkeklere göre tasarlandığı için kadınlardaki kalp hastalıklarını tanıma 

oranlarının düĢük olduğunu, iskemik kalp hastalarının sağlık personeli 

tarafından izlenmesi sürecini inceleyen Hippisley-Cox vd. (2001) de kadın 
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hastaların erkeklere oranla daha az ve yetersiz izlendiğini, erkeklere oranla 

kadınlarda daha sık görülen hastalıklarla ilgili değerlerin kayıtlarının bile 

kadınlarda erkeklere oranla daha seyrek tutulduğunu ortaya koymuĢtur. Benzer 

çalıĢmalar kalp hastası olan kadınların erkeklere oranla daha dar kapsamlı bir 

Ģekilde değerlendirildiklerini ve tedavi edildiklerini göstermektedir (Wenger 

1997; Shaw vd., 2000; Raine vd., 2003). 1990‟ların sonunda A.B.D.‟deki tıp 

araĢtırmalarında katılımcı olanların %85‟inin, Kanada‟dakilerin ise %95‟inin 

erkek olması ve AIDS‟in en sık görüldüğü Afrika kıtasındaki AIDS hastalarının 

%61‟i kadın olduğu halde (DSÖ, 2009) 1985-95 yılları arasında AIDS ile ilgili 

yapılan araĢtırmalara katılan deneklerin %6'sından azının kadın olması 

(Rogers, 2004) tıp araĢtırmalarında kadının ikincil konumunu gözler önüne 

sermek için yeterlidir. Her ne kadar sağlığı etkileyen biyo-psiko-sosyal 

faktörlerin önemi günümüzde fark edilmiĢ olsa da, tıbbi eğitim ve araĢtırmadaki 

cinsiyetçi yaklaĢım devam etmekte, bu cinsiyetçi yaklaĢımın doğal bir sonucu 

olarak da teĢhis ve tedavi amacıyla geliĢtirilen test ve araçlar kadınlardan çok 

erkeklere uygun olmaktadır (Clarke, 2003; Inhorn ve Whittle, 2001). 

Bir toplumda cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasının sağlığa iliĢkin yaĢam kalitesinde 

ve yaĢam süresinde görülen cinsiyet eĢitsizliklerinin azaltılmasıyla iliĢkili olduğu 

belirtilmektedir (Backhans vd., 2007). Kadınlar genel olarak sağlığa bağlı yaĢam 

kalitesi (Burström vd., 2001), öznel sağlık Ģikayetleri (Torsheim vd., 2006) ve 

algılanan sağlık statüleri (Hemström, 2005) açısından erkeklerden daha kötü 

durumdadırlar. Bununla birlikte, birçok hastalıkla ilgili verilerde kadın ve erkekler 

arasında görülen önemli farklılıklara rağmen algılanan sağlık statüsü açısından 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde kadınlar ve erkekler arasında tutarlı bir farklılık 

olmadığı ileri sürülmektedir (MacIntyre vd., 1996; Annandale, 1998). MacIntyre 

vd. (1996:617) de “erkek ve kadınların ölüm oranları arasındaki farklılıkların 

aĢırı vurgulanmasının toplumsal cinsiyet ve sağlık arasındaki iliĢkiyi aĢırı 

basitleĢtireceğini” ileri sürmektedir. Benzer bir tehlikeye değinen Annandale 

(2007) de kadınların hastalık oranlarının yüksekliğinin evrensel bir olgudan çok 

kadınların ve erkeklerin yaĢamlarının değiĢen bağlamlarının karmaĢıklığına 

bağlı olabileceğine dikkat çekmektedir. Annandale (1998:146) bazı hastalıklarda 

erkeklerin hastalık oranlarının kadınlardan daha yüksek olduğunu belirtmekte, 
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sadece belirli hastalıklara iliĢkin verileri bütün hastalıklara genellemekten ve 

verileri kadınların erkeklerden daha hasta olduğu yönüne doğru yorumlamaktan 

kaçınmamız gerektiğini vurgulamaktadır. 

Türkiye‟de sağlıktaki cinsiyet eĢitsizliklerine iliĢkin bazı çalıĢmalar nispeten 

iyimser bir pozisyon benimsemektedirler. Örneğin Özçelik- Adak‟a (2002:164) 

göre “sağlık alanında toplumsal cinsiyetle ilgili bir yanlılık ve eĢitsizlik, 

Türkiye‟de yaygın olarak gözlenen bir olgu değildir. Hem kadınlar, hem de 

erkekler kötü sağlık koĢullarından etkilenmektedir; ancak, kadın bunu farklı 

yaĢamaktadır”.  Erengin ve Dedeoğlu (1998) ise cinsiyete iliĢkin farklılıkların 

sosyal ya da çevresel nedenlerden değil, cinsler arasındaki biyolojik farklılıktan 

kaynaklandıklarını, bu nedenle eĢitsizlik gibi değerlendirilemeyeceklerini 

belirterek toplumsal cinsiyet sorununu biyolojik farklılıklara indirgemektedir. 

Ancak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de sağlık sadece kapitalizm 

bağlamında çalıĢma ve yaĢama koĢulları üzerinden değil, ataerkinin yarattığı 

fiziksel, zihinsel ve duygusal zararlar üzerinden de etkilenmekte ve bunun 

sonucunda genel olarak kadınların sağlığı erkeklerinkinden daha kötü olma 

eğilimi taĢımaktadır. Akadlı vd. (2002:8) de Türkiye‟nin 1965 yılında pronatalist 

(yüksek doğurganlığı teĢvik edici) politikasını resmen terk etmesiyle birlikte 

istenmeyen gebeliğin sonlandırılması da dahil, üreme sağlığı bakımından 

sağlanan hizmetlerde bir geliĢme kaydedildiğini, ancak kültürel faktörler ve 

cinsiyete dayalı ayrımcılığın, üreme haklarının kullanılmasında, bölgelere göre 

farklı düzeylerde zorluklar yaratmaya devam etmekte olduğunu belirtmektedir.  

Cinsiyete dayalı eĢitsizlikler kadınların sadece doğrudan sağlığını değil, eğitime 

eriĢme olanaklarını, istihdam edilme düzeylerini, aldıkları ücret ve terfileri, 

siyasete katılım oranlarını etkilemekte, bunların hepsi de bu çalıĢmada yer alan 

çeĢitli referanslar üzerinden gösterildiği üzere sağlığı etkilemektedir. Feodal 

yapının tamamen çözülmediği ve ataerkinin zaman zaman kapitalizmle, zaman 

zaman da tıpla iĢbirliği içinde hem formel hem de enformel yollardan kadınları 

baskı altında tuttuğu Türkiye'de sağlıkta cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin yapısal 

bir desen izlemediğini düĢünmek naif bir bakıĢ açısı olacaktır. Türkiye'de 

kadınların eğitimlerine devam etme, nitelikli iĢgücü olarak çalıĢma, siyasal 

olarak temsil edilme olanakları sınırlıdır, kadınlar küçük yaĢlarda evlendirilerek 
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baba evinden koca evine gönderilmekte, rolleri de çok zaman ev içindeki 

cinsiyete dayalı rollerle ya da tarım sektöründe olduğu gibi ücretsiz aile iĢçisi 

rolüyle sınırlandırılmaktadır.  

Kadın sağlığını birçok açıdan olumsuz etkileyen bu faktörlerin yanı sıra 

Türkiye'de kadınlar hâlâ Ģiddetin çeĢitli türlerine maruz kalmakta, namus 

cinayetlerine kurban gitmekte, tecavüze uğradıktan sonra intihar etmeleri 

beklenmektedir. Bu çerçevede Türkiye'de sağlık alanında (da) yapısal cinsiyet 

eĢitsizliklerinin olduğu varsayımsal olarak kabul edilebilir bir gerçektir, yapılması 

gereken daha çok alan araĢtırması ile bu eĢitsizliklerin yapısını ve iĢleyiĢini 

ortaya çıkarmak, incelemek ve cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin azaltılması için 

çözüm önerileri üretmektir.   

1.1.2.3. Bölgesel eşitsizlikler ve sağlık   

Sağlık göstergeleri açısından dünyanın çeĢitli bölgeleri arasında, bu bölgelerin 

içindeki ülkeler arasında ve ülkeler içinde kırsal ve kentsel alanlar arasında 

farklılıklar gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu eĢitsizlikleri coğrafi ya da 

mekansal eĢitsizlikler olarak değerlendirmemek, diğer sosyal ve ekonomik 

değiĢkenlerle birlikte değerlendirmek, baĢka bir deyiĢle bölgesel eĢitsizlikleri 

ekonomik ve sosyal eĢitsizliklerin bölgelere ve mekanlara yansıması Ģeklinde 

görmek daha açıklayıcı olacaktır.  

1.1.2.3.1. Gelişmiş ve azgelişmiş coğrafi bölgeler arasındaki  

                farklılıklar 

Bölgeler ve ülkeler düzeyinde görülen eĢitsizlikler ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri, 

kiĢi baĢına düĢen GSMH, GINI katsayısı, nüfusun okuryazarlık oranı, eğitim 

düzeyi, yönetim Ģekli gibi çeĢitli faktörlerin bir bileĢimi olarak değerlendirilebilir.  

Bui ve Markle (2007:33), alt ve orta gelir grubundaki ülkelerin dünya nüfusunun 

%85‟ini oluĢturduğunu, dünyadaki toplam hastalık yükünün de %92‟sine sahip 

olduklarını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, DSÖ (2002) dünyada yapılan 

sağlık araĢtırmalarına ve sağlık iyileĢtirmelerine yapılan harcamaların sadece 

%10‟unun dünyanın en yoksul %90‟ının sağlığının iyileĢtirmesini hedeflediğini 

göstermektedir.  



102 
 

 
 

GeliĢmiĢ ülkelerin 19. yüzyıldaki sağlık koĢulları, bugün geliĢmekte olan 

ülkelerin çoğunda sürmektedir (Atav, 2001:1). GeliĢmekte olan ülkelerdeki 

nüfusun yaklaĢık olarak %80‟i kiĢisel sağlık hizmetlerine eriĢimden yoksundur, 

bebeklerin ve dört yaĢa kadar olan çocukların ölüm oranları, geliĢmiĢ 

ülkelerdeki oranların 10 ila 20 katıdır. Dünyanın en yoksul bölgelerinde, bütün 

çocukların dörtte biri yaĢamlarının ilk yılında ölmektedirler (Roemer, 1993), 

önlenebilir ölümlerin sayısı, azgeliĢmiĢlik dünyasında her yıl 20 nükleer 

bombanın sessizce patlamasına eĢittir (Navarro, 1984). AzgeliĢmiĢ ülkelerle 

geliĢmiĢ ülkeler arasında hem ölüm ve hastalık oranlarının artmasına neden 

olan temel önlenebilir riskler arasında sayılan düĢük kilolu doğum, güvenli su ve 

kanalizasyon yetersizliği gibi faktörler hem de kiĢi baĢına düĢen sağlık personeli 

ve hastane sayısı gibi sağlık bakımıyla ilgili faktörler açısından büyük farklılıklar 

görülmektedir (DSÖ, 2009:83,95).   

GeliĢmekte olan 30 ülkede yapılan çalıĢmalar seçilen ilaçların devlet sektöründe 

ancak üçte biri kadarına, özel sektörde ise ancak üçte ikisi kadarına 

eriĢilebildiğini ve ilaç fiyatlarının da uluslar arası referans fiyatlarının %250-650 

katı olduğunu ortaya koymuĢtur (DSÖ, 2009:95). 1995 yılında imzalanan ve 

Dünya Ticaret Örgütü'nün bütün üyeleri için bağlayıcı olan TRIPS (Trade-

Related Intellectual Property Rights, Fikri Mülkiyetin Ticari Yönleri) anlaĢması, 

patentli ilaçların, hatta ilaç hammaddesi olarak kullanılabilecek olan bitkilerin 

üretim, satıĢ, ithal ve kullanımını hak (patent) sahibine veren, böylece birinci 

dünya ülkelerinde üretilen ilaçların üçüncü dünya ülkelerinde daha düĢük 

maliyetle üretilip satılmasını, neo-liberal tabirle "haksız rekabeti" engelleyen bir 

fikri hakları koruma anlaĢmasıdır (YavaĢ, 2007). Ġngiltere, ABD, Fransa ve 

Almanya gibi geliĢmiĢ ekonomilere sahip ülkeler fikri mülkiyet haklarının daha 

sıkı bir Ģekilde korunmasını desteklemektedirler, çünkü patentlerin büyük 

çoğunluğu geliĢmiĢ ülkelerin elindedir, üçüncü dünya ülkelerinin vatandaĢlarının 

sahip olduğu patentler toplam patentlerin %0,75'idir (Yüksel, 2002).  

TRIPS'e karĢı gelen ve kendi ülkelerinde kendi gereksinimlerini karĢılamak için 

eĢdeğer (muadil) ilaç üretimini yasal kılan Brezilya ve Hindistan, ilaçları Batı 

ülkelerindeki fiyatlarının kırkta biri düzeyinde bir maliyetle sunmuĢ, diğer 

azgeliĢmiĢ ülkelerin ilaçları bu ülkelerden almaya çalıĢmaları nedeniyle bu 



103 
 

 
 

durum ortaya çıkmıĢ ve çok sayıda çokuluslu ilaç Ģirketi yasal yollarla bu alımı 

durdurmaya çalıĢmıĢ (Badur, 2009), yani ülkelerin birbirlerine yardım etme 

yolunu tıkamıĢtır. Doha'da 2001 yılında yapılan bir toplantıda ülkelerin TRIP 

dahilince ilaç üretebilmeleri için uygun bir esneklik sağlanmaya çalıĢılmıĢ, 

Brezilya gibi ülkelerin durumu yasallaĢtırılmıĢ, ancak ülkelerin eĢdeğer ilaçları 

üreten ülkelerden ilaç satın almasıyla ilgili yasaklar kaldırılmamıĢtır. Bununla 

birlikte Doha deklarasyonu TRIPS anlaĢmasını iyileĢtirmediği için yetersiz 

bulunmakta, kaç ülkenin TRIPS koĢulları ve insan hakları gerekliliklerini aynı 

anda yerine getirebildiğinin incelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Cullet, 

2003:155). Özellikle Hindistan gibi TRIPS'e uymayan ülkelerde bile çok az 

sayıda insanın ilaca eriĢebildiği, birçoğunun ilaca eriĢmek için cebinden ödeme 

yapmak zorunda kaldığı dikkate alınarak TRIPS'in ilaç eriĢiminin 

kolaylaĢtırılması ilkesini istisnai olarak görmemesi, buna odaklanması gerektiği 

savunulmaktadır (Cullet, 2003:156).  

Kısacası bilim ve sermaye arasındaki yakın iliĢki milyonlarca insanın yaĢamına 

mal olmakta, bu durum özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ilacın ve sağlığın bir insan 

hakkı değil, bir mal olarak görüldüğünü ve bu malla elde edilecek kâr 

güdüsünün ilaca eriĢemediği için ölen milyonlarca insanın yaĢamından daha 

önemli kabul edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan 1955 yılında çocuk felci 

aĢısını bulan, ama patentini almayan Doktor Jonas Edward Salk'ın bir 

televizyon programında patentin kime ait olduğu sorusuna verdiği "Patenti yok. 

GüneĢin patentini alabilir misiniz?" yanıtı (Littley, 2006:10) aksinin de mümkün 

olabildiğini göstermektedir.  

Türkiye‟de de bölgeler arasında geliĢmiĢlik açısından önemli farklılıklar 

bulunmakta ve bu durum sağlığa yansımaktadır. ġekil 2'de görüldüğü gibi, 

Türkiye‟de bölgeler arası eĢitsizlik, kısmen coğrafi bölgelerle örtüĢmektedir.   
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Şekil 2: Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre İller. 

Kaynak:  Dinçer vd. (2003:72) 

 

Türkiye‟de en yüksek gelirli %20‟lik hane halkı diliminin gelirden aldığı payın en 

yüksek olduğu bölge Marmara Bölgesidir, temel gereksinimler açısından 

yoksulluk oranları bölgelere göre incelendiğinde de en yoksul bölgenin %37 

yoksul oranı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu, onu %34 yoksul oranı ile 

Karadeniz Bölgesinin ve %33 yoksul oranı ile Doğu Anadolu Bölgesinin izlediği 

(DPT, 2001: 138) görülmektedir. ġekil 2'de görülen en geliĢmiĢ iller grubunun 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığı pay (%45,9), en az geliĢmiĢ iller grubunun 

(%3,9) yaklaĢık 15 katıdır. En az geliĢmiĢ bölgede ortalama hane büyüklüğü, en 

geliĢmiĢ bölgenin neredeyse iki ve doğurganlık hızı da 2,5 katıdır (Dinçer vd., 

2003:73). Bununla birlikte nüfus yoğunluğu geliĢmiĢ bölgelerde daha fazladır. 

Bu durumun en önemli nedenlerinden birinin iç göç olduğu söylenebilir. 

GeliĢmiĢlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olan ve sağlık üzerinde de 

önemli etkilere sahip olan eğitim, en basit Ģekliyle okuryazarlık üzerinden 

incelendiğinde en geliĢmiĢ bölge ile en az geliĢmiĢ bölge arasında yaklaĢık 

%22‟lik bir fark olduğu görülmektedir. Kadınların okuryazarlığına iliĢkin rakamlar 

ise daha olumsuzdur. En az geliĢmiĢ bölgede yaĢayan kadınların ancak 
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%56,3‟ü, en geliĢmiĢ bölgedeki kadınların ise %88‟i okuryazardır (Dinçer vd., 

2003:73). KiĢi baĢına düĢen doktor ve hastane yatağı sayısı da diğer 

göstergeler gibi geliĢmiĢlik düzeylerine göre önemli farklılıklar taĢımaktadır. En 

az geliĢmiĢ bölgede on bin kiĢiye 4 doktor düĢerken en geliĢmiĢ bölgedeki 

rakam bunun 5,5 katıdır. En az geliĢmiĢ bölgede kiĢi baĢına 3,9 hastane yatağı 

düĢerken bu rakam da en geliĢmiĢ bölgede 3,3 kat daha fazladır (Dinçer vd., 

2003:73).  

Türkiye'de 2000-2004 yılları arasında coğrafi bölgelere göre bazı hastalıkların 

görülme sıklığı incelendiğinde Tifo vakası sayısının Marmara Bölgesi'nde 307, 

Ege Bölgesi'nde 244, Akdeniz Bölgesi'nde 1,871, Ġç Anadolu Bölgesi'nde 122, 

Karadeniz Bölgesi'nde 17, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 704 ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde 20,663 olduğu görülmektedir (Hamzaoğlu ve Özcan, 

2006:54-55). Birçok diğer hastalıkta da benzer bir tablo görülmekte, sağlık 

kurumları açısından bakıldığında da en çok sağlık kurumu sayısının Marmara 

(334) ve Ġç Anadolu (212) bölgelerinde yoğunlaĢtığı, bunları Karadeniz (178), 

Ege (163), Akdeniz (117) ve Doğu Anadolu (104) Bölgelerinin izlediği, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin (67) ise son sırada yer aldığı görülmektedir 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2005). Özel hastane yatakları da zengin bölgelerde 

yoğunlaĢmaktadır, Türkiye‟nin toplam GSYĠH‟nın %70‟ne sahip olan 18 il, 

toplam özel hastanelerin %98‟ine, özel hastane yataklarının da %92‟sine 

sahiptir (Soyer vd.2007:27). 

YeĢil Kartlı nüfus yoğunluğunun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde bu 

dağılımın genel ekonomik göstergelerle benzeĢtiği görülmektedir. Ağırlıklı 

olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan illerde nüfusun 

yaklaĢık %30'undan fazlasının, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ve Akdeniz 

Bölgesi'nin doğusunda da %20-29'unun YeĢil Kartlı olduğu görülmekte, diğer 

bölgelerde bu oran azalmaktadır (Soyer vd., 2007:25). YeĢil Kartlıların sayısının 

bazı bölgelerde yoğunlaĢması, yoksulluğun bu bölgelerde yoğunlaĢmasının bir 

sonucudur. YaklaĢık her beĢ kiĢiden birinin YeĢil Kartlı olduğu Türkiye‟de bazı 

illerde bu oran onda yediye ulaĢmakta, Bingöl‟de nüfusun % 68,5‟i, Siirt‟te 

%60,1‟i, Ağrı ve Hakkari‟de %58,7‟si, Van‟da %57,5‟i, Batman‟da %56‟sı sağlık 

hizmetlerine YeĢil Kartla eriĢmektedir (Soyer vd., 2007:25).  
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1.1.2.3.2. Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki farklılıklar 

Bölgesel farklılıkların dıĢında, ülkelerin kendi içindeki sağlık eĢitsizlikleri de 

oldukça çarpıcıdır. Bu farklılıklar, kırsal ve kentsel alanlardaki sosyal ve 

ekonomik farklılıkların sonuçlarıdır. Özellikle orta-gelir düzeyindeki kentlerde 

yaĢayan eğitimli nüfusun sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyi ve sağlık statüleri 

kırsal alanlarda yaĢayanlarınkinden daha iyidir, endüstrileĢmiĢ ülkelerin 

profillerine yakındır. Kırsal ve yarı kentsel (peri-urban) alanlardaki yoksulların 

durumu ise düĢük gelirli ülkelerdeki nüfusun profiline benzemektedir (Atav, 

2001:1).  

Kırsal ve kentsel alanlardaki sağlık profilleri arasındaki farklılık, kentleĢmenin 

getirdiği çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel değiĢimlerle iliĢkilidir. 1980‟lerin 

ortalarında uluslar arası halk sağlığının bir alt disiplini olarak geliĢen ve sosyal 

sermaye, yerelleĢmenin sağlık sektöründeki yansımaları, yoksulluk gibi 

kavramlar üzerinde yoğunlaĢan “Kent sağlığı” (urban health) disiplini, sağlık 

problemlerinin sadece sağlık hizmetleri aracılığıyla çözülemeyeceğini, çözüm 

için çeĢitli sektörlerin iĢbirliği yaparak verilere dayanan politikalar geliĢtirilmesi 

gerektiğini vurgulayan çalıĢmaların ağırlıkta olduğu bir disiplindir (Harpham ve 

Molyneux, 2001:113). Bu çerçevede kent sağlığı modelinin değiĢtiği, fiziksel 

çevreyi, bulaĢıcı hastalıkları, kırsal-kentsel ayrımını ve kamu sektörünü 

vurgulayan eski modelin yerini sosyal ve ekonomik faktörleri, akut ve kronik 

hastalıkları, nüfusun bütününü ve geleneksel ve modern kurumların ortaklığını 

vurgulayan, sağlıkta merkezsizleĢmenin, reformun ve sosyal içerikli 

müdahalelerin ön plana çıktığı ve sağlık eĢitsizliklerine çok disiplinli 

yaklaĢımların değer kazandığı yeni bir epidemiyolojik modelin geliĢtiği 

belirtilmektedir (Harpham ve Molyneux, 2001:114).  

Kentlerde bir yandan aĢılanma ve uygun sağlık bakım hizmetlerine ulaĢabilme 

sayesinde bulaĢıcı hastalık ve çocuk ölüm oranları düĢmekte (Taylor, 1993; 

Brockerhoff, 1995; Brockerhof ve Brennan, 1998), diğer taraftan bulaĢıcı 

olmayan hastalıklar, sosyal istikrarsızlıkla ilgili hastalıklar (Feachem vd., 1990) 

depresyon, trafik kazaları, kalp hastalığı, intihar, cinayet ve savaĢ  (DSÖ, 1996; 

Zwi vd., 1996:593) önem kazanmaktadır. Kent sorunları, geliĢmekte olan 
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ülkelerde sağlık açısından önemli riskler yaratmaktadır. Hızlı kentleĢme, trafik 

ve iĢ kazaları, kazara zehirlenme ve çevre kirlenmesi gibi yeni sağlık sorunlarını 

ortaya çıkarmaktadır.   

Kentsel alanlardaki kötü yaĢam koĢullarına gönderme yapan “kent cezası” 

(urban penalty) kavramı, kentlerde yoksul insanların yoğun olarak bulunduğu ve 

kentleĢmeden kaynaklanan sağlıksız çevrelerde, özellikle kentlerin iç 

bölgelerinde yaĢamanın bu insanların sağlıklarının kötüleĢmesine ve sağlık 

alanında eĢitsizliklerin meydana gelmesine neden olduğu Ģeklinde özetlenebilir 

(Vlahov vd., 2005, 2007). Kavram, on dokuzuncu yüzyılda Ġngiltere‟de ölüm 

oranlarının, özellikle de verem hastalığına bağlı ölüm oranlarının kırsal alanlara 

oranla kentsel alanlarda çok daha yüksek olduğunun ortaya konması 

sonucunda geliĢtirilmiĢtir (Kearns, 1988). Yapılan çalıĢmalar çeĢitli sağlık 

göstergelerinin kırsal alanlara oranla kentsel alanlarda daha kötü olduğunu 

göstererek (Brockerhoff ve Brennan, 1998; Gould, 1988; Mbizvo vd., 1993; 

Fawcus vd., 1996) kent cezası hipotezini doğrular nitelikte veriler sunmakta, 

kentlerde özellikle HIV/AIDS'in (Boerma vd., 1999) ve veremin (Harpham ve 

Molyneux, 2001) önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekmektedir. Veremin 

eğitim, iĢsizlik ve hane halkının refah ve mahrumiyet düzeyleri ile iliĢkili olduğu, 

beden kitle indeksi, sigara ve alkol tüketimi gibi davranıĢsal ve demografik 

faktörler sabit tutulduktan sonra bile sosyal ve ekonomik statü göstergeleri ile 

iliĢkili olmaya devam ettiği  (Harling vd., 2008) dikkate alındığında sadece 

kentlerde değil, eğitim ve gelir oranlarının düĢük, iĢsizlik oranlarının yüksek 

olduğu tüm bölgeler için tehdit olduğu açıktır, bununla birlikte Türkiye'de de 

önceleri tüberküloz daha çok kırsal alanda görülürken (kır/kent oranı 75/55), 

1997 itibarıyla daha çok kentlerde görülmeye baĢlandığı (kır/kent oranı 35/65) 

belirtilmektedir (ÇalıĢır, 2010:15).   

Bununla birlikte bazı çalıĢmalar da kent cezası kavramının sınırlı olduğunu, 

kentlerde yaĢamanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini görmezden gelmeye 

neden olduğunu (Vlahov vd., 2005; 2007) ve sağlık hizmetlerinden faydalanma 

oranlarının kırsal ve kentsel alanlarda çok farklı olmadığını (Eberhardt vd., 

2001) ortaya koymuĢlardır. Kentsel alanlarda toplumsal bağlılığın ve sosyal 

desteğin kırsal alanlara oranla daha yüksek düzeyde görüldüğünü (Ekblad, 
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1993; Fuller vd., 1993) ve kentsel yoksul bölgelerde toplu taĢıma araçlarını 

kullanmamanın sağlığı olumlu etkilediğini (Owen vd., 2004) ortaya koyan 

çalıĢmalar, bu konuda daha olumlu görüĢlere zemin hazırlamıĢtır.  

Vlahov vd. (2005) her kentte olumlu ve olumsuz yönler olmakla birlikte genel 

olarak kentlerde kırsal alanlara oranla avantajların fazla olduğunu, bu nedenle 

kent cezası yerine 'kent avantajı' kavramının kullanılması gerektiğini ileri 

sürmüĢtür. Kentlerin bazı açılardan avantajları oldukça açıktır, örneğin bütün 

ülkelerin yarısında çocuk ölüm oranları kentsel alanlarda kırsal alanlara oranla 

1,4 kat daha az, ülkelerin %64‟ünde doğumların vasıflı personel kontrolünde 

yapılma oranı, kentsel alanlarda kırsal alanlardan %20 daha fazladır  (DSÖ, 

2009: 119). Kalp, hipertansiyon ve Ģeker gibi hastalıkların kentsel alanlarda 

kırsal alanlara oranla daha yüksek düzeyde görüldüğü çeĢitli çalıĢmalarda 

(Chadha vd., 1997; Mitra, 2007; Wenying vd., 2010) ortaya konmuĢtur. Moore 

vd. (2003) ise kentlerin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini bir arada 

değerlendirmiĢ, bir yandan kentlerin istihdam, eğitim, tıbbi bakım ve kültürel 

çeĢitlilik gibi avantajlarını vurgulamıĢ, diğer yandan da kötü barınma koĢulları, 

kalabalık, hava ve su kirliliği, katı ve endüstriyel atıklar, yetersiz hijyen, iĢsizlik 

ve yoksulluğa bağlı stres gibi olumsuz yönlerine dikkat çekmiĢtir.  

Bunlara ek olarak bazı çalıĢmalar (Gartner vd., 2008; O‟Relliy vd., 2007) kentsel 

alanlarda ölüm oranının kırsal alandakinden daha yüksek olduğunu ortaya 

koymakta, ancak mahrumiyet (Gartner vd., 2008) ve toplumsal sınıf (O‟Relliy 

vd., 2007) sabit tutulduğunda kentsel ve kırsal bölgeler arasında anlamlı bir fark 

kalmadığını belirtmektedirler. Ölüm ve hastalık oranları mahrumiyet düzeyi 

yüksek kentsel bölgelerde en yüksek, refah düzeyi yüksek kırsal bölgelerde de 

en düĢük düzeye ulaĢmaktadır (Barnett vd., 2001). Yapılan çeĢitli çalıĢmalar 

kırsal ve kentsel alanda yaĢama ve sağlık arasındaki iliĢkinin düĢünüldüğü 

kadar güçlü olmadığını, bu iliĢkiye odaklanmanın sağlığı etkileyen mahrumiyet 

gibi faktörleri gözden kaçırmaya neden olduğunu (Asthana, 2006) göstermekte, 

ayrıca ekonomik olarak avantajlı olanların kırsal alanlara taĢınmasıyla birlikte 

kırsal alanların yapısının değiĢtiği (Joseph Rowntree Foundation, 2000) ve 

kentlerin içindeki sosyal ve ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların, kırsal ve 

kentsel alanlar arasındaki farklılıklardan daha büyük olduğu (Haddad vd., 1999) 
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vurgulanmaktadır. Kent yoksulları hem eski hem de yeni epidemiyolojik 

modellerin yükünü taĢımakta, „her iki dünyanın en kötüsü‟ durumuna 

düĢmektedirler (Harpham ve Molyneux, 2001:122). Bu sonuçlar, kırsal ve 

kentsel alanlarda farklılaĢan hastalık oranlarının da diğer toplumsal eĢitsizlik 

biçimleriyle birlikte iĢlediğini, dolayısıyla sınıf, gelir, meslek, cinsiyet gibi baĢka 

değiĢkenlerin etkisi incelenmeden sadece kırsal veya kentsel alanlardaki 

eĢitsizlikleri ölçmenin istatistiksel bir betimlemeden öteye geçemeyeceğini 

göstermektedir.   

Türkiye'de kırsal bölgelerin pek çok açıdan dezavantajlı olduğu söylenebilir. 

Kırsal alanlarda yoksulluk kentsel alanlardan daha yoğundur. Kırsal alanlarda 

yaĢayanlarda 2006 yılında % 31.98 olan yoksulluk oranı 2007 yılında %32.18‟e, 

kentsel alanlarda yaĢayanların yoksulluk oranı da %9.31‟den %10.61‟e 

yükselmiĢtir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2080). Kırsal 

alanlarda yetersiz beslenme kentsel alanlara göre daha fazla görülmektedir 

(Köksal, 1977, Tönük, 1987). Kırsal kesimde yaĢayanların sağlık hizmetlerinden 

yeterince yararlanamadığı ve sağlık sorunu olanların hepsinin sağlık 

kurumlarına baĢvurmadığı (Kızılçelik, 1996a; Bodur ve Kurt, 1997) 

belirtilmektedir. Türkiye‟de 2008 yılı itibariyle nüfusun %92,3‟ü iyileĢtirilmiĢ temiz 

su kaynaklarına ulaĢsa da (TNSA, 2009:33) 2003 yılı itibariyle kırsal alanlardaki 

hanelerin yaklaĢık yarısının Ģebeke suyunun kaynağının ırmak, dere ya da diğer 

yüzey suları olduğu bilinmektedir (TNSA, 2004:2). Hastalık oranları 

incelendiğinde bazı hastalıkların kırsal alanlarda daha sık görüldüğü, bel bölgesi 

kas iskelet problemlerinin kentsel alanlarda %20,6, kısal alanlarda %27,3; 

romatizmal eklem hastalıklarının kentsel alanlarda %15, kırsal alanlarda %23,1; 

ülserin kentsel alanlarda %13,8,  kırsal alanlarda %18,7; migren ve benzeri 

Ģiddetli baĢ ağrılarının kentsel alanlarda %14, kırsal alanlarda %18,3 ve 

hipertansiyonun kentsel alanlarda %13,6 ve kırsal alanlarda %17,5 olduğu 

görülmektedir (TÜĠK, 2008).  

Cinsiyete dayalı eĢitsizlikler de bölgesel eĢitsizliklerle kesiĢmektedir, kentli 

kadınlar kırda yaĢayan kadınlardan 1,5 yıl daha geç evlenme eğilimindedir, 

bölgesel olarak da evlenme yaĢının en düĢük olduğu bölge Doğu Anadolu ve 

Orta Anadolu Bölgeleridir (TNSA 2009:112-113). Bebek ölüm hızı da bölgelere 
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ve yerleĢim yerine göre farklılık göstermektedir, 1978 yılında kırsal alanda 146, 

kentsel alanda 119 olan bebek ölüm hızı 2008 yılında kırsal alanda 33'e, 

kentsel alanda 22'ye gerilemiĢtir (Soyer vd., 2007:14), iyileĢme çok belirgin 

olmakla birlikte kırsal alanlardaki bebek ölüm hızı, hâlâ kentsel alanlardaki 

bebek ölüm hızından fazladır. Doğum öncesi tıbbi bakım alma oranları ve 

doğumun sağlık kurumlarında yapılma olasılığı kentsel alanlarda kırsal alanlara 

oranla, Batı ve Ġç Anadolu Bölgelerinde ise diğer bölgelere oranla daha 

yüksektir (TNSA, 2004:16). Sağlık personeli olmadan yapılan doğumlar kırsal 

alanda %30,6, kentsel alanda %9,5; doğum öncesi tıbbi bakım alanlar kırsal 

alanda %57,7, kentsel alanda %83,5'tür. Bölgeler açısından bakıldığında da 

Sağlık personeli olmadan yapılan doğumlar en yüksek oranda Doğu bölgesinde 

(%40), en düĢük oranda Batı bölgesinde (%8,6) görülmekte, doğum öncesi tıbbi 

bakım en yüksek oranda Batı bölgesinde (%85,8), en düĢük oranda Doğu 

bölgesinde (%57) alınmaktadır (Soyer vd.2007:16). 

Türkiye‟de beslenme bozukluğu azalma eğilimi gösterse de coğrafi bölgeler ve 

kırsal ve kentsel alanlar arasındaki eĢitsizlik devam etmektedir. 1993 yılında 

beĢ yaĢ altı çocukların kırsal alanlarda %25,2'si,  kentsel alanlarda %14,8'i boy 

açısından beslenme bozukluğu yaĢamıĢ, bu oranlar 2003 yılında kırsal alanda 

%28,4'e, kentsel alanda %9'a gerilemiĢ, ancak aradaki fark azalmamıĢtır (Soyer 

vd., 2007:16).   

Bu veriler, sağlık eĢitsizliklerinin diğer toplumsal eĢitsizliklerle iliĢkili olduğunu 

göstermektedir. Bu açıdan Türkiye‟de sağlık durumunun diğer toplumsal 

eĢitsizliklerin gösterdiği deseni izlemekte olduğu söylenebilir. Doğu Anadolu 

bölgesi baĢta olmak üzere belirli bölgelerde yoğunlaĢan sağlık sorunları, bu 

bölgelerde Avrupa‟da artık görülmeyen bazı hastalıkların hâlâ görülüyor olması, 

beslenme bozukluklarının ve bebek ölüm hızının bu bölgelerde yüksek 

seyretmesi, bu bölgelerdeki düĢük geliĢmiĢlik düzeyinden, eğitimsizlikten ve 

feodal ve ataerkil yapıdan bağımsız olarak açıklanamaz. Türkiye‟de kırsal 

alanlarda yaĢam koĢulları birçok açıdan kentsel alanlardan daha kötüdür. Bir 

yandan eğitimsizlik, düĢük gelir düzeyi, buna bağlı olarak sigorta primlerini 

ödemedeki zorluklar, ücretsiz ya da mevsimlik olarak tarım iĢçiliği yapmanın 

getirdiği enformellik ve kötü çalıĢma koĢulları, kentteki geliĢmiĢ sağlık 
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hizmetlerinden yoksunlukla birleĢtiğinde sağlık statüsünün kırsal alanlarda 

kentlere oranla daha kötü olmasına neden olmaktadır. Türkiye‟de kırsal 

alanlardaki yaĢam, bazı çalıĢmaların (Joseph Rowntree Foundation, 2000) 

sunduğu pastoral-iyimser tabloya uymamaktadır. Bölgesel ve kırsal- kentsel 

eĢitsizliklere iliĢkin veriler, bütün toplumsal eĢitsizliklerin bölgesel ve mekansal 

eĢitsizliklerde somutlaĢtığını göstermektedir. Bölgesel açıdan bakıldığında 

Türkiye‟de en kötü sağlık statüsüne sahip olanların Doğu Anadolu bölgesinde 

kırsal alanlarda yaĢayan düĢük gelir ve eğitim düzeyine sahip kadınlar olduğu 

söylenebilir.  Bu sağlık statüsüne eĢit olabilecek ya da daha kötüleĢtirebilecek 

bir diğer etken de göç etkenidir, bu da etnik duruma dayalı eĢitsizlikler 

bölümünde incelenecektir.  

1.1.2.4. Eğitim eşitsizlikleri ve sağlık 

Sosyal ve ekonomik statü ve sağlık arasındaki iliĢkinin önemli bir boyutu da 

eğitimdir. Eğitim (formel ve enformel anlamıyla), kültürel sermayenin (Bourdieu, 

1986) temelidir. Kültürel sermaye (Bourdieu, 1986) hem formel eğitim yoluyla 

hem de toplumsallaĢma yoluyla edinilen yüksek kültüre ait bilgi birikiminin 

bütünüdür. Bourdieu‟ya göre (1974:327) resmi eğitim düzeyi, insanların 

doğduğu ve yaĢadığı yerin büyüklüğü ve kültürel etkinliklere katılma sıklığı gibi 

bir dizi değiĢkenle yaratılacak bir indeks aracılığıyla ölçülebilir. Arun (2009) 

yaptığı analizde Türkiye‟de kültürel sermayenin nesilden nesile aktarıldığını ve 

sınıfsal pozisyonla paralel bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır. Ekonomik 

sermaye gibi kültürel sermaye de toplumda bir eĢitsizlik yaratmakta ve 

toplumsal tabakalaĢmayı yeniden üretmektedir (Arun, 2009:79). Kültürel 

sermayenin zemini olarak eğitim sağlık eĢitsizliklerine iliĢkin tartıĢmalarda 

önemli bir yere sahiptir.   

Mirowsky ve Ross (2005a:59; 2005b:209) A.B.D.‟de sosyal statü ile sağlık 

arasındaki iliĢkide eğitimin gelirden, meslekten ve sınıftan daha önemli 

olduğunu belirtmekte, sosyal statü ve sağlık arasındaki iliĢkinin büyük ölçüde 

eğitime atfedilebileceğini, sağlığın bireysel etkililiği güçlendirmesinin, bireylere 

ekonomik, mesleki ve sosyal avantajlar kazandırmasının temel nedenin eğitim 
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olduğunu ileri sürmekte ve eğitimin sağlık üzerinde yaĢam boyu süren kümülatif 

bir etkiye sahip olduğunu savunmaktadır.  

Formel eğitim görmek,  toplumsal olarak değer verilen kazanımlar sağlamak 

amacıyla kullanılabilecek bir kaynağa yapılan zaman ve emek yatırımı olarak 

görülmekte ve bireylerin beĢeri sermayeye sahip olabilmelerinin temel bir yolu 

olarak kabul edilmektedir (Becker 1993). Ġnsan sermayesi (beĢeri sermaye) 

teorisi, daha yüksek düzeyde eğitimin daha fazla ve daha iyi istihdam fırsatları  

sağladığını, daha fazla ekonomik kaynağa ve sosyal ağa ulaĢımı mümkün 

kıldığını, toplumsal hareketliliği hızlandırdığını ve fazla risk alınmayan ve daha 

iyi beslenilen yaĢam tarzları geliĢtirmede etkili olduğunu ileri sürmektedir (Ross 

ve Wu 1995) ki bu sonuçların hepsi daha iyi sağlık anlamına gelmektedir.  

Eğitim ve sağlık statüsü arasındaki iliĢki hakkındaki araĢtırmaların çoğu eğitim 

düzeyi ile sağlık statüsü arasında olumlu bir iliĢki olduğunu (Walton ve 

Takeuchi, 2005:3; Ross ve Wu, 1995),  eğitim görülen süre arttıkça hastalık ve 

ölüm oranlarının düĢtüğünü (Arber, 1993; House vd., 1994) olumlu sağlık 

davranıĢları gösterme sıklığının arttığını (Leigh, 1983) ve algılanan sağlık 

statüsünün yükseldiğini (Bratsberg ve Ragan 2002; Banks vd., 2007; Pappas 

vd., 1993; Mackenbach vd., 2008) ortaya koymaktadır. Birçok çalıĢmada eğitim 

ile algılanan sağlık statüsü (Ross ve Wu, 1995; Moore vd., 2002; Cutler vd., 

2008) ve kalp hastalıkları (Winkleby, 1992; Davey-Smith vd., 1998) arasında, 

etkili olabilecek diğer değiĢkenler kontrol edildiğinde bile gözlenen doğrudan bir 

iliĢki olduğu ortaya konmuĢtur.  Bununla birlikte eğitim ve sağlık arasındaki 

iliĢkinin doğrudan değil, bir dizi mekanizmanın bileĢimi aracılığıyla kurulduğunu 

savunan Chandola vd. (2006:355) eğitimin sağlık üzerinde doğrudan etkisi 

olduğu sonucuna varan araĢtırmaları uygun yöntemler kullanmamakla 

eleĢtirmekte, bununla birlikte bu durumun eğitimin sağlık üzerindeki etkisinin 

önemini azaltmadığını vurgulamaktadır.  

Çocuklukta sağlık durumu kötü olanların eğitimlerinin çocukluğu sağlıklı 

geçenlere oranla düĢük düzeyde kaldığını gösteren çeĢitli çalıĢmalar (Haas 

2006; Case vd., 2005; Behrman ve Rosenzweig 2004; Black vd., 2007), hatta 

anne karnındayken grip salgınına maruz kalan bireylerin yetiĢkinlikte ancak 



113 
 

 
 

düĢük bir eğitim düzeyine eriĢtiklerini (Almond, 2006) ve daha eğitimli annelerin 

çocuklarının daha sağlıklı doğduklarını  (Meara 2001; Currie ve Moretti, 2003; 

Case vd., 2005) ortaya koyan çalıĢmalar, eğitim ve sağlık arasındaki iliĢkinin 

tamamen eğitimin sağlık üzerindeki etkisini değil, kısmen sağlığın eğitim 

üzerindeki etkisini de yansıtıyor olabileceğini ve sağlığın eğitimi nesiller arası bir 

Ģekilde etkileyebildiğini göstermektedir. Beslenme ve eğitim iliĢkisine değinen 

Elbek (2009a:236), Türkiye‟deki ailelerin yaklaĢık %15‟inin ciddi bir açlık 

sorunuyla karĢı karĢıya olduğunu belirtmekte ve “gebelikte ve erken çocukluk 

dönemindeki dengesiz beslenme ve demir, çinko, folik asit ve B vitamininden 

fakir gıda alınması nedeniyle yeterli zeka kapasitesine ulaĢamayan yoksulların 

bu dezavantajlı durumları(nın), eğitim haklarının da önünde temel bir engel” 

olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan zorunlu eğitim süresinin daha uzun 

olduğu alanlarda yetiĢen çocukların yetiĢkinliklerinde hayatta kalma oranlarının, 

yasalar gereği daha kısa süre zorunlu eğitim alan çocuklara oranla önemli 

ölçüde yüksek olduğunu gösteren çeĢitli çalıĢmalar (Lleras-Muney,  2005; 

Oreopolous, 2007; Arendt, 2005) sağlığın eğitim üzerindeki etkisinden çok 

eğitimin sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Ayrıca çeĢitli çalıĢmalar 

düĢük eğitim düzeyine sahip olanların daha yüksek eğitim düzeyine sahip 

olanlara oranla daha çok psikolojik bozukluk gösterdiklerini  (Linzer vd.1996; 

Dönmez vd., 2000; Rezaki, 1995; Erol vd., 1998; Bilge 2008) ortaya 

koymaktadır. Eğitimin sağlık üzerindeki etkisinin zaman zaman ters 

iĢleyebileceğine de dikkat çekilmiĢ, örneğin iĢsizler arasında yüksek eğitim 

düzeyine sahip olanların depresyona daha eğilimli oldukları (Coryell vd., 1992; 

Clark ve Oswald, 1994; Turner, 1995) ortaya konmuĢtur. 

Eğitim ve sağlık arasındaki iliĢkiyi inceleyen bazı araĢtırmalarda ise diğer 

değiĢkenler sabit tutulduğunda sağlık ve eğitim arasındaki iliĢkinin zayıfladığı 

(Walton ve Takeuchi, 2005:14-16) ve eğitimin sağlık (Dahl, 1994; Sağduyu vd., 

2000; Doğan vd., 1995) ve sağlık davranıĢları (Koçoğlu, 2006) üzerinde önemli 

bir bağımsız role sahip olmadığı ileri sürülmüĢtür.   

Hammond (2002) eğitim ve sağlık arasında kurulan iliĢkinin iki önemli unsuru ön 

plana çıkardığını belirtmektedir. Ġlk olarak eğitimin yarattığı düĢünülen bu 

eĢitsizlikler aslında daha geniĢ eĢitsizliklerin bir sonucudur, çünkü eğitim düzeyi 



114 
 

 
 

ve genel olarak sosyal ve ekonomik statüsü düĢük olan gruplar, sağlık 

sistemine eriĢim açısından da en dezavantajlı olan gruplardır.  Bu durum ters 

bakım yasasının30 iĢlediğinin göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. 

Ġkincisi, kısmen ters bakım yasasına bağlı olarak eğitim düzeyi yüksek olan 

insanların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması, eğitim düzeyi daha 

düĢük olan ama bakım ihtiyacı daha yüksek olan bireylerin yararlanamamasına 

neden oluyor olabilir (Hammond, 2002:562). Türkkan ve Aytekin (2009) farklı 

sosyal ve ekonomik statülere sahip olan iki bölgeyi karĢılaĢtırdıkları 

çalıĢmalarında eğitim düzeyinin düĢük olduğu bölgede yaĢayanların algılanan 

sağlık düzeylerinin daha düĢük olduğunu, diĢçiye daha az sıklıkla gidildiğini ve 

doğumların evde ebeyle gerçekleĢtirilme oranının daha yüksek olduğunu 

göstermiĢlerdir. Bununla birlikte, kadınların eğitim düzeylerinin erkeklerden, 

kentsel alanlarda yaĢayanların eğitim düzeylerinin kırsal alanlarda 

yaĢayanlardan daha yüksek olması, eğitimin sağlığı diğer değiĢkenlerle iliĢkili 

bir Ģekilde etkilediğini göstermektedir. Eğitim bir yandan istihdama katılmayı 

sağlayarak, bir yandan da sağlığa iliĢkin davranıĢları değiĢtirerek sağlığı 

etkilemektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi düĢük bireylerin genellikle sağlığı 

etkileyen diğer toplumsal faktörler açısından da dezavantajlı oldukları 

söylenebilir.  

Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda da çeĢitli fiziksel ve zihinsel hastalıkların eğitim 

düzeyi ile iliĢkili olduğu (Erol vd., 1998; Bilge, 2008; Keskin, 2008; Dönmez vd., 

2000; Rezaki, 1995; Belek, 2000b) saptanmıĢtır. Sağlığı etkileyen faktörlerin 

yapısal ve davranıĢsal faktörler Ģeklinde ele alınabileceğini belirten Belek‟e 

(1999) göre eğitimin sağlık üzerindeki etkisi, bilgiye ulaĢma düzeyini olduğu 

kadar bilgiyi kullanabilme becerilerini geliĢtirerek farklılık yaratması yoluyla 

gerçekleĢmektedir.  

                                            
30

 „Ters Bakım Yasası‟ (Inverse Care Law) terimi ilk olarak Julian Tudor Hart tarafından 1971 
yılında iyi tıbbi bakım hizmetlerinin, bu hizmetin sağlandığı nüfusun ihtiyaçlarına ters orantılı 
olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılmıĢ ve daha sonra oldukça yaygınlaĢmıĢtır. Tudor-Hart, 
bu yasanın tıbbi bakımın piyasa güçlerine en çok maruz kaldığı yerlerde daha karmaĢık bir 
Ģekilde iĢlediğini ve daha güçlü olduğunu, piyasa güçlerine maruz kalma Ģiddetinin azaldığı 
yerlerde ise daha az iĢlediğini belirtmektedir (Tudor-Hart, 1971).    
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Türkiye açısından bakıldığında eğitimin sağlığı etkileme mekanizmalarından biri 

de evlenme yaĢıdır. Doğurganlığın azalmasını sağlayacak olan 'ilk evlenme 

yaĢı'nın yükselmesi temel olarak kadınların eğitim düzeyine bağlıdır. TNSA  

(2009:112-3) sonuçları lise ve üzerinde eğitim alan kadınlarının ilk evlilik yaĢı 

medyanının 24,1 olduğunu, ortaokul mezunu kadınların bundan üç, diplomasız 

kadınların ise beĢ yıl kadar daha erken evlenmeye baĢladıklarını 

göstermektedir. Türkkan (2005) da yaptığı çalıĢmada annenin eğitim seviyesi 

yükseldikçe yaptığı doğum sayısının azaldığını göstermektedir.   

Özetle eğitim ve sağlık arasında doğrudan ya da dolaylı yollarla kurulan güçlü 

bir iliĢki olduğu görülmekte, ancak araĢtırmalar nedensellik iliĢkisini açıklığa 

kavuĢturamamaktadır. Sağlığın eğitimi hangi mekanizmalar aracılığıyla 

etkilediği nispeten anlaĢılmaktadır, ancak eğitimin sağlığı hangi mekanizmalar 

aracılığıyla etkilediği çok açık değildir. Rekabeti besleyen toplumlarda eğitim, 

mevcut güç iliĢkilerini ve eĢitsizlikleri güçlendirmektedir. Daha yüksek düzeyde 

eğitim görenlerin hem hastalanma olasılıklarının daha düĢük olması, hem de 

tıbbi bakım görme olasılıklarının daha yüksek olması eğitimin bireyleri diğer 

bireylere oranla daha avantajlı kıldığını göstermektedir. Ancak eğitimin bu yönü 

toplum açısından faydalı değildir, çünkü bu etki toplumsal eĢitsizlikleri azaltmak 

yerine derinleĢtirmektedir.  

Eğitim eĢitsizlikleri baĢta cinsiyet eĢitsizlikleri olmak üzere diğer toplumsal 

eĢitsizlik biçimleriyle kesiĢmekte, diğer toplumsal eĢitsizliklerin iĢleyiĢini 

değiĢtirebilmektedir, bu nedenle merkezi bir öneme sahiptir. Kadınların eğitim 

düzeylerinin yükselmesinin önünde iki yapısal engel olduğu söylenebilir. 

Kapitalizm, kadınların ücretsiz ev içi emeğinden faydalanarak iĢçi sınıfının 

yeniden üretiminin maliyetini düĢürmek ve erkek iĢçilerin ücretlerini düĢük 

seviyede tutmak ve kendilerini de ucuz iĢgücü olarak kullanmak için kadınların 

eğitimsizliğini kullanmaktadır. Ataerki ve feodal toplumsal yapı da kendi 

meĢruiyetlerini sürdürmek ve kadınların ikincil konumlarını pekiĢtirmek için 

kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesini desteklemeyecektir. Her ne kadar 

kapitalizm ihtiyaç duyduğu nitelikte iĢgücü elde etmek için özellikle erkeklerin 

eğitimini belirli bir düzeyde desteklese de, bu konuda feodal toplum yapısından 

iĢbirliği görmeyebilir. Feodal toplum yapısında çocukların aileye bağımlılıklarının 
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sürdürülmesi ve tarım sektöründe çalıĢmalarının garantilenmesi için cinsiyetten 

bağımsız olarak çocukların eğitim almaları teĢvik edilmeyebilir. Ancak toplumda 

genel olarak eğitim düzeyinin yükseltilmesi sağlanamazsa daha sağlıklı bir 

topluma ulaĢma olasılığı azalacaktır. Bu açıdan Türkiye‟de de sağlık statüsünün 

iyileĢtirilmesi için eğitim alanındaki bölgesel ve cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin 

ortadan kaldırılması, tüm nüfusun eğitime ulaĢabilmesinin ve eğitim 

olanaklarından eĢit olarak faydalanabilmesinin sağlanması ve nüfus genelinde 

eğitim düzeyinin artırılması gerektirmektedir.  

1.1.2.5. Etnik durum eşitsizlikleri ve sağlık  

'Irk' ve etnik durumun sağlık üzerindeki etkisi, hem kültür ile sağlık statüsü ve 

sağlığa verilen anlam arasındaki iliĢkiye iliĢkin (Spector, 2004; MacLachlan, 

2006) hem de nüfus genelinin sağlık statüleri arasındaki farklılığı 'ırk' ya da etnik 

duruma bağlı olarak açıklamaya çalıĢan (Hummer 1993; Sai, 2008; Racine vd., 

2001; Borrell, 2009) çalıĢmalarda ele alınmaktadır. Bu tip çalıĢmalarda genetik 

ve biyolojik faktörler, kültüre bağlı olarak değiĢen bireysel davranıĢ kalıpları, 

materyalist ve yapısal faktörler, göç ve ırkçılık olguları ve genel sosyal ve 

ekonomik statüye bağlı olarak sağlık bakım hizmetlerine eriĢimde yaĢanan 

eĢitsizlikler üzerinde durulmaktadır.   

A.B.D.‟de yapılan çeĢitli çalıĢmalar ortalama yaĢam süreleri uzamakta olsa da 

hâlâ siyahların beyazlardan daha kısa yaĢadıklarını (Heron vd., 2009:10) ve 

AIDS, kanser, kalp hastalığı, hipertansiyon, Ģeker, felç ve çeĢitli kanser türleri 

gibi yaĢamı tehdit eden hastalıklara daha fazla yakalandıklarını (Polednak, 

1989; Keppel vd., 2002) ortaya koymaktadır. ÇeĢitli araĢtırmalar ırksal 

ayrımcılığa maruz kalmanın strese neden olduğunu ve akut psikolojik etkiler 

yarattığını (Harrell vd., 2003, Clark vd., 1999; Krieger ve Sidney, 1996; Kessler 

vd., 1999) ve fiziksel, psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara ve algılanan sağlık 

statüsünün kötüleĢmesine (Krieger 2000, Williams vd., 2003) neden olduğunu 

göstermektedir. Karlsen ve Nazroo (2004) ırkçılıktan duyulan korkunun da yaĢ, 

cinsiyet ve sınıf değiĢkenleri sabit tutulduğu halde algılanan sağlık statüsünü 

kötüleĢtirdiğini ortaya koymuĢtur.   
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Yapılan çalıĢmalarda etnik azınlıkların sağlıklarının nüfus genelinden daha kötü 

olduğu, ayrıca bazı etnik grupların sağlıklarının da diğer etnik gruplara oranda 

daha kötü olduğu (Harriss, 2007:2) ortaya konmuĢtur. Etnik gruplar kentsel 

alanlarda, özellikle de mahrumiyet bölgelerinde yoğunlaĢmakta, çoğunlukla 

azınlıklardan oluĢan bölgelerde (Karlsen ve Nazroo, 2002) ve elektrik 

santralleri, trafik ve fabrikalar gibi kirlilik kaynaklarına yakın olan alanlarda 

(Easley vd., 2006) yaĢamakta, bu grupların eğitim düzeyleri (Lollock, 2001; 

Newburger ve Curry, 2000), sosyal yardımlardan faydalanma ve temel 

ihtiyaçlarını karĢılama oranları düĢük, yoksulluk ve iĢsizlik oranları ise yüksek 

olmaktadır (Platt, 2002; McKinnon 2003). Bu bulgular dikkate alındığında etnik 

grupların sağlık eĢitsizliklerinin temelinde sosyal ve ekonomik statülerinin 

düĢüklüğünün bulunduğu görülmektedir.   

Etnik durum ve sağlık arasındaki iliĢki, A.B.D., Ġngiltere ya da diğer çok kültürlü 

ülkelerde belirgin Ģekilde ortaya konabilirse de Türkiye gibi ülkeler için durum 

farklıdır. Türkiye nüfusu da kültürel olarak farklı etnilerden oluĢmakla birlikte bu 

çoğulluk durumu çok kültürlü ülkelerdeki gibi dıĢ göç sonucunda oluĢmadığı için 

sağlık çalıĢmalarında farklı etnik kültürler arasındaki farklar üzerinde pek 

durulmamaktadır. Bununla birlikte, bu durumu incelemenin bir yolu daha önce 

değinildiği gibi bölgesel eĢitsizliklerin sağlık üzerindeki etkisini incelemek, bir 

diğer yolu da göç olgusu ve sağlık arasındaki iliĢkiye odaklanmak olabilir.   

Çiftçi vd.'nin (2006:41) yaptığı çalıĢma, 2000-2004 yılları arasında veremli asker 

hastaların memleketlerinin daha çok Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz 

Bölgelerinde yoğunlaĢtığını, bu hastaların yaĢadıkları yerlerin ise Ġstanbul baĢta 

olmak üzere çeĢitli endüstri kentleri olduğunu göstermektedir. Coğrafi bölgelerin 

tümünü kapsayan incelemelerde (Bilgiç, 1991) veremin Doğu, Güneydoğu ve 

Karadeniz Bölgelerinde daha sık görüldüğü, sadece Karadeniz ve Batı bölgeleri 

kapsandığında (Özkara vd., 2002) ise veremin endüstri kentlerinde yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Veremin 19. yüzyılda olduğu gibi hâlâ yoksullukla iliĢkili olduğu 

çeĢitli çalıĢmalarla (Spence vd., 1993; Weiss, 1998) gösterilmekte, DSÖ (DSÖ, 

2005) istisnalar dıĢında tüberküloz görülme sıklığının sosyoekonomik geliĢmiĢlik 

sıralamasıyla neredeyse aynı olduğunu göstermektedir.  
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Kent nüfusunun en yoksul kesimini inceledikleri çalıĢmada Buğra ve Keyder 

(2008), Kürt ve Roman grupların özelliklerine dayanarak Türkiye‟de yoksulluğun 

etnik bir karakter kazandığı hipotezini ileri sürmektedir. Bu durum özellikle 

tamamına yakın bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nden diğer 

illere giden (Yıldırak vd., 2002:37) mevsimlik tarım iĢçilerinin durumunda 

somutlaĢmaktadır. Mevsimlik tarım iĢçilerinin barınma koĢullarının olumsuzluğu 

çeĢitli çalıĢmalarda (Yıldırak vd., 2002; Özbekmezci ve Sahil, 2004) 

gösterilmektedir. YaĢadıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟ndeki 

sağlık düzeyinin düĢüklüğü nedeniyle zaten sağlık açısından dezavantajlı 

durumda olan bu iĢçilerin mevsimlik tarım iĢçisi olarak geldikleri alanlardaki 

yaĢama ve çalıĢma koĢullarının sağlık üzerindeki etkileri hesaba katıldığında 

Yıldırak vd. (2002:8), bu iĢçilerin sağlıklı olmalarının “ancak Ģansa ve kiĢisel 

yapılarına” bağlanabileceğini belirtmektedir.  

Göç sürecinin sağlığı sosyal ve fiziksel çevre, istihdam durumu, gelir düzeyi, 

sigara ve alkol tüketimi gibi sağlığa iliĢkin davranıĢlar aracılığıyla ve olumsuz 

yönde etkilediği ileri sürülmektedir (Hyman ve Gruge, 2002). Uluslararası Göç 

Örgütü de AIDS ve SARS gibi virüslerin dünya genelinde yayılmasında ve 

veremin yeniden görülmeye baĢlanmasında göçün etkilerini vurgulamaktadır 

(IOM, 2004). Göç sürecinde yaĢanan stresin birçok fiziksel ve zihinsel sağlık 

sorununa yol açtığı belirtilmiĢ (Farley vd., 2005), özellikle göç eden kadınların 

stresle baĢ etme becerilerinin göç etmeyenlere oranla daha düĢük düzeyde 

kaldığı hem yurt dıĢında (Misra vd.2000) hem de yurt içinde (Topçu, 2006) 

yapılan çeĢitli araĢtırmalarda ortaya konmuĢtur.   

Yapılan çalıĢmalar (Ġpekyüz, 1996; Ertem, 1999) Diyarbakır gibi göç alan 

illerdeki altyapı yetersizlikleri nedeniyle hem de göç edenlerin sağlık 

güvencesinden mahrum, düĢük gelirli, yetersiz beslenen ve kötü barınma 

koĢullarında yaĢayan insanlar olması nedeniyle göç edenlerin bulaĢıcı ve salgın 

hastalıklara yakalanma olasılıklarının göç etmeyenlere oranla daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Göç eden kadınların göç etmeyenlere oranla daha 

fazla çocuk sahibi oldukları, doğum öncesi bakım hizmetlerinden göç 

etmeyenlere oranla daha düĢük düzeyde yararlandıkları, doğumlarını sağlık 

personeli olmadan evde yapma oranlarının yüksek olduğu ortaya konmuĢtur 
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(Özen, 1996; Güler, 1996; Ġpekyüz, 1996). Kızılçelik (1996a) yaptığı çalıĢmada, 

yoğun olarak göçmenlerin yaĢadığı bir bölgede 25-34 yaĢ aralığındaki yaklaĢık 

kadınların dörtte üçünün en az bir çocuğunun öldüğünü gözlemlemiĢtir. Bu 

değiĢkenlerin sosyal ve ekonomik statü ile iliĢkili olduğu hatırlandığında göç 

eden kitlelerin oldukça düĢük statülü gruplar olduğu belirginleĢmektedir. 

Kürtlerin yoğun olarak yaĢadıkları bölgelerdeki bir diğer sorun da dil sorunudur. 

Türkçe bilmeyen hastaların sağlık kurumlarına baĢvurmada ve muayene 

olmada yaĢadıkları sıkıntılar, çeĢitli insan hakları kuruluĢlarının dikkatini 

çekmekte, bölgede Kürtçe bilen sağlık personeli çalıĢması gerektiği 

vurgulanmaktadır (http://www.haberler.com/van-insan-haklari-kurulu-saglik-

ocaklarinda-kurtce-2161731-haberi/). Kürtçe bilen doktorların çalıĢtıkları 

hastanelerde sorunlar kısmen çözülmekte, hatta doktorlar kendi branĢları 

dıĢındaki muayenelerde tercüman olarak yardımcı olmaktadırlar 

(http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-kurtce-bilen-doktorlar-is-

basinda-2-12-28453.html). 

1.1.3. Sağlık sistemleri ve sağlık sistemlerinin politik bağlamı  

1.1.3.1. Sağlık sistemlerinin sınıflandırması   

Devletin üstlendiği sorumluluk açısından sağlık sistemlerini piyasa tipi sağlık 

sistemleri, refah yönelimli sağlık sistemleri, kapsayıcı tip sağlık sistemleri ve 

sosyalist tip sağlık sistemleri Ģeklinde dörde ayırmak mümkündür. Belek 

(2000a:136-140) bu sistemlerin temel özelliklerini Ģu Ģekilde özetlemektedir: 

Devletin sisteme en az müdahale ettiği ve en az sorumluluk aldığı sistemler (i) 

Piyasa Tipi Sağlık Sistemleridir. Doktorların büyük çoğunluğunun uzmanlaĢmıĢ 

olduğu, hastane yataklarının ortalama üçte ikisinin özel sektöre ait olduğu bu 

sistemlere geliĢmiĢ ülkelerde (A.B.D.), orta gelir düzeyindeki ülkelerde 

(Filipinler) ve düĢük gelir grubundaki ülkelerde (Kenya) rastlanabilir. Japonya, 

Kanada ve Avustralya‟nın ve birçok Avrupa ülkesinin sağlık sistemi olan (ii)  

Refah Yönelimli Sağlık Sistemlerinde sağlık harcamalarının büyük çoğunluğu 

devlet tarafından yapılır ve kamu harcamalarının büyük bölümü de zorunlu 

sigorta fonlarından gelir. Orta gelir grubunda Peru ve bazı Latin Amerika 

ülkelerinin ve düĢük gelir grubunda da Hindistan‟ın sistemi buna örnek 
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verilebilir. (iii) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri, bütün nüfusu kapsayan, 

finansmanı tamamen genel vergilerden karĢılanan ve tipik olarak Ġskandinav 

ülkelerinde görülen sağlık sistemidir. Harcamalarda devlet payı refah yönelimli 

sağlık sistemlerine oranla daha fazladır. DüĢük gelir düzeyindeki ülkelerde çok 

nadir olmakla birlikte Sri Lanka ve Kosta Rica‟da bu sistem uygulanmaktadır. 

Küba‟da ve Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından önce Orta ve Doğu Avrupa‟da 

uygulanan (iv) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri (diğer adıyla Semashko sistemi) 

de devlet bütçesinden finanse edilen ve oldukça merkezi bir sistemdir 

(Groenewegen, 2007:127-8). Bu sistemde tıp fakülteleri sağlık bakanlığının 

akademik enstitüleri halini alır ve harcamaların hemen hemen tamamı devlet 

tarafından karĢılanır (Belek, 2000a: 136-140). Tüm sağlık kurumlarının devlete 

ait olduğu, hizmet sağlayıcıların da devlet çalıĢanları olduğu bu sistemde halk 

poliklinikleri temel olmakla birlikte tek bir temel sağlık hizmeti sistemi değil, 

paralel sistemler mevcuttur (Groenewegen, 2007:128).  

Sağlık sistemleri sağlık finansman sisteminin yapısına göre de 

sınıflandırılabilirler. Sağlık sitemlerinin kullanabileceği dört fon (i) genel vergiler, 

(ii) sosyal sigorta fonları, (iii) isteğe bağlı sigorta fonları ve (iv) hizmet alımı 

sırasında cepten yapılan ödemelerdir.  

Sistemin temel olarak zorunlu sigorta fonlarına dayandığı sistem Bismark 

Sistemi olarak adlandırılır (Belek, 2000a:150). Ġlk olarak 1883 yılında 

Almanya‟da Bismark hükümetinin uygulamaya baĢladığı bu sistem temelde iĢçi 

sınıfı hareketlerinin yarattığı baskıya karĢı kapitalizm dıĢındaki arayıĢları 

engellemek amacıyla iĢçilere sağlık hakları verilmesine dayanmaktadır (Nalçacı 

vd., 2006:40-41). Bu sistemde devletin rolü sınırlıdır, dolayısıyla merkezi bir 

sistem değildir. Hastalar sigorta primlerini öder, sağlık kurumları sağlık sigortası 

fonları ile anlaĢma yapar ve sağlık hizmeti aile hekimleri ya da genel 

pratisyenler ile hastaneler az çok resmileĢmiĢ bir sevk zinciri çerçevesinde 

sunulur (Groenewegen, 2007:127). Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, 

Avusturya ve Japonya‟da uygulanan bu sistem sosyal sigorta fonlarına 

dayalıdır, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sisteme üyelik zorunludur ve 

fon, çalıĢanlardan ve iĢverenlerden belirli miktarda kesilerek aktarılan 

primlerden ve çoğu durumda devletin de katkılarından oluĢur. Sisteme kayıtlı 
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(üye) olma zorunluluğu bazı ülkelerde bütün nüfus için, bazı ülkelerde ise yıllık 

geliri belirli bir düzeyi aĢmayanlar için geçerlidir. Bu ikinci durum, sistemin 

piyasadaki sağlıklı iĢgücü ihtiyacını karĢılama amacını yansıtır (Nalçacı vd., 

2006:42). Fon bir kamu kurumu tarafından idare edilir ve sağlık hizmeti 

doğrudan bu kaynakla üretilebileceği gibi dolaylı olarak baĢka bir kurumdan da 

satın alınabilinir (Belek, 2000a:90-91). Normand (1972:768), sigorta fonlarının 

oluĢturulmasında fonun maliyetinin düĢük, toplanma sürecinin basit, toplam 

fonların yeterli ve sistemin eĢitlikçi olmasına, sistemin hükümetin diğer amaç ve 

ilkeleriyle çatıĢmamasına (fonun baĢka amaçlarla kullanılmamasına), fonların 

kullanılmasında sağlıkla ilgili önceliklerin dikkate alınmasına dikkat edilmesi 

gerektiğini ve halkın sistemden memnun olmasının sağlanması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Temel olarak vergilere (ulusal ya da yerel) dayanan sistem ise Beveridge 

sistemi olarak adlandırılır. Sağlık hizmetlerinin genel devlet bütçesinden finanse 

edilmesi ilk olarak Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Ġngiltere‟de baĢlamıĢtır. Bu 

sistem, 1930 bunalımını aĢmaya yönelik Sosyal Refah Devleti politikalarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır.  Genellikle Ġsveç‟te olduğu gibi bölgesel sağlık 

yetkilileri tarafından yürütülen (Groenewegen, 2007:127) bu sistemde sağlık 

kurumları çoğunlukla devlete aittir.  

Finansman açısından yapılan bu sınıflamada diğer kategoriler Bismarkçı 

sisteme geçiĢ yapan sistemler, Bismarkçı sistemden Beveridge sistemine geçiĢ 

yapan sistemler ve özel sistemlerdir (Nalçacı vd., 2006).  

1.1.3.2. Seçilmiş ulusal sağlık sistemlerinin karşılaştırılması  

Bu bölümde seçilmiĢ beĢ ülkenin sağlık bakım sistemleri genel hatlarıyla 

değerlendirilecektir. Sağlık sistemi neredeyse tamamen özel sektörün 

hakimiyetinde olduğu için A.B.D., neredeyse tamamen devletin hakimiyetinde 

olduğu için Ġskandinav ülkeleri (Danimarka, Norveç, Ġsveç), karma bir sistem 

uygulandığı için Almanya, ekonomisi liberal olduğu halde sosyal bir sağlık 

sistemine sahip olduğu için Ġngiltere ve Dünya Bankası'nın sağlıkla ilgili 

tavsiyelerinin aksi yönde bir sağlık politikasına sahip olduğu halde sağlık 
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göstergeleri açısından geliĢmiĢ ülkelerle aynı düzeyde olduğu için Küba örnek 

olarak seçilmiĢtir.  

1.1.3.2.1. A.B.D.‟nin sağlık sistemi    

A.B.D. sağlık sistemi dünyadaki en az kapsayıcı ve en pahalı sağlık sistemi 

olarak kabul edilmektedir. Bu sistemin çok büyük kısmı tamamen özel sektörün 

hakimiyetindedir. Sadece silahlı kuvvetlere mensup ya da bu kurumdan emekli 

olanlara ve yerli Amerikalılara sağlık hizmetleri doğrudan federal hükümet 

aracılığıyla sağlanmakta, geri kalan nüfusun sağlık hizmeti eĢgüdüm içerisinde 

çalıĢmayan farklı organizasyonlar tarafından ve büyük ölçüde özel sağlık 

sigortaları aracılığıyla sağlanmaktadır (Gültekin, 2008:15).  

A.B.D. sağlık sistemi büyük ölçüde özel sağlık sigortalarına, özel sağlık 

sigortası olmayanlar için de 65 yaĢ ve üzerindekileri kapsayan Medicare ve 

düĢük gelir gruplarındaki bireyleri kapsayan Medicaid sistemlerine 

dayanmaktadır.  

1965 yılında kurulmuĢ olan ve bir sosyal sigorta değil, sosyal koruma programı 

olan Medicaid programı, sağlık sigortası kapsamına giremeyen düĢük gelir 

düzeyindeki insanlara tıbbi yardım sağlar.  Medicare ise 65 yaĢ ve 

üzerindekileri, 65 yaĢ altında olup belirli özürlülük durumlarına uyanları ve az 

sayıdaki belirli hastalıkları taĢıyanları kapsayan bir sosyal sigorta programıdır. 

2007 itibariyle 43 milyon A.B.D. yurttaĢı Medicare kapsamındadır 

(www.cms.gov). Medicare,özel sigorta Ģirketleri tarafından iĢletilen ve her biri 

için ayrı prim ödenmesini gerektiren üç sigorta programından (hastane sigortası, 

tıbbi sigorta ve reçeteli ilaçların karĢılanmasına yönelik sigorta) meydana 

gelmektedir (www.cms.gov). Medicare harcamalarının bütçedeki yükünü 

hafifletmek amacıyla “idari bakım” (managed care) olarak adlandırılan uygulama 

baĢlatılmıĢ olsa da uzun dönemde Medicare çerçevesinde yapılan harcamaların 

sağlık hizmetlerindeki kamu payının finansal sürdürülebilirliğini tehdit ettiği 

belirtilmektedir (Carey vd., 2009:5).  A.B.D.‟deki yaĢam beklentisi, bebek 

ölümleri ve önlenebilir ölümler, OECD ülkelerinin oldukça gerisindedir. Farklı 

sosyal ve ekonomik grupların yaĢam beklentileri arasındaki fark da son yıllarda 

artmaktadır.     
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A.B.D.‟de 2004 yılında sağlık sigortası olmayanların sayısı, 2000 yılına oranla 6 

milyon 200 bin kiĢi artmıĢtır. ÇalıĢma yaĢında olan ve yıllık gelirleri 20,000-

40,000 dolar arasında olan A.B.D. yurttaĢları içinde sigortası olmayanların oranı 

2001 yılında %28 iken 2005 yılında %41‟e yükselmiĢtir. Geliri 20,000 doların 

altında olanların yarısından fazlası (%53‟ü) 2005 yılının bir kısmı veya tamamı 

boyunca sigorta kapsamı dıĢında kalmıĢtır. Sigorta kapsamına girmeyen 

bireylerin çoğu çalıĢan ailelerde bulunmaktadır (Collins vd., 2006). 2006 yılında 

A.B.D. yurttaĢlarının %51‟inin genel olarak sağlık bakımının kalitesinden 

memnun olmadığı ortaya konmuĢtur (KFF ve AHRQ, 2006). Bu veriler sağlığın 

tamamen bir piyasa haline getirilmesinin toplum sağılığı açısından ne derece 

tehlikeli olduğunu göstermektedir. Sağlık alanında para araç değil, amaç haline 

geldiğinde ve öncelikler değiĢip kâr insan yaĢamından önemli hale geldiğinde 

savunmasız kitleler sağlıklarını ve yaĢamlarını (ortalama yaĢam süresi 

açısından) sadece nüfusun küçük bir kısmını oluĢturan sermayedarların 

çıkarları uğruna kaybetmektedirler. 

A.B.D.'nin sağlık sistemine sosyal adalet değil, aksine bireyselcilik, kiĢisel çıkar 

ve gönüllü davranıĢ gibi ilkelere dayanan piyasa adaletinin hakim olduğunu 

belirten Budetti (2008:92) sağlık sisteminin bugünkü duruma gelmesine dört 

geliĢmenin neden olduğunu belirtmektedir.  Bunlara kısaca değinmek gerekirse 

(i) ilk olarak tıp ve ilaç endüstrisi ticari çıkarları gereği sosyal sağlık sigortası 

fikrine sıcak bakmamıĢ, kamu da sosyal adaleti yeterince savunamamıĢ, sağlık 

hizmetlerinin piyasa mantığıyla verilmesine karĢı çıksa da herkesi kapsayan bir 

sosyal sağlık sigortası için değil, bireyleri ve ailelerini kapsayan bir sigorta 

sistemi için ısrarcı olmuĢtur. Bunun sonucunda hükümetin sağlık planlarının 

tasarlanmasında özel sigorta Ģirketlerinin yer aldığı, sağlık sigortasının istihdam 

koĢullarına bağlı kaldığı ve nüfusun büyük kısmının kapsam dıĢı kaldığı bir 

sağlık sistemine neden olmuĢtur.  (ii) Ġkincisi, sağlık hizmeti tüketilecek ticari bir 

ürün haline, kâr amacı gütmeyen sağlık kurumları da kâr amacı güden kurumlar 

haline gelmiĢ, hükümetin sağlık planları tıp ve ilaç endüstrinin çıkarlarına 

uyacak Ģekilde biçimlendirilmiĢtir (Budetti, 2008:93). Buna verilebilecek güzel bir 

örnek A.B.D.'de giderek yaygınlaĢan "dükkan içi klinikler" (in-store clinics) 

olgusudur. Bu klinikler, hemĢirelerin reçete yazmasına izin verilen eyaletlerde 
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kurulan, alıĢveriĢ merkezilerinin içinde yer alan kabinlerde hemĢirelerin hizmet 

verdiği, 'müĢterilerin' verilen hizmetleri bir menüde görerek buradan seçim 

yaptıkları, diğer kliniklere oranla daha düĢük ücretle ve daha kısa sürede hizmet 

veren kliniklerdir (Bohmer, 2007: 765-6)31,32. (iii) Üçüncü olarak tıp mesleği etik 

ilkelerinden uzaklaĢarak piyasa koĢullarına uyum sağlamıĢ, toplum sağlığından 

çok meslek üyelerinin mali çıkarlarına odaklanan ve gücünü bu çıkarların 

gerçekleĢtirmesi için kullanan bir grup haline dönüĢmüĢtür (Budetti, 2008:93). 

(iv) Son olarak medikalizasyon, çeĢitli insani koĢulları hastalık olarak 

etiketleyerek metalaĢmıĢ olan sağlık hizmetlerinin tüketimini artırmıĢ, dikkatleri 

sağlık bakımı mal ve hizmetlerine yönelterek koruyucu tıp uygulamalarına ve 

toplum sağlığına yapılması gereken yatırımların ihmal edilmesine neden olmuĢ, 

bunun sonucunda toplum sağlığını ilgilendiren altyapı eksiklikleri 

tamamlanamamıĢ ve doğal afetler karĢısında bu hazırlıksızlık çeĢitli hastalıklara 

neden olmuĢtur (Budetti, 2008:94). 

1.1.3.2.2. Almanya‟nın sağlık sistemi    

Almanya'da sağlık finansmanı açısından karma bir sistem uygulanmakta, 

hastalık sigortası fonları merkezi hükümet dıĢında bağımsız örgütler tarafından 

oluĢturulmaktadır. Bu fonlar bölgelere ve mesleklere göre oluĢturulabilmekte, 

yerel hastalık fonları, endüstriyel fonlar, kırsal fonlar gibi kategorilere 

ayrılmaktadır (GülbaĢ, 2007:98).  Almanya‟da yıllık 48,000 Euro‟nun altında 

geliri olan herkes (2008 itibariyle nüfusun yaklaĢık %75‟i) için sosyal sağlık 

sigortası üyeliği zorunludur. Geliri belirtilen rakamın üzerinde olanlar isterlerse 

sosyal ya da özel sigortalara üye olabilirler. Nüfusun %88‟i sosyal sağlık 

sigortasına, çoğu devlet memurlarından ve kendi hesabına çalıĢanlardan oluĢan 

%10‟luk bir bölümü ise özel sağlık sigortasına sahiptir. Hiçbir sigorta 

                                            
31

 Doktorlar bu kliniklerde verilen sağlık hizmetlerinin kapsamı, kalitesi ve hastalar üzerindeki 
etkileri konusunda çeĢitli eleĢtirilerde bulunmakta, ancak bu eleĢtirilerin yersiz olduğunu 
savunan bazı yönetim bilimcileri tarafından bu model sağlık hizmetlerinin verilmesi için müĢteri 
memnuniyetinin yüksek olduğu uygun bir model olarak görülmekte ve bu kliniklerin bazı 
doktorların kaçınmaya çalıştıkları sigortasız kitleden kurtulmalarını sağlayacak bir yol olabileceği 
belirtilmektedir (Bohmer, 2007:768, 767).    
32

 Bu klinikler Kemmesies‟in (2002) ilaç kullanımının MacDonaldlaĢması ve rasyonelleĢmesi ile 
ilgili savlarının tezahürü olarak görülebilir; etkili, tahmin edilebilir ve hızlı hizmet isteyen bireyler 
sağlık hizmetlerinin bürokrasisinden kaçarak bu „dükkan‟lara yöneldikçe sağlık hizmetlerinin 
rasyonelliğinin irrasyonelliğe yol açtığı daha açıkça görülmektedir. 
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kapsamında olmayanlar nüfus içinde %1‟den daha az bir paya sahiptir ve özel 

ya da sosyal sigortaya üye olmanın zorunlu hale getirilmesine, böylece kapsam 

dıĢında kimsenin kalmamasına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır (Busse, 2008). 

Koruyucu hizmetler, hastane servisleri, reçeteler ve rehabilitasyonlar gibi kısa 

süreli bakım çeĢitleri sigorta kapsamındadır, ancak 1995 yılından beri uzun 

dönemli bakım, bütün nüfus için zorunlu olan ayrı bir sigorta kapsamına 

girmektedir. 2004 yılından itibaren tedavi maliyeti “referans fiyat” olarak 

hesaplanan standart maliyetin toplam %30‟unu geçen tedavilerde hastalar 5-10 

Euro arasında çeĢitlilik gösteren ve “maliyet paylaĢımı” Ģeklinde tanımlanan 

ödemeleri yapmakla yükümlüdürler (Busse, 2008).  

Almanya'da sosyal sağlık sigortası, ücretlerden yapılan zorunlu kesintilere 

dayanan 200‟ün üzerinde rakip sağlık sigortası fonu tarafından finanse 

edilmektedir. Busse (2008) yapılan çalıĢmalarla sağlık fonlarına yapılan 

katkıların yeniden düzenlenmekte olduğunu, bütün katkıların yeni bir ulusal 

sağlık fonuna aktarılacağını ve bu fonun da kaynakları herkesin içinde 

bulunduğu riske göre yapacak hesaplamalarla dağıtacağını belirtmektedir. YaĢı, 

cinsiyeti, kronik ve ciddi hastalıkları hesaba katacak olan bu yeni formülde 

örneğin kanser ya da AIDS hastaları, „sıradan‟ sigortalılardan daha fazla prim 

ödeyecekler, bu yeni sistem yeterli kaynağı toplayamazsa ek primler devreye 

konacaktır (Busse, 2008).  

Bu sistemde sağlık hizmetleri bağımsız çalıĢan doktorlar tarafından 

sunulmaktadır. Doktorların hastaları daha üst sağlık kurumlarına göndermeme 

(gatekeeper) rolü yoktur, ancak 2004 yılından itibaren uygulanmaya çalıĢılan 

aile hekimliği modeli, doktorların bu iĢlevini vurgulamaktadır. Hastane 

yataklarının yaklaĢık yarısı devlete, yaklaĢık üçte biri de özel sektöre aittir.  Son 

yıllarda kâr amaçlı özel kurumların sahip olduğu yatak sayısının artmakta 

olduğu belirtilmektedir. Hastanelerdeki doktorların ayakta hasta tedavi 

etmelerine genellikle izin verilmemekte, ancak özel uzman doktorlar tarafından 

tedavi edilemeyen hastaların bu Ģekilde bakılmasına izin verilmektedir. 

Hastanelerdeki hastaların bakımı ise 2004 yılından beri uygulanmakta olan 

teĢhisle iliĢkili gruplar (diagnosis related groups-DRG) tarafından yapılmaktadır. 

Maliyeti azaltma çabaları sonucunda oluĢturulan bu gruplama sisteminde 
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teĢhisler 1,100 kategoride sınıflandırılmıĢ ve teĢhislerin tedavi maliyetleri 

standartlaĢtırılmıĢtır (Busse, 2008). 

1.1.3.2.3. İskandinav ülkelerinin sağlık sistemi    

Ġskandinav Modeli, genel olarak Danimarka, Ġsveç ve Norveç‟in sosyal güvenlik, 

sağlık ve eğitim hizmetlerini örgütleme tarzına verilen addır.  Bu model, devletin 

en çok ihtiyaç duyanlara hizmet sağladığı Beveridge modelinden, sadece 

iĢgücü piyasasındakilere hizmet götürdüğü Bismark modelinden ve sosyal 

sorumlulukların aile kurumuna aktarıldığı Güney Avrupa modeli ya da Katolik 

model olarak da bilinen Ġkameci (Subsidiary) modelden oldukça farklıdır.  

Ġskandinav modelinin temel ilkesi, istihdam ya da aile durumuna bakılmaksızın 

koĢullara uyan tüm yurttaĢların sigorta kapsamına alınmasıdır. Sistem teorik 

olarak bütün nüfusu içerir, evrensel bir sistemdir ve çalıĢmayan ev kadınları bu 

sistemde eĢlerinin üzerinden değil, bağımsız Ģekilde ve bireysel olarak sigorta 

kapsamındadırlar. Sağlık hizmetlerinin sağlanması iĢsizlik ve istihdam 

durumuna bağlı olmakla birlikte finansmanın büyük kısmını devlet genel 

vergilerden karĢılamaktadır. Eğitim hizmetleri gibi sağlık hizmetleri de tamamen 

ücretsizdir. Bu sistem sosyal yardımları nüfusa Beveridge modelinden ve daha 

çok mevcut durumu korumaya çalıĢan Bismark modelinden daha cömert bir 

Ģekilde dağıtmaktadır. Ġskandinav modeli aynı zamanda diğer modellerden daha 

basit bir yapıya sahiptir. Ġskandinav ülkeleri iĢverenlerin, iĢçilerin ve politik 

sistemin çıkarlarını eĢit Ģekilde yansıtan parlamenter demokrasileri sayesinde 

kapitalist piyasa ekonomisini kontrol altında tutarlar, bu nedenle de gelir 

dağılımındaki eĢitsizlikler ve gücün ve refahın belirli kesimlerde yoğunlaĢması 

diğer Avrupa ülkelerine göre daha düĢük düzeydedir (Ploug, 2003).  

Resmi sağlık sigortası genel ve uzmanlaĢmıĢ tıbbi bakımın bütün masraflarını, 

diĢçiliğin ve ilaçların da bir kısmını karĢılar. Genel pratisyenler hastaları bir 

uzmana ya da hastaneye sevk ederler. Hastanelerdeki tedaviler ücretsizdir ve 

bölgesel hastaneler Ģeklinde örgütlenmiĢtir, ancak 1993‟ten beri hastalar kendi 

bölgelerindeki hastaneye gitmek zorunda değildirler, istedikleri hastaneyi 

seçebilmektedirler. Doktor referansıyla hastalara evde hemĢireler tarafından 
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bakım hizmeti verilir. Ayrıca çocuklar ve gençler için diĢçilik hizmetlerinin 

finansmanı yerel yönetimler tarafından karĢılanır (Torpe, 2003).  

Norveç‟te sağlık bakımının sorumluluğu tamamen devlete aitken Danimarka ve 

Ġsveç‟te nispeten ademi merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. Bütün ülkelerde 

sağlık hizmetlerinin finansmanı genel vergilerden karĢılanır. Sağlık sistemleri 

devlet tarafından yönetilir ve sağlık kurumları da büyük ölçüde devletin 

mülkiyetindedir. Az sayıda özel hastane vardır bu hastanelerde genellikle genel 

pratisyenler çalıĢır. Bununla birlikte devlet hastaneleri de özel hastaneler de 

büyük ölçüde devlet fonlarından finanse edilirler. Ülkelere göre değiĢmekle 

birlikte genel olarak hastanelerin ve yatakların neredeyse tamamı devlete aittir. 

Hastane bakımı dıĢındaki genel pratisyenlerin hizmetleri Danimarka‟da 

ücretsizdir, Norveç ve Ġsveç‟te ise üst limiti sınırlandırılmıĢ olmak üzere hem 

devlet tarafından hem de hastanın cepten ödemesiyle sağlanır (Magnussen, 

2009).   

Ġskandinav sistemi devletin baskın rolü ve kontrolünün nitelendirdiği bir sistem 

olmakla birlikte, son 20 yıldır önemli bazı geliĢmeler nedeniyle değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu geliĢmelerden ilki, Norveç dıĢındaki iki ülkenin Avrupa Birliği‟ne 

üye olmasıdır. Avrupa Birliği sağlık bakımını ulusal kararlara bırakmakla birlikte 

detaylı düzenlemeler önermekte ve geleneksel olarak esnek olan Ġskandinav 

sistemi üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Ġkinci olarak piyasa ekonomisinin 

Ġskandinav ülkelerine girmeye baĢlamıĢ olması da sağlık sistemini 

etkilemektedir. Her ne kadar herkes istediği hastaneyi seçmekte ise de, piyasa 

ekonomisinin ideolojik etkisiyle hastane içinde hastanın istediği doktor 

tarafından tedavi edilme isteği vurgulanmakta ve sistem buna izin vermediği için 

eleĢtirilmektedir. Üçüncü olarak, kısmen diğer ülkelerdeki paralel geliĢmelerin 

etkisiyle hizmet finansmanı yöntemleri değiĢmeye baĢlamıĢtır, hizmet 

sağlayanlar ve hizmet alanlar ayrıĢtırılmaya ve “etkililik” artırılmaya 

çalıĢılmaktadır (Magnussen, 2009). Ġsveç‟te hastaların sağlık bakımında seçim 

Ģanslarını artırmaya ve pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik olarak tasarlanan 

Stockholm modeli (Quaye, 2001) sadece Stockholm kentinde uygulanmakla 

birlikte Ġskandinav modelinde yaĢanabilecek geliĢmelerin habercisi kabul 

edilebilir. 
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1.1.3.2.4. İngiltere'nin sağlık sistemi    

Ġngiltere'de ulusal sağlık sistemi (National Health System, NHS), iĢçilerin 

güçlenmekte olan sosyalist ülkelerdeki iĢçileri örnek almalarını engelleme 

çabaları çerçevesinde herkese eĢit ve parasız sağlık hizmetini yerel olarak 

sunmak üzere Beveridge modeline dayalı olarak 1948 yılında kurulmuĢtur 

(Aksakoğlu ve Giray, 2006:335). Sağlık hizmetlerinin finansmanı NHS 

kurulduğunda tamamen genel bütçeden karĢılanmıĢ, 1952 yılında bazı 

hizmetlerden katkı payı alınmaya baĢlanmıĢ, 1960'lardan itibaren giderlerin 

beĢte biri halktan karĢılanmaya baĢlanmıĢ, 1970'lerin ortalarından itibaren 

Sosyal Refah Devletinin zayıflaması ve Muhafazakar Parti'nin kamu 

harcamalarını azaltma çabaları ile birlikte birçok sağlık kurumu kapatılmıĢ, yatak 

sayısı azaltılmıĢ, 1990'ların baĢından itibaren de Dünya Bankası'nın 

tavsiyelerine paralel olarak sağlık alanını piyasalaĢtıran yeni düzenlemeler 

getirilmiĢtir  (Aksakoğlu ve Giray, 2006). 1997 yılında NHS'yi modernleĢtirecek 

yeni bir model geliĢtirilmiĢ, ancak sistem temel olarak kapitalist piyasanın 

gerektirdiği Ģekilde iĢlemeye devam etmiĢtir (Aksakoğlu ve Giray, 2006). 

NHS,  “normalde Ġngiltere‟de yaĢayan” toplumun bütün üyelerine, gelirine ya da 

istihdam durumuna bakmaksızın sağlık bakımı sağlamaktadır ve nüfusun 

yaklaĢık %99'unu kapsamaktadır. NHS'nin kapsamına girmeyen diĢ, göz gibi 

muayeneler düĢük ücretliler, emekliler ve 16 yaĢından küçükler gibi azınlık 

grupları için ücretsizdir. Günümüzde NHS‟nin sunduğu hizmetlerin  %76‟sı 

genel vergilerden, geri kalanı (%19) sigorta katkılarından ve (%5) kullanıcıların 

cepten ödedikleri harçlardan finanse edilmektedir (Boyle, 2008:1).  NHS dıĢında 

özel sağlık sigortasına sahip olanlar nüfusun%12‟sini oluĢturmaktadırlar, ayrıca 

herhangi bir sigorta kapsamına girmeyenler cepten ödeme yaparak özel 

sektördeki sağlık hizmetlerini satın alırlar (Boyle, 2008:1).   

Sağlık harcamaları içinde devletin payı açısından incelendiğinde 2006 yılı 

itibariyle Ġngiltere Avrupa bölge ortalamasının (%75,6) üzerindedir,  genel sağlık 

harcamalarının %87,3'ünü devlet karĢılamaktadır (DSÖ, 2009:114, 116). Bu 

çerçevede neo-liberal ekonomik ortamda diğer liberal ülkelere oranla daha 

sosyal bir sağlık sistemine sahiptir. Sağlık hizmetlerinin genel vergi ile finans 
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edilmesinin, halkın büyük çoğunluğunun sistem kapsamında olmasının ve 

harcamaların büyük çoğunluğunu devletin yapmasının arkasında sağlık 

emekçileri baĢta olmak üzere halkın sağlık haklarını ve sistemlerini koruma 

konusundaki çabasının ve piyasalaĢmaya karĢı gösterdikleri direncin yattığı 

(Aksakoğlu ve Giray, 2006:342) belirtilmektedir.  

NHS‟nin özellikle A.B.D.‟nin sağlık sistemine kıyasla kapsayıcılığı baĢta olmak 

üzere çeĢitli avantajları olduğu kabul edilmekte (Mechanic, 2006:121-2), 

özellikle kiĢi baĢına yapılan sağlık harcaması ve ulusal gelirden sağlığa ayrılan 

pay geliĢmiĢ ülkelere kıyasla düĢük olduğu halde sağlık göstergelerinin olumlu 

olması (Aksaoğlu, 1994) sistemin baĢarılı olduğunun iĢareti olarak 

görülmektedir. BirleĢik Krallık, ulusal gelirin %8,2'sini sağlığa ayırırken A.B.D. 

bunun yaklaĢık iki katını (%15,3) ayırmaktadır, ancak temel sağlık göstergeleri 

açısından BirleĢik Krallık'ın göstergeleri daha olumludur (DSÖ, 2009). Bu 

olumlu yönlerle birlikte Ġngiltere'de belirli sağlık hizmetlerinin garanti edilmediği, 

ancak kaynaklar mümkün kıldığı sürece sağlandığı ve ülkenin farklı bölgelerinde 

alınabilen sağlık hizmetleri açısından önemli eĢitsizlikler olduğu 

vurgulanmaktadır (Mechanic,2006:134). Ayrıca bu sistemde bazı hizmetlerin 

kotalı olduğuna dikkat çeken Meadowcroft (2008:427) da kota koyma kararının 

bireysel hastaların önceliklerinin marjinalleĢtirilmesi ve örgütlü ve güçlü 

grupların tercihlerinin ayrıcalıklı kılınması anlamına geldiğini belirtmekte, NHS 

aracılığıyla sağlık bakımının politikleĢtirildiğini ve eĢitlikçi amaçlara bu yolla 

ulaĢılamayacağını vurgulamaktadır.   

1.1.3.2.5. Küba'nın sağlık sistemi    

1959 öncesinde sağlık göstergeleri üçüncü dünya ülkelerinin göstergelerine 

benzeyen, doktorların büyük kentlerde yoğunlaĢtığı ve çok sayıda insanın sağlık 

hizmetlerine eriĢemediği Küba'da sağlık sistemi 1960'lardan itibaren kendisi de 

doktor olan Che Guevera'nın sağlık sisteminde yarattığı değiĢikliklerle birlikte 

değiĢmiĢtir. Guevera, Sağlık Bakanlığı'nın sadece mümkün olduğu kadar çok 

insana sağlık hizmeti sağlamakla kalmaması, ayrıca koruyucu tıbba 

odaklanması ve halkı hijyen kurallarına uymaya yönlendirmesi gerektiğini 

belirtmiĢ, 1961'de ilaç firmalarını ve özel hastaneleri ulusallaĢtırarak ve ilaç 
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fiyatlarını aĢağı çekerek eĢitsizlikleri azaltacak bir ulusal sağlık sistemini 

kurmaya baĢlamıĢ ve 1976 yılında Anayasa‟da herkesin ücretsiz tıbbi bakım ve 

ilaç alarak sağlık bakımı görmeye hakkı olduğu açıkça belirtilmiĢtir (Offredy, 

2008: 269-270).   

Küba'da sağlık sistemi sağlık bakımını satın almaktan çok sağlığı iyileĢtirmeye 

ve korumaya odaklıdır ve sağlık hizmetleri dikey olarak bütünleĢmiĢ üç düzey 

kurumda verilmektedir. Bunlardan ilki birinci düzey hizmet veren aile hekimi 

klinikleri, ikincisi ikinci düzey bakım sağlayan poliklinikler, üçüncüsü de üçüncü 

düzey bakım sağlayan hastaneler ve tıp enstitüleridir (Offredy, 2008: 271). Bu 

kurumlar insanlara kendi özgün ortamları içinde biyo-psiko-sosyal varlıklar 

olarak davranmayı, sağlık sorunları haline gelmeden önce sağlık risklerini 

azaltmayı ve  tıp ve hemĢirelik öğrencilerine deneyim kazandırmayı amaçlayan 

kurumlardır (Offredy, 2008: 273)  

Sosyalist Bloğun çökmesiyle birlikte ekonomisi darboğaza giren Küba, 

Amerikan ambargosu ve Helms-Burton Kanunu33 nedeniyle 1990'lardan itibaren 

serbest piyasadan ilaç alamadığı ve besin ithal edemediği için önemli sağlık 

problemleri yaĢamıĢtır (Offredy, 2008:270). Buna rağmen temel sağlık 

göstergeleri açısından geliĢmiĢ ülkeler düzeyindedir. Küba'da doğumda 

beklenen ortalama yaĢam süresi 2007 yılında erkeklerde 76, kadınlarda 81'dir, 

bu rakamlar A.B.D.'nin aynı yıla ait rakamlarıyla aynıdır (DSÖ, 2009:36, 42). 

Küba, 1960-1995 yılları arasında kızamık, kızamıkçık, difteri, kabakulak gibi 

çeĢitli hastalıkları ortadan kaldırmıĢ, aĢı üretimi ve aĢılama oranları gibi 

konularda birçok ülkeyi geride bırakmıĢtır (Offredy, 2008: 270).  AIDS'e karĢı 

etkili bir politika uygulayan ve kendi antiviral ilaçlarını kendisi üreten Küba, AIDS 

hastalarının %95'inden fazlasını tedavi etmektedir (DSÖ, 2009:25) ve dünyanın 

en düĢük AIDS oranlarından birine sahiptir (Perez vd., 2004). Aynı zamanda 

hipertansiyonu dünyada en yüksek oranda kontrol ve tedavi eden (Ordunez vd., 

2005) ülke olan Küba, sosyalist bloğun çöküĢünden sonra bozulan ekonomisi 

için sağlık turizminden yararlanmakta ve çok sayıda turiste sağlık hizmeti 

sunmaktadır (Offredy, 2008:274). 2007 itibariyle 10,000 kiĢi baĢına düĢen 

                                            
33

 A.B.D.'nin 1996 yılında yürürlüğe soktuğu, ambargonun Küba'yla ticaret yapan diğer ülkeleri, 
kiĢileri ve Ģirketleri kapsamasını sağlayan yasa.  
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doktor sayısı A.B.D.'de 26, Ġngiltere'de 23, Almanya'da 34 iken Küba'da 59'dur 

(DSÖ, 2009:96-102).  

Illich'in (1995) doktorların para kazanabilecekleri bölgelerde yoğunlaĢtıkları 

iddiasının haklılığını gösterecek Ģekilde 1958 yılında Küba'daki yaklaĢık 6,000 

doktorun %80'i, Havana'da ve diğer eyaletlerin baĢkentlerinde yoğunlaĢmıĢtır, 

kırsal ve dağlık alanlar sağlık hizmeti alamaz durumdadır (Westberg, 2006:391). 

Devrimin ilk yıllarında doktorların yarısının ülkeyi terk etmesinin (Westberg, 

2006:391) ardından tıp eğitimine ağırlık veren Küba'da Venezüela'nın da 

yardımıyla A.B.D.'de yetiĢtirilen toplam doktordan (64,000-68,000) daha fazla 

doktor (77,000) yetiĢtirilmekte, ayrıca 13,000'den fazla Küba'lı doktor çeĢitli 

Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde gönüllü olarak sağlık hizmeti vermektedir.  

1990'ların ekonomik krizler döneminde bile sağlık alanında baĢarılı olmaya 

devam eden Küba'nın sağlık sisteminin yeteri kadar tartıĢılmadığı, örneğin 

Ġngiltere'de de Küba'dakine benzer poliklinikler kurulması tartıĢılıyor olsa da bu 

tartıĢmalarda Küba'ya yer verilmediğine dikkat çekilmektedir (Offredy, 2008: 

274-5). 2005 yılında kiĢi baĢına yapılan sağlık harcaması A.B.D.'de 6543, 

BirleĢik Krallık'ta 3065 A.B.D. doları iken Küba‟da 260 A.B.D. dolar olduğu 

halde Küba sağlık göstergeleri açısından geliĢmiĢ ülkeler düzeyine gelmiĢ, hatta 

1988 yılında Dünya Sağlık örgütü Castro'ya geliĢmiĢ ülkelerin 2000 yılında 

ulaĢmaları için konan sağlık hedeflerinin tümüne ulaĢtığı için "Health for All" 

ödülünü vermiĢtir (DSÖ, 1998).  

Sağlık alanındaki baĢarısına rağmen Küba'daki sağlık sistemine oldukça az 

gönderme yapılmasının nedeni, Küba'nın Dünya Bankası ve IMF'nin sağlık 

alanında yaptıkları tavsiyelere uymadığı, hatta aksini yaptığı halde bu baĢarıya 

ulaĢmıĢ olması, diğer bir deyiĢle bu kurumların ideolojik doğrularına aykırı 

veriler sunmasıdır. Dünya Bankası'nın 1993 yılında 'Sağlığa Yatırım Yapmak' 

adlı Dünya geliĢme raporunu yayınlamıĢ (Dünya Bankası, 1993), bu raporda 

sağlık bakanlıklarının kamu sağlığı hizmetlerini vermek yerine kamu ve özel 

sektörde oluĢan bir sağlık sistemin düzenleme iĢlevini üstlenmeleri, sağlık 

harcamalarının sağlanması ve satın alınması (sunumu ve finansmanı) 

iĢlevlerinin birbirinden ayrılması, yönetimin ademi merkezileĢtirilmesi, kamu 
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sağlık kurumlarının bir kısmının özelleĢtirilmesi ve iĢgücü masraflarının 

azaltılması gerektiğini belirtmekte, özetle sağlık alanındaki kamu finansmanının 

azaltıldığı, cepten yapılacak harcamaların artırıldığı ve özel sektörün ayrıcalıklı 

kılındığı bir sağlık sistemi önermektedir.  Dünya Bankasının bütün ülkelerin 

sağlık sektörleri için yaptığı tavsiyeler Küba'nın uygulamalarının aksi 

yönündedir. Dünya Bankası kamu sektörünü daraltmaya çalıĢırken Küba'da 

kamu sektörü baskındır, sosyal politika amaçları 1960'tan beri değiĢmemiĢtir, 

devlet GSYH'nın önemli bir kısmını uzun süredir sağlığa aktarmaktadır (De Vos 

vd., 2006). Ekonomik büyümenin sağlığı iyileĢtirmek yerine daha da 

kötüleĢtirdiğine dair veriler olduğunu hatırlatan Spiegel ve Yassi (2004), 

Küba'nın durumunun IMF ve Dünya Bankası'nın sağlık göstergelerinin 

yükselmesi için genel refah ve zenginlik düzeyinin yükselmesi gerektiği 

yönündeki temel varsayımlarını çürüttüğünü belirtmekte ve "Küba 

Paradoksu"nun sağlık ve refah arasındaki iliĢkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı 

olabileceğini savunmaktadır.   

2000 yılında yaptığı bir konuĢmada IMF‟nin mevcut finans sisteminin bir örgütü 

olduğunu ve A.B.D.'nin bu örgütün kararları üzerinde veto yetkisinin olduğunu 

hatırlatan Castro, Küba'nın baĢarısını Ģöyle özetlemektedir: "Eğer Küba kırk 

yıllık ekonomik ablukaya rağmen eğitim, sağlık, kültür, bilim, spor ve diğer 

programlarda dünyada hiç kimsenin sorgulayamayacağı bir Ģekilde baĢarılı 

olduysa ve parasını A.B.D. dolarına karĢı yedi kat artırdıysa bunu Uluslararası 

Para Fonu'nun (IMF) bir üyesi olmamasına, bu ayrıcalıklı pozisyonuna 

borçludur" (Castro, 2000). 

Küba'nın sağlık politikası, baĢarısının bir kısmını göç oranı düĢük olan nispeten 

sabit bir nüfusa sahip olmasına borçlu olabileceği, koruyucu tıptaki baĢarının 

tedavi edici tıp alanında görülmediği (Whiteford ve Branch, 2009: 109-110) ve 

nitel çalıĢmalarda ortaya konan sorunlara literatürde politik olarak yer 

verilmediği (Hirschfeld, 2007:2) gibi çeĢitli eleĢtiriler alsa da bu sistemden 

öğrenilmesi gereken dersler olduğu kabul edilmektedir (Whiteford ve Branch, 

2009; Keon, 2009). Bu derslerin baĢında sağlık göstergelerinin iyileĢtirilmesi için 

kaynaklara eriĢimde, fırsatlarda ve eğitimdeki eĢitsizliklerin azaltılması gerektiği, 

daha pahalı olan tedavi edici tıp yerine koruyucu tıbba odaklanarak sağlık 
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göstergelerinin yükseltilebileceği, sağlık hizmetlerinin yerel olarak ve yerel 

halkın da katılımı ile verilmesinin ve halkın sağlıkla ilgili konularda eğitilmesinin 

sağlığı koruyup iyileĢtirmede etkili olduğu sayılabilir (Whiteford ve Branch, 2009: 

109-117).  

1.1.3.3. Neo-liberalizm, sağlık ve sağlık sistemlerinde reformlar 

Halk sağlığının geliĢmesinde etkili olan en önemli faktör, Endüstri devrimini 

izleyen ilk dönemlerde iĢçi sınıfının kötü sağlık statüsü ve sağlıklı bir iĢgücü ve 

ordu elde etmek için sağlıkla ilgili konuların bireylere bırakılmaması gerektiği 

konusunda varılan görüĢ birliğidir (Dussault ve Sheiham, 1982). Özellikle 

epidemiyolojik çalıĢmalar hastalıkların toplumda tesadüfi olarak yayılmadığını, 

yoksulluğun yoğunlaĢtığı gecekondu mahallelerinde ve endüstriyel iĢlerde daha 

fazla görüldüğünü gösterdiğinde sağlığın iyileĢtirilmesinin yaĢama ve çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesiyle sağlanacağı anlaĢılmıĢtır. Mevcut toplumsal 

örgütlenme tarzı içinde bunun yolu fabrikaların ve iĢyerlerinin kontrol edilmesi, 

yani devlet reformu olarak kabul edilmiĢtir (Szreter, 1988). Bu koĢullar 

1930‟ların büyük buhranı ile birleĢerek Sosyal Refah Devletinin baĢlangıcını 

oluĢturmuĢ ve Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasından 1970‟lerin sonuna dek devlet 

müdahaleleriyle iĢçilerin ücretleri olduğu kadar yaĢam koĢulları ve sağlıkları da 

iyileĢmiĢtir (White 2002:58). Günümüzde ise bu anlayıĢa zıt olarak Dünya 

Bankası‟nın ve IMF‟nin borç ve kredi düzenlemelerinin altında hem geliĢmiĢ 

hem de azgeliĢmiĢ ülkelerde devletler elektrik, su, ulaĢım ve liman hizmetlerini 

özelleĢtirmekte ve kamu eğitimi ve sağlık hizmetlerini de bünyelerinden 

ayırmaktadırlar (Labonte, 1998; Terris, 1998). Devletin kamusal alandan 

çekilmesi, Margaret Thatcher‟ın “toplum diye bir Ģey yoktur, sadece birey vardır” 

(society does not exist, only the individual) sözüyle özetlenebilir.    

Neo-liberalizmin modern dünyanın sağladığı sağlık kazanımlarının bir kısmının 

kaybedilmesine, özellikle de toplum sağlığının kötüleĢmesine neden olduğu 

çeĢitli çalıĢmalarda gösterilmektedir (Navarro, 2007; Ramon, 2008; Tsai ve Ji, 

2009; Quinlan ve Bohle, 2009). Amerika kıtasında 19. yüzyılda ölümcül olan ve 

20. yüzyılda büyük ölçüde ortadan kalktığı düĢünülen bazı hastalıklar 1990‟ların 

baĢından itibaren yeniden görülmekte (Longbottom, 1997) ve binlerce insanın 
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ölümüne neden olmaktadır. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (1994:164), yeniden 

görülmeye baĢlanan hastalıklardan biri olan koleranın yeniden ortaya 

çıkmasındaki nedenin su kaynaklarının kontrol edilmemesi, içme suyuna 

kanalizasyon karıĢması ve kâr isteğinin her Ģeyin önüne geçmesi olduğunu 

belirtmektedir. Neo-liberal politikalar sonucunda yiyecek hazırlanmasıyla ilgili 

mevzuatların bozulması ve prosedürlerin değiĢmesinin yiyecek 

zehirlenmelerinde artıĢa (Thomson vd., 1998; Cameron vd., 1995) yol açtığı 

bilinmektedir. 

Quinlan ve Bohle (2009), neo-liberal yeniden yapılanmanın özelleĢtirme, 

taĢeron çalıĢma, atipik istihdam biçimleri ve iĢ güvencesinin azalması gibi 

mekanizmalarla iĢçi sağlığını olumsuz etkilediğini belirtmekte, son yirmi yılda 

iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmaların %85‟inde iĢçi sağlığının 

kötüleĢtiği bulgusuna ulaĢıldığını göstermektedir. Türkiye'de son yıllarda 

giderek daha sık karĢılaĢılan iĢ kazaları ve Tuzla Tersanelerinde, kot taĢlama 

atölyelerinde ve maden ocaklarında yaĢanan iĢçi ölümleri, özelleĢtirmenin, 

taĢeronlaĢtırmanın ve maliyetleri düĢürme çabasının neden olduğu önlenebilir 

ölümler (Tuzla Tersaneler Bölgesi Ġzleme ve Ġnceleme Komisyonu, 2008)  

olmasına rağmen iĢverenler tarafından 'cahil iĢçilerin' neden olduğu kazalar, 

'normal durumlar' (Arslan ve Durukanoğlu, 2008:27) ve siyasi yöneticiler 

tarafından çalıĢanların riski bile bile göze aldıkları bu mesleklerin "kaderi"  

(http://www.referansgazetesi.com) olduğu ileri sürülmektedir. Bu ölümler neo-

liberal piyasada sağlığa bakıĢ açısını özetlemektedir, aĢırı kâr güdüsünün 

karĢısında insan sağlığı satın alabilecek olanlar için bir maldır, satın 

alamayacak olanların ise değil sağlıkları, yaĢamları bile önemli değildir.   

Shahmanesh (2007:315-6) neo-liberal küreselleĢme projesinin, sermayenin ilaç 

ve sağlık sektörlerinde aĢırı yoğunlaĢması, ziraat ve hayvancılığın ekolojiyi 

bozacak Ģekilde endüstrileĢmesi, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluĢların sağlık 

hizmetlerinin sunumu konusundaki dayatmaları, ulusal egemenliğin 

zayıflamasıyla tıbbi alanda küresel Ģirketlerin hakimiyetinin artması, sağlık 

hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, göçmen iĢçilerin artması, mafya, silah ve savaĢ 

ekonomilerinin büyümesi gibi politikalar aracılığıyla sağlığı ve ölümü daha fazla 

metalaĢtırmaya ve özelleĢtirmeye çalıĢtığını belirtmekte, bu politikaları 
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uygulayan Dünya Banaksı, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların bu 

politikaların iĢlememesi durumunda amaçlarına ulaĢmak için zor kullandıklarını 

belirtmektedir.  

Shahmanesh (2007:319), dünyada Birinci Dünya SavaĢı'nın neden olduğu 

kadar ölüme neden olan HIV virüsünün insanlarda görülmeye 20. yüzyılın 

ortalarında baĢladığını ve bu kadar kısa bir süre küresel bir salgın haline 

gelmesinde neo-liberal kapitalizmin etkisinin olduğunu, salgının seks ticareti, 

uyuĢturucu kullanımı, göçmen iĢçilerin yurttaĢlık haklarından ve sağlık 

hizmetlerinden yoksun olmaları ve bölgesel savaĢlar aracılığıyla yayıldığını 

belirtmektedir. Soruna neden olan koĢullar, sorunun çözülmesini de 

engellemektedir. Ġlaçların tekelci fiyatlandırılması ve hayati ilaçların tekelci 

mülkiyeti34 sayesinde liberal ekonominin en büyük sektörlerinden biri haline 

gelen uluslar arası ilaç endüstrisi OECD ülkeleri gibi kârlı bölgelere yönelmekte, 

bu nedenle AIDS‟e çare olabilecek ilaçların araĢtırılması ve üretilmesi 

engellenmektedir (Shahmanesh, 2007:326).    

Kamu sağlığı, toplum tarafından bütün nüfusun sağlığının korunması ve 

iyileĢtirilmesi yönünde bir kolektif eylemdir, eğitim düzeyinin yükselmesine, 

iĢsizliğin kontrol altına alınmasına, çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesine, 

kadınların özerkliğine ve özellikle doğum konusunda kontrol sahibi olmasına, 

yaĢlıların ve yoksulların toplumsal dıĢlanmıĢlığının azaltılmasına, yeterli 

beslenmeye, yiyecekler üzerinde sıkı denetim uygulanmasına ve ulaĢılabilir ve 

yeterli koruyucu sağlık hizmetlerine bağlıdır  (Beaglehole ve Bonita, 1997; 

Marmot ve Wilkinson 1999; Wilkinson ve Marmot 1998) ve bunların tümü hepsi 

neo-liberal politikalar tarafından tehdit edilmektedir (Beaglehole ve Bonita, 

1997:xiii). Neo-liberal felsefe hak kavramından çok birey ve karĢılıklı 

sorumluluklar kavramlarını vurgulamakta ve yurttaĢları öncelikli olarak kamu 

mallarının rasyonel tüketicileri olarak, sağlık bakımını da bu mallardan biri 

olarak (Horton, 2007:3) görmektedir.  

                                            
34

 Örneğin Roche firması, kuĢ gribi olarak bilinen avian influenza hastalığına karĢı etkili olan tek 
ilacın sahibidir. 
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Neo-liberal politikaların sağlığı bozucu etkilerine rağmen neo-liberal 

paradigmada hastalıklara neden olan toplumsal ve ekonomik nedenler göz ardı 

edilmekte, hastalıklara neden olanın bireylerin kendi davranıĢları oldukları 

vurgulanarak bireylerin kötü sağlıklarından kendilerini sorumlu tutmaları 

sağlanmakta ve epidemiyologların oluĢturdukları risk kategorileri „risk epidemiği‟ 

(risk salgını) (White, 2002:65) haline getirilmektedir. Bireysel davranıĢlar 

hastalıklara neden olan faktörler arasında baĢta değil, sonda yer almaktadır, 

üstelik bireylerin sağlıkla ilgili davranıĢları toplumsal pozisyonları tarafından 

biçimlendirilen (Dahlgren ve Whitehead, 1991) davranıĢlardır. Hastalıkların 

politik, toplumsal ve ekonomik nedenlerini gizlemek ve bireylerin kendi 

kontrolleri dıĢında oluĢan hastalıklar için kendilerini suçlamalarını sağlayacak 

Ģekilde risk kategorileri oluĢturmak, nesnel ve bilimsel bir tutumun sonucu 

değildir, politik ve ahlaki eylemlerdir. Bireylerin kötü sağlıklarından kendilerini 

sorumlu tutmalarını sağlamak bir yandan devletin sağlık harcamalarını 

azaltmasını meĢrulaĢtıracak, bir yandan da bireylerin sağlık alanında 

kendilerine biçilen tüketici rolünü benimsemelerini hızlandırıp sağlık 

hizmetlerinin bireysel tüketimini arttıracaktır. Diğer bir deyiĢle White'ın (2002:65) 

belirttiği gibi risklerin tıbbi-endüstriyel kompleks için kâr getirecek ve bireysel 

çözümlere odaklanacak Ģekilde inĢa edilmesi tesadüf değildir, bu inĢa süreci 

tıbbın kendisinin de neo-liberal politik ve ekonomik yapı tarafından 

biçimlendirildiğini ve bir yandan da bu yapıyı biçimlendirdiğini göstermektedir.  

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu‟nda Dr. Tufan Kağan, 

GSS hakkındaki değerlendirmesine sağlığın metalaĢtırılmasıyla ilgili Ģu örnekle 

baĢlamaktadır:  

“…Peki gerçekten sağlık diğer hizmet sektörlerine benzer midir, yoksa kendine özgü bir 
takım özellikleri, dinamikleri var mıdır? …gördüğünüz ceket Vakko mağazasının web 
sitesinden alınmıĢ bir ceket, fiyatı 500 milyon TL. ġimdi sağlık hizmeti ile bir diğer 
hizmet sektörü ürünü olan bu ceketi kıyaslayalım. Eğer bu ceketi almak istiyorsanız ne 
yapmanız lazım? Gidip 500 milyon TL ödemeniz lazım, eğer o kadar paranız yoksa ya 
da bütçeniz bunu almaya elveriĢli değilse bu ceketi hemen değil bir ay sonra almayı 
düĢünebilirsiniz, biraz daha para biriktirip daha sonra alırım diyebilirsiniz ya da bu ceketi 
çok pahalı bulup bir baĢka mağazadan daha ucuzunu, bir baĢka benzerini alabilirsiniz. 
Peki, sağlık hizmetine ihtiyacınız olduğunda, bu ceket örneğinde olduğu gibi bir ay 
sonra ben sağlık hizmetini alayım diyebilir misiniz ya da hizmetin hepsini almayayım 
yarısını alayım diyebilir misiniz? Sağlık hizmeti ihtiyaç duyulduğu anda karĢılanması 
gereken, ertelenemez ve gerektiği ölçüde kullanmanız gereken bir hizmettir. Hasta 
olmayı siz tercih etmezsiniz ya da hasta olmayı Ģu an Ģartlarım uygun değil diyerek 
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erteleyemezsiniz, hastalık hiç beklemediğiniz bir anda gelir ve sizi bulur. Tedavi olmak 
için bir hekime baĢvurursunuz, o sizden bir takım tetkikler vs isteyebilir, bunların ve 
tedavinizin Ģekline siz kendiniz karar veremezsiniz, bir kısmını yaptırmayayım 
diyemezsiniz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kullanılması gereken bir Ģeydir. Onun için 
ceketten ve diğer hizmet sektöründeki mallardan oldukça farklıdır, sağlık ve hastalık bu 
nedenlerle bir mal değildir.” (Kağan, 2006:147-148). 

Tedavi sürecinde çeĢitli 'mal'lar kullanılıyor olsa da sağlık hizmetinin kendisi mal 

olamaz, çünkü (i) mallar önceden var olan maddelerden üretilen ve mülkiyeti 

baĢkasına sunulan ürünlerdir, sağlık, hekimlerin belirli bir hammaddeden 

ürettikleri ve hastaların tükettiği bir ürün değildir, sağlık bakımını sağlayan 

doktorlar ise sağlık bilgisinin tek sahibi değildirler; herkese açık olan klinik 

verilerden ve diğer insanların bedenlerinden (kadavralar) bilgi edinir, diğer 

insanların rızasıyla onlar üzerinde araĢtırma yaparlar. Ayrıca (ii) iyileĢtirme 

doktorun biyolojik müdahalesi ile hastanın bedeninin iyileĢtirici gücünün bir 

bileĢimidir, yani tedavi sadece doktor müdahalesinin sonucu değildir (iii) ve 

malların satıĢında alım satım bitince talep eden ve arz eden arasındaki iliĢki 

sona ererken doktor ve hasta arasındaki iliĢki güven gerektiren oldukça kiĢisel 

bir iliĢkidir (Pellegrino, 1999:249). Hepsinden önemlisi (iv) hasta için sağlık 

çeĢitli seçenekler içinden birini seçerek satın aldığı bir mal değil, toplumun bir 

üyesi olarak uygun bir Ģekilde yaĢamaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu, 

toplumun devam edebilmesi için gerekli olan bir koĢuldur, insandan 

ayrıĢtırılabilecek nitelikte değildir. Bu açıdan sağlık kolektif bir gerekliliktir, suç 

mağduru olmuĢ birey için olduğu kadar toplum için de adalet nasıl gerekli ise ve 

bir mal değilse,  hasta için de sağlık ihtiyaç duyulan bir durumdur, mal değildir. 

1980‟lerin sonlarından itibaren hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerde 

sağlık alanında çok sayıda reform gerçekleĢtirilmektedir. Ağartan (2007), bu 

reformların temel gerekçesi olarak gösterilen „sağlık krizi‟nin aslında sağlık 

alanında yükselen maliyetlerle iliĢkili olduğunu ve reformların aslında nihai 

amacı kamu harcamalarını kısmak olan neo-liberal ideolojinin eseri olduğunu 

vurgulamaktadır. Sağlık alanındaki harcamaları kısmaya yönelik programların 

yaygınlaĢması, Klein (1995) tarafından „reform salgını‟ olarak adlandırılır ve bu 

reformların tümü Ağartan‟a  (2007:38) göre “tek bir sağlık reformu programı” 

olarak görülebilir.  
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Sağlık sistemlerinde reforma neden olan unsurlar makroekonomik unsurlar, 

ideolojik dönüĢümler ve sağlık sistemine özgü faktörlerdir. Makroekonomik 

unsurlar özetle liberalleĢme, küreselleĢme, post-endüstrileĢme kavramlarıyla 

ifade edilebilecek olan yeni bir döneme girilmesi ve refah devletinin 

zayıflamasıdır. Bu süreçle birlikte endüstriyel sektörde istihdamın azalması, 

esnek istihdam ve enformel sektörün geniĢlemesi, prime dayalı sosyal güvenlik 

sistemleri açısından bir tehdit oluĢturmaya baĢlamıĢtır. LiberalleĢme ve 

küreselleĢmenin ideolojik etkisiyle kamu sağlık hizmetleri verimsiz ve kalitesiz 

olarak tanımlanmıĢ, hastaların doktorlar karĢısında güçlendirilmesi ve seçme 

hakları kavramları vurgulanmıĢ ve sağlık hizmetlerinin piyasa tarafından daha 

verimli ve kaliteli olarak sağlanacağı öngörülmeye baĢlanmıĢtır. Sağlık alanına 

özgü sorunlar ise epidemiyolojik dönüĢüm nedeniyle ölümlere neden olan 

hastalıkların değiĢmiĢ olması, salgın ve akut hastalıkların yerini kronik 

hastalıkların almasıdır. Toplumların ortalama yaĢam sürelerinin uzaması 

nedeniyle giderek daha fazla görülen kronik hastalıklar da daha fazla sağlık 

hizmeti talep edilmesine neden olmuĢtur (Ağartan, 2007:-38-45).  Bu nedenlerle 

yaygınlaĢan reform hareketleri, ulusal sağlık sitemlerinden sosyal sigorta 

sistemlerine geçilmesini, sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının 

birbirinden ayrılmasını, hastalığı önleyici mekanizmaların ve birinci basamak 

hizmetlerin yaygınlaĢtırılarak ikinci ve üçüncü basamak hizmetlere olan talebin 

azaltılmasını ve piyasa mekanizmalarının daha çok kullanılmasına yönelik 

olarak sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını içermektedir 

(Ağartan, 2007:47-49). Dünya çapında görülen birbirine benzer reform 

hareketlerinin „rastlantısal olmadığını‟ belirten Leys‟e (2007:104-110) göre bu 

sistem daha da dönüĢecek, hastaneler giderek daha çok maliyet güdümlü 

tedavi yöntemleri kullanacak, özellikle kırsal ya da yoksul bölgelerde ters bakım 

yasası geçerli olacak ve sonunda sağlık sistemleri daha az personelli, ödemeyi 

kabul edenlerin ödediği vergilerle finanse edilen ve kamu hizmetleri de dahil 

olmak üzere tüm hizmetlerin çoğunun özel sektör tarafından sağlandığı 

sistemlere, yani A.B.D. sisteminin türevlerine dönüĢecektir.  

Sağlık sistemlerinde yaĢanan reformların ardında yatan neo-liberal ekonomi 

politikaları ile sağlık arasındaki iliĢki çeĢitli açılardan ele alınmaktadır. Sosyal ve 
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ekonomik eĢitsizliklerle olan iliĢkilerinden de anlaĢıldığı gibi sağlıktaki 

eĢitsizlikler, toplumda gücün eĢitsiz bir Ģekilde dağılmasından kaynaklanmakta 

ve neo-liberal ekonomi politikaları bu durumu derinleĢtirmektedir. Navarro 

(2008), hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerde 1960‟larda baĢlayan ve 

1970‟ler boyunca süren bir eleĢtiri akımıyla tıbbın biyomedikal modelinin 

eleĢtirildiğini, Alma Ata Bildirgesi‟nde35 hastane merkezli biyolojik modele 

yönelik toplumsal müdahaleler içeren bir alternatif sunulduğunu belirtmektedir. 

Ancak Navarro (2008) neo-liberal politikaların uygulanmaya baĢlamasıyla 

birlikte bu eleĢtirel dönemin sona erdiğini ve Dünya Sağlık Örgütü‟nün de neo-

liberal ideolojiyi yeniden ürettiğini belirtmektedir. Neo-liberal ideolojiye göre (i) 

devlet çözümden çok sorunun bir parçasıdır ve küçültülmesi gerekir, (ii) iĢgücü 

ve finans piyasaları „piyasanın muazzam yaratıcılığını‟ serbest bırakmak üzere 

düzensizleĢtirilmeli (deregülasyon) ve (iii) ticaret ve yatırımların canlandırılması 

için emeğin, sermayenin, malların ve hizmetlerin tam dolaĢımını (hareketliliğini) 

engelleyen sınırlar ve engeller ortadan kaldırılmalıdır (Navarro, 2008:152-153). 

Navarro (2008:152-153) ideolojideki bu değiĢimin sağlık politikalarında 

kullanılan terminolojiyi de değiĢtirdiğini, son otuz yılda hastaların müĢteriler 

haline geldiğini, planlamanın yerini piyasa ve rekabet kavramlarına bıraktığını, 

çeĢitli ülkelerde ulusal sağlık sistemleri tasfiye edilerek yerlerini özel sağlık 

sigortalarının almaya baĢladığını belirtmekte, bu değiĢimin sağlık sektöründeki 

yansımalarını Ģu Ģekilde özetlemektedir:  

(1) Sağlık bakımındaki kamu harcamalarının azaltılması,  

(2) Sağlık bakım hizmetlerinin özelleĢtirilmesi,  

(3) Kamu sağlığı altyapısı tasfiye edilmesi, edilemiyorsa zayıflatılması,  

(4) Sağlık profesyonellerinin özellikle azgeliĢmiĢ ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere 

doğru tam hareketliliğinin sağlanması,  

                                            

35
 1978 yılında Alma Ata‟da Temel Sağlık Hizmetleri konulu uluslar arası bir konferans 

düzenlenmiĢ ve çağdaĢ halk sağlığı ilkelerini içeren bir bildirge yayınlanmıĢtır. Bu bildirge 
özetle dünya toplumlarının ve bütün hükümetlerin en kısa zamanda dünyadaki tüm insanların 
sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için gerekenleri yapmasının önemini 
belirten ve sosyal eĢitliği, öz sorumluluğu, sağlık hizmetlerinde sektörler arası eĢgüdümü ve 
uluslar arası dayanıĢmayı vurgulayan bir bildirgedir (Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ġrtibat 
Ofisi, http://www.t-hasak.org/denizli/docs/almaata.htm).   
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(5) Tıbbi donanım ve ilaçların geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere 

doğru, nüfusları korumaksızın ve bu ürünlerin herhangi bir düzenlemeye tabi 

olmaksızın tam hareketliğin sağlanması36  ve  

(6) Tıbbın biyolojik ve davranıĢsal modeline geri dönülmesi ve biyoteknolojilerin 

dünyanın yedinci finansal harikası olarak kabul edilmesi.  

 

1.1.4. Türkiye'de sağlık politikaları ve temel sağlık göstergeleri 

1.1.4.1.Türkiye'de sağlık politikalarının tarihsel gelişimi 

1.1.4.1.1. 1920-1945 dönemi 

1920-1945 Döneminde Türkiye‟de sağlık politikalarının uzun süren savaĢlar 

nedeniyle ortaya çıkan salgın hastalıkları önlemeye odaklandığı ve bu dönemde 

sağlık mevzuatının oluĢturulmaya baĢlanmasına odaklandığı söylenebilir. 

1920‟de 3 sayılı kanunla Sıhhat ve Ġçtimaî Muavenet Vekâleti (Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı) kurulmuĢ, ilk Sağlık Bakanı olan Dr. Adnan Adıvar doktor, 

hemĢire ve hastane yatağı sayılarına iliĢkin veri toplamıĢ ve ilgili kadroları 

düzenlemiĢtir. 1921‟de göreve gelen bir sonraki Sağlık Bakanı, aralıklarla 16 yıl 

bu görevi yürütecek olan Dr. Refik Saydam olmuĢtur. Refik Saydam döneminde 

sağlık sisteminin temel amaçları son derece yaygın olan sıtma, frengi, trahom, 

verem, cüzam gibi bulaĢıcı hastalıkları ortadan kaldırmak ve koruyucu tıp ve 

halk sağlığı uygulamalarını gerçekleĢtirmek olmuĢtur. Refik Saydam döneminde 

sağlık hizmetlerinin yönetiminin tek elden ve planlı olarak yürütülmesi gereği 

vurgulanmıĢ, koruyucu hekimliğin devlet görevi, tedavi edici hekimliğin ise yerel 

yönetimlerin hizmeti olması gerektiği savunulmuĢ ve sağlıkla ilgili çeĢitli yasalar 

çıkarılarak sağlık mevzuatı oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk ulusal tıp kongresinin 

(1925) de düzenlendiği bu dönemin bir diğer özelliği de savaĢlar nedeniyle 

azalan nüfusun artırılmasına odaklanılması ve nüfus ve aile planlamasının 

yasaklanmasıdır37. Bu önlemlerle birlikte, 1935-40 yılları arasında bebek ölüm 

                                            
36

 Bu süreç "toplumsal dökme" (social dumping) olarak adlandırılmaktadır. 
37

 1926 yılında yürürlüğe giren Ceza Yasası‟nın 471‟inci maddesiyle kürtaj, bu kanuna 1936 
yılında eklenen bir maddeyle kısırlaĢtırma, 1930‟da yürürlüğe giren Halk Sağlığı Kanunu‟nun 
152‟nci maddesiyle de gebeliği önleyici ürünlerin üretimi, ithalatı ve satıĢı yasaklanmıĢtır. 
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oranı binde 273, ortalama yaĢam süresi nüfus geneli için 35 yıl, beĢ yaĢına 

kadar ulaĢabilenler için de 50 yıldır (Shorter, 2000). 

1.1.4.1.2. 1946-1960 dönemi 

1946-1960 Döneminde Türkiye‟nin her biri kendine yeterli bir örgütlenmeye 

sahip olacak olan yedi sağlık bölgesine ayrılmasını hedefleyen Birinci On Yıllık 

Milli Sağlık Planı hazırlanmıĢ, ancak plan tam olarak uygulanamamıĢtır 

(www.saglik.gov.tr). Bu dönemin en önemli özelliğinin koruyucu sağlık 

hizmetlerinden çok yüksek maliyetli olan tedavi hizmetlerine odaklanması 

olduğu söylenebilir.  Her ne kadar Demokrat parti döneminde (1950-60) il özel 

idarelerine ve belediyelere ait hastaneleri Sağlık ve Sosyal YardımlaĢma 

Bakanlığı‟na devredilmesiyle birlikte devlet tedavi hizmetlerinin sorumluluğunu 

üstlenmiĢse de tarım toplumu niteliğindeki topluma genel sağlık sigortasının 

uygun olmadığına karar verilerek prim sistemiyle iĢleyen bir sağlık sigortası 

tasarlanmıĢ ve bu hizmeti sunma görevi ĠĢçi Sigortaları Kurumu‟na verilmiĢtir 

Günal (2008:196-7).  

Uygulanan prim sisteminin çoğu tarım sektöründe çalıĢan ve prim ödemeleriyle 

ilgili ciddi sorunlar yaĢayan nüfusa uygun olmamasının doğal bir sonucu olarak 

bu dönemde formel sektörde çalıĢanlar ve nüfusun geri kalan kısmı arasında 

özellikle sağlık hizmetlerine eriĢimde eĢitsizlikler görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Özellikle doktorların yeni geliĢmekte olan kentlerde yoğunlaĢmaları ve özel 

muayenehaneler açmaları hem zenginler ve yoksullar arasındaki hem de 

kentsel ve kırsal alanlar arasındaki eĢitsizlikleri belirginleĢtirmiĢtir (Günal, 

2008:179-198). Sağlık hakkının yurttaĢlığa dayalı temel bir hak olarak 

görülmediğini gösteren bu geliĢmeler toplumda istihdama dayalı sınıfsal bir 

bölünme yaratan ve özellikle bu dönemde istihdam düzeyi son derece düĢük 

olan kadınları erkeklere bağımlı kılan hiyerarĢik ve ataerkil bir sağlık sisteminin 

kurulmasında etkili olmuĢtur.   

1.1.4.1.3. 1961-1980 dönemi 

1961-1980 döneminde sağlık politikalarındaki en önemli iki geliĢmeden ilki 5 

Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle baĢlayan süreçtir. 

http://www.saglik.gov.tr/
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Yasa, prim ödemek koĢuluyla olmakla birlikte bir insan hakkı olarak herkese 

sağlık hizmeti vermeye çalıĢmakta, sağlık ocaklarınsa ücretsiz sağlık hizmeti 

sunulmasını ve kamu kurumlarında çalıĢan doktorların tam gün çalıĢmasını 

öngörmektedir. Sağlık hizmetlerinin devletin sorumluluğu olduğunu belirten ilk 

anayasa olan 1961 Anayasası ortamında hazırlanan bu yasan sosyal devlet 

anlayıĢını yansıtan ve sağlıktaki eĢitsizlikleri azaltmaya çalıĢan38 bu yasa 

çerçevesinde 1963-1971 yılları arasında ağırlıklı olarak doğu illeri olmak üzere 

67 ilden 25‟i sosyalleĢtirilmiĢ (TTB, 2006),  ancak 1965 yılından sonra çıkarılan 

Devlet Memurları Kanunu ile birlikte uygulamaya sekte vurulmuĢtur (FiĢek, 

1990). Türkiye‟nin ulusal sağlık sitemi olarak tasarlanan sağlık hizmetlerinin 

sosyalleĢtirilmesi bu statüye kavuĢamamıĢ ve yasa hiçbir zaman tam anlamıyla 

uygulanamamıĢtır (TTB, 2006)39 . Bu çerçevede koruyucu sağlık hizmetlerinden 

devletin sorumlu olması, ancak tedavi hizmetlerinin finansmanını 

karĢılayamayacağı ve bu alanda insanların katkı payı ödemelerinin bir 

zorunluluk olduğu kabul edilmiĢ ve 1965‟te SSK yasası, 1971‟de de Bağ-Kur 

yasası yürürlüğe girmiĢtir.  

Bu dönemdeki ikinci büyük geliĢme ise 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki 

Kanun (1965) ile birlikte önceki dönem politikaların aksine hızlı nüfus artıĢının 

ekonomik geliĢmeyi engellediği görüĢü hakim olması, gebeliği önleyici ürünleri 

                                            
38 Bu olumlu özellikleri genel olarak kabul edilmekte birlikte yasa, sağlık hizmetlerinin sadece 

genel bütçeden finanse edileceği konusunda net olmadığı, primden ve cepten ödemelerden 
bahsettiği, “piyasacı-kapitalist ekonomik sistem içindeki karma bir finansman modelini” 
tanımladığı ve bir bütün olarak sağlıktaki eĢitsiz yapıya dokunmadığı için eleĢtirilmektedir (TTB, 
2006).  
39

 Yasanın tam olarak uygulanamamasının nedenleri arasında yasada belirtilen sevk sisteminin 
uygulanmaması nedeniyle halkın sağlık ocaklarını sadece ilaç yazılan ikinci sınıf kurumlar 
olarak görmeye baĢlaması, yasada belirtilen oranda sağlık ocağının hizmete sokulmaması gibi 
nedenlerle birinci basamak sağlık kurumlarının geri kalması, sosyal güvenlik kanunu ile prime 
dayalı ödeme sisteminin geliĢmesi sonucu sadece formel sektörde çalıĢanların sağlık hizmetleri 
alabilmesi, sosyal güvenlik kurumlarına ait hastanelerin kamu hastanelerine dönüĢtürülmesinde 
karĢılaĢılan zorluklar, doktorların özel muayenehanelerinde geçirdikleri zaman nedeniyle 
büyüyen personel yetersizliği sorunu, tam gün yasası (Resmî Gazete, 1978) çıktıktan sonra 
uzman doktorların devlet hastanelerini tercih etmemeleri, yeterli bütçe sağlanmamasından 
kaynaklanan finansal sorunlar ve sosyalleĢtirme sisteminin doğu illeri için geliĢtirilen bir kırsal ve 
yoksul alanlar için uygulanan bir halk sağlığı programı olarak algılanması sayılmaktadır (Günal, 
2008:326-376).  
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yasaklayan yasaların değiĢtirilmesi ve nüfus ve aile planlaması teĢvik 

edilmesidir.  

Böylece 1980‟lere gelindiğinde Türkiye'de sağlık sistemi sağlık hizmetlerinin 

istihdam statüsüne bağlı olarak hiyerarĢik bir Ģekilde verildiği, nüfusun tarımda 

ve enformel sektörde çalıĢan kısımlarını kapsayamayan ve çoğu iĢgücüne 

girmemiĢ olan kadınları çalıĢan erkeklere bağımlı kılan ataerkil bir sistem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.   

1.1.4.1.4. 1980-2002 dönemi 

Bu dönem neo-liberal ekonomi politikalarının etkisiyle devletin sağlık hizmetleri 

sağlayıcı rolünden vazgeçmeye baĢlaması, sağlık hizmetlerinin yerelleĢmeye, 

özelleĢtirilmeye, taĢeronlaĢtırılmaya ve metalaĢtırılmaya baĢlanması,  sağlıkta 

reform giriĢimlerinin baĢlaması ancak tasarıların yasalaĢamaması ile 

özetlenebilir.   

1981 yılı sonunda alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla, sağlık yatırımları teĢvik 

kapsamına alınarak sağlıkta kamu fonlarının özel sektöre aktarılmasına 

baĢlanmıĢ, 1983 yılında Sağlık Bakanlığı‟na bağlı kurumlarda döner sermaye 

uygulamaları yasaklanmıĢ, sağlıkla ilgili mesleki ve demokratik örgütler 

kapatılmıĢtır  (Soyer, 2000: 259-264). 1961 Anayasası devleti sağlık hizmetlerini 

topluma ulaĢtırmakla yükümlü tutarken 1982 Anayasası "sağlık hizmetlerinin 

yaygın bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için kanunla sağlık sigortası konabilir" 

Ģeklindeki 56. maddesiyle anayasaya ilk kez kamu sigortacılığı hükmünü 

getirmiĢ, devleti sağlık hizmeti sunan değil, düzenleyici ve denetleyici 

konumunda olacak Ģekilde tanımlamıĢtır.  

Bu dönemin sağlık politikalarında sağlık ve ilaç sektörlerinde rekabetçi serbest 

piyasa mantığının benimsenmesi, sağlık hizmetlerinin özel sektörden satın 

alınması ve personel istihdamının sözleĢmeli istihdama dönüĢtürülmesi 

hedeflenmiĢtir (Soyer, 1996:115). 1987 yılında yürürlüğe giren 3359 sayılı 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1980 sonrası sağlık politikalarını 

özetlemektedir. Kanun kamu ve özel sağlık kurumlarının düzenlenmesi görevini 

Sağlık Bakanlığı‟na vermiĢ, kamuya ait sağlık kurumlarında verilen her türlü 

hizmet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından belirlenen “ücret tarifeleri” 
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ile ücretlendirilmiĢ, yabancı personel çalıĢtırılmasına ve sağlık personelinin 

sözleĢmeli istihdamına olanak tanımıĢ, sağlık personeli içinde sadece 

doktorların özel sektörde çalıĢmasını mümkün kılmıĢ, sağlık personelinin iĢ 

güvencesinden yoksun, düĢük ücretlerle ve iĢgücü piyasasındaki rekabetin 

yarattığı olumsuz çalıĢma koĢullarında çalıĢmasına neden olmuĢtur. Kamu 

sağlık hizmetlerinin ticarileĢtirilerek piyasaya açılması ve devletin sağlık 

hizmetleri alanındaki sorumluluğunu terk etmesine yönelik daha sonra yapılacak 

bütün giriĢimlerin ve düzenlemelerin öncüsü (Orhan, 2006:101) sayılabilecek 

olan bu kanunun bazı maddeleri sosyal devlet ilkesi ve personel rejimiyle 

bağdaĢmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiĢtir.  

Bu dönemde hem kiĢi baĢına sağlığa harcanan para (1980‟de 55 A.B.D. 

dolarından 2000‟de 135 A.B.D. dolarına),  hem de kamunun toplam sağlık 

harcamaları içindeki payı (1988‟de %52‟den 2000‟de %80‟e) artmıĢtır (Soyer, 

2004:46). 1980 sonrasında sağlık harcamalarını ağırlıklı olarak kamu kurumları 

yapmıĢ, bu harcamalar 1980‟lerin sonlarına doğru büyük ölçüde özel sektöre 

kaynak aktarılması Ģeklinde gerçekleĢmiĢ ve bu eğilim 1990‟lar boyunca devam 

etmiĢtir. Sağlık alanında harcamaların arttığı, kaynakların sınırlı olduğu ve bu 

nedenle rasyonel kullanılması gerektiği söyleminin kapitalist ve emperyalist 

sömürüyü ve devletin burjuvaziyi gözetmesini ve kaynakların özel sektöre 

aktarılmasını gizleyen ideolojik bir söylem olduğu, sorunun kaynakların sınırlı 

olmasından değil, eĢitsiz dağılımdan kaynaklandığı (Yavuz, M. 2010:101), 

ayrıca sağlık harcamalarındaki artıĢ sağlık çalıĢanlarına ve koruyucu tıp 

uygulamalarına gidiyorsa ve kaynak israfı yapılmıyorsa takdir edilmesi gereken 

bir durum olduğu (Yılmaz, 2007: 57) belirtilmektedir. Gerçekten de Türkiye'nin 

sosyal güvenlik havuzunun sadece iĢveren ve iĢçi katkısından oluĢtuğu, 

devletin hiç katkı yapmadığı ülkelerden biri (DSÖ, 2010) olduğu dikkate 

alındığında sosyal güvenliğin devletin üzerinde "yük" olmasının olanaksız 

olduğu netleĢecektir. Ayrıca Elbek (2008) DSÖ'nün verileri üzerinden yaptığı 

incelemede Türkiye'nin sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki oranının birçok 

geliĢmiĢ ülkeyle yaklaĢık düzeyde olduğunu göstermektedir. 1989 yılında 

toplam sağlık harcamalarının %1,5‟i kamudan özel sektöre aktarılırken bu oran 

1998‟de %24,3‟e yükselmiĢ, sağlık sektöründeki paranın kamuya giden payı 
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%63,2‟den %50,7‟ye gerilerken özel sektöre giden pay %36,8‟den %49,3‟e 

yükselmiĢ (Soyer, 2004:47-8), 2006 yılında özel sağlık kuruluĢlarına bir milyar 

doların üzerinde kaynak aktarılmıĢtır (Yılmaz, 2007:38-39). Bu dönemde kamu 

sağlığının finansmanı genel bütçe dıĢındaki fon ve döner sermaye gibi 

kaynaklara giderek daha fazla dayanmaya baĢlamıĢ, kamu sağlık kurumları da 

gelirlerinin önemli bir kısmını “hizmet satarak” Emekli Sandığı'ndan, Bağ-

Kur'dan, YeĢil Kart'tan ve cepten yapılan harcamalardan edinir hale gelmiĢlerdir 

(Soyer, 2004:48, 52).  

1980-2000 döneminde kamu sağlığına yeterince yatırım yapılmamıĢ, Sağlık 

Bakanlığı‟nın yatırım payları azalmıĢ, kamu sağlık kurumları yenilenmemiĢ, 

kamu kurumlarındaki yatak kapasitesinin özel sektöre oranla yeterince 

artmaması, personel ve donanım eksiklikleri, kamu hastanelerine faaliyet 

sınırlaması getirilmesi (Soyer, 2004:51-2) gibi nedenlerle kamu kurumları sağlık 

hizmeti talebini karĢılayamaz hale gelmiĢ, buna karĢılık özel sektöre verilen 

teĢviklerin de etkisiyle özel sağlık yatırımları artmıĢtır. 1992-2002 yılları 

arasında, 1982-88 yılları arasında verilenin en az 300-800 katı kadar özel sağlık 

teĢviki verilmiĢ, buna paralel olarak özel sağlık yatırımları 1998 sonrasında 

kamu sağlık yatırımlarının iki katına ulaĢmıĢ, 1988‟de 115 olan özel hastane 

sayısı 2000‟de 261‟e çıkmıĢtır (Soyer, 2004:49). Kamu sağlığının zayıflamasıyla 

birlikte oluĢan boĢluğu devlet tarafından desteklenen özel sektörün doldurması 

sağlanmıĢtır. Ġstanbul‟da yetersiz sayıda sağlık ocağının veremediği hizmeti, 

yaklaĢık her semtte sağlık ocağı sayısının 1,5 ila 8 katı kadar olan özel 

polikliniklerin vermesi ve 1984-2004 yılları arasında hiç yeni devlet hastanesi 

kurulmayan Ġstanbul‟da bu süre içinde 150 özel hastane kurulması (Bilaloğlu, 

2004:66), genel olarak Türkiye‟deki özel hastanelerin de %56‟sının Ġstanbul‟da 

bulunması (Soyer, 2004:53,54) zayıflatılan kamu sağlık sektörünün yerini özel 

sektörün aldığının somut göstergelerindendir.  

Kamu hizmetlerini kötü ve verimsiz olarak tanımlayan ve kamu kurumlarının 

etkin ve verimli çalıĢmasının ancak rekabet, ekonomik teĢvikler gibi bazı piyasa 

unsurlarının kamu sektöründe de benimsenmesi ve uygulanmasıyla mümkün 

olduğunu savunan Yeni Kamu Yönetimi Paradigması (Ağartan, 2010:65) 

doğrultusunda kötüleĢ(tiril)en kamu sağlığı hizmetleri, kamu sektörünün sorunlu 
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ve hantal gösterilmesini ve “hızlı ve etkin” yapısıyla özel sektörün varlığının 

meĢrulaĢtırılmasını kolaylaĢtırmıĢtır (Elbek, 2009b:73), diğer bir deyiĢle devlet 

kamu sağlık sektörünü zayıflatarak özel sektörün kabul görüp olumlanması 

yönünde bir rıza üretebilmiĢtir. 

ANAP hükümeti döneminde sağlık alanındaki iyileĢmeler ana çocuk sağlığı 

konusunda yeni sağlık programlarının baĢlatılması, beĢ milyon çocuğun aĢı 

kampanyası çerçevesinde aĢılanması, nüfus planlaması merkezlerinin, Kamu 

sağlığı merkezlerinin ve Hızır acil merkezlerinin açılması (Soyer, 1996:1115) 

olarak sıralanabilir.  

1987-93 yılları arasında ulusal sağlık politikası oluĢturmak için çeĢitli reform 

denemeleri olmakla birlikte bu denemeler baĢarıyla sonuçlanmamıĢ, bu 

reformların maddeleri içinde sadece YeĢil Kart uygulaması ile özel sektörün 

sağlık alanında yatırım yapmaya teĢviki (Ağartan, 2005) baĢarıyla 

sonuçlanmıĢtır. 1995 yılında baĢlatılan uygulamalarla bazı ameliyat ve tetkikler 

için hastalarını özel hastanelere sevk edebilen SSK, ilerleyen süreçte 

sigortalıların ayakta tedavi ve poliklinik hizmetlerinin de özel hastanelerden 

satın alınması uygulamasını baĢlatmıĢtır. Böylece, SSK‟nın ayakta tedavi 

hizmetlerini, sözleĢmeye uyan ve en uygun fiyatı veren özel sağlık iĢletmelerine 

devretmesi ve poliklinik hizmetlerinin özelleĢtirilmesi öngörülmüĢtür (Ersel, 

2001).   

Belek (1998:65), 1990‟larda özellikle IMF ve Dünya Bankası‟nın önderliğinde 

uygulanan yapısal uyum programlarının beslenme üzerinde yarattıkları olumsuz 

etkilerle sağlığın bozulmasına, sağlık sektörüne ayrılan kaynakların azalmasına 

ve ücretleri azaldığı için motivasyonları düĢen sağlık personelinin hizmetlerinin 

kalitesizleĢmesine neden olduğunu belirtmektedir. 1989‟dan 1994‟e kadar olan 

dönemde ekonomik geliĢmenin etkisiyle kamu sağlık harcamalarında ve sağlık 

çalıĢanlarının yaĢam koĢullarında göreli bir iyileĢme yaĢanmıĢ, ancak 5 Nisan 

kararları ile birlikte kamu sağlık hizmetleri büyük bir darbe almıĢtır. Bu 

kararlardan sonra devletin kamu sağlık kurumlarına katkısı maaĢların 

ödenmesiyle sınırlanmıĢ, devlet hastaneleri kendi masraflarını karĢılamak, 

hizmetleri ücretlendirilen sağlık ocaklarına baĢvuranlar da ücret ödemek 
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zorunda kalmıĢ, devlet hastanelerinin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi fiilen baĢlamıĢ, hastaneler özerk iĢletmeler haline dönüĢmüĢ 

(Soyer, 2000:261-3) ve taĢeron iĢgücü kullanımı yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır 

(Akalın 1998:164).  

1990‟lardaki ikinci önemli geliĢme, 1992 tarih ve 3816 sayılı Ödeme Gücü 

Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 

Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun‟un yürürlüğe girmesiyle birlikte YeĢil 

Kart uygulamasının baĢlatılmasıdır. Bu kanunla hiçbir sosyal güvenlik 

kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve asgari ücretin vergi ve sosyal 

sigorta primi dıĢındaki miktarının üçte birinden az gelire sahip olanların sağlık 

hizmetleri masrafları devlet tarafından karĢılanmaya baĢlamıĢtır. YeĢil Kartın 

ihtiyaç sahibi olmayanlara da dağıtıldığı ileri sürülmekte birlikte YeĢil Kart 

kullanımındaki artıĢın istismarlardan değil, yoksul nüfusun artmasının sonucu 

olduğu savunulmaktadır (Hatun, 2002). Bununla birlikte 2005 Mayıs'ından 

itibaren YeĢil Kartlı yurttaĢların gereksiz ilaç kullanımını önlemek gerekçesiyle 

ilaç masrafının %20‟si tahsil edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Yoksulların ya da sağlık sigortası kapsamı dıĢında kalanların sağlık 

hizmetlerinin finansmanını YeĢil Kart aracılığıyla üstlenmesi, devletin sağlıkla 

ilgili Anayasal hakları sağlamak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmek 

yerine yurttaĢlarına yardım lütfünde bulunması anlamına gelmektedir.  Devletin 

yurttaĢlarına sunduğu tek lütuf bu değildir. 1986'da sıklıkla Fak-Fuk-Fon (fakir 

fukara fonu) olarak adlandırılan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik 

Fonu'nun kurulması, 2001 yılından itibaren Dünya Bankası kaynaklarıyla 

baĢlatılan ve SYDTF aracılığıyla yürütülen Ģartlı nakit transferi40 ve 1992'den 

itibaren YeĢil Kart gibi yoksullara yönelik politikalar devletin hegemonik iktidarını 

(Gramsci, 1971) yaratmasına yardımcı olmaktadır. Ekonomik liberalizmin zora 

dayalı bir sistem olmaktan çok rızaya dayalı bir sistem hedeflemekte (Elbek, 

2009b:72-73) sıkça yapılan iddiaların aksine küreselleĢme ile birlikte sosyal 

                                            
40

 Toplumun en yoksul %6‟lık kesimindeki ailelere, gebe ve çocuklarının sağlık takiplerini 

yaptırmaları Ģartıyla her gebelik ve herbir çocuk için aylık 20 TL nakit para yardımı yapılmakta, 
doğumlarını sağlık kuruluĢlarında yaptırmaları halinde gebelere ayrıca 60 TL yardımda 
bulunulmaktadır (Akdağ vd., 2008:84).  
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harcamalarda bir azalma yaĢanmamaktadır (Buğra ve Adar, 2007:9,11). Her ne 

kadar Türkiye'de sosyal harcamalar Avrupa ülkelerine oranla daha düĢük 

düzeyde kalsa ve sosyal harcamalar bir yandan hak temelli YeĢil Kart 

uygulaması gibi, bir yandan da daha çok hayırseverliğe dayanan SYDTF 

(Buğra, 2008:218) gibi kurumlar üzerinden yapılsa da formel olarak herhangi bir 

sosyal güvencesi olmayan insanların korunmasına yönelik bu tip politikalar bir 

yandan emniyet sübabı (Merton, 1938) iĢlevi görmekte, diğer yandan sistemin 

kendilerini dıĢlamadığını düĢünmelerine ve mevcut sisteme rıza göstermelerine 

neden olmaktadır. Sağlık politikalarında 2003 sonrasındaki geliĢmelerde de 

değinileceği gibi bu mekanizma sağlık sisteminden duyulan memnuniyetin temel 

nedeni gibi görünmektedir. 

2000'lere doğru sağlık alanında yaĢanan bir diğer önemli geliĢme de sağlık 

hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalıĢmalarına baĢlanmasıdır 

(Orhan, 2006:118-123). TKY'nin iĢletmelerin ürün ve süreçleri açısından neo-

liberal ekonominin küresel rekabet koĢullarına uyum sağlamaları için geliĢtirilen 

bir anlayıĢ olduğu dikkate alındığında bu uygulamaların baĢlatılması sağlık 

hizmetlerinin piyasalara entegrasyonunun bir parçası olarak düĢünülmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, 2001 yılında kendisine bağlı yataklı tedavi kurumlarına, 2002 

yılında da valiliklere gönderdiği “Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi 

Hizmet Yönergesi”nde verimlilik ve etkililiğin artırılabilmesi amacıyla laboratuar 

tetkik sürelerinin kısalması, radyoloji tekrarlarının azalması, ameliyathane 

kullanım sürelerinin verimli hale gelmesi gibi tıbbi hedefler belirlemiĢtir (Orhan, 

2006; Gökmen, 1995). TKY, altında barındırdığı çeĢitli kalite ölçüm, izleme ve 

değerlendirme araçları ve iĢi ilk seferde tam ve doğru yapma anlayıĢıyla 

Ģüphesiz ki hastane enfeksiyonlarını ya da maddi ya da manevi olumsuz 

sonuçlar doğurabilecek hataları azaltmak gibi hedeflere uygulandığında etkili 

olacak bir uygulamalar bütünüdür. Bununla birlikte, TKY aynı zamanda bir 

piyasa aracıdır ve ürün ve hizmet üretimi, dağıtımı ve kullanımındaki bütün 

süreçlerde yer alanları iç ya da dıĢ müĢteriler olarak değerlendirir. Bu durum, 

evrensel bir insan hakkı olan sağlığına kavuĢmak amacıyla, devletin sosyal 

güvencesi altında olsa ve devletin sağlık kurumlarına baĢvursa bile hastaların 
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“hizmet satın almak üzere gelen müĢteriler” olarak değerlendirilmesine neden 

olacaktır.    

Bu çerçevede 2003‟e gelindiğinde sağlık sistemi bir iki madde dıĢında baĢarısız 

olan reform giriĢimlerinin görüldüğü, sağlıkta özelleĢtirmenin ve kamu 

kaynaklarının özel sektöre aktarılmasının hız kazandığı, kamu sağlık 

hizmetlerinin giderek yetersizleĢtiği, sağlık sistemindeki feodal ve istihdama 

dayalı ayrımcı yapının sürdüğü, yoksulların sağlık sorunlarının genel olarak 

sağlık sisteminin iyileĢtirilmesiyle değil, yoksullara yönelik bazı uygulamalarla 

çözülmeye çalıĢıldığı bir yapıdadır.   

1.1.4.1.5. 2003'ten günümüze: Sağlıkta Dönüşüm Programı 

2002 yılında göreve baĢlar baĢlamaz AKP hükümeti sağlık sistemindeki 

sorunlara değinmiĢ, mevcut sağlık sisteminin eriĢilmez, etkisiz ve artan ihtiyaca 

yanıt veremeyen bir hale geldiğini ve sistemdeki suiistimaller nedeniyle 

maliyetlerin de arttığı belirtilmiĢtir (58. Hükümet Programı, 2002). Sağlık 

sisteminin temel sorunları çeĢitli kamu hastaneleri ve özel hastaneler arasında 

etkili bir koordinasyon olmadığı için hizmet ve yatırım planlarının toplum 

ihtiyaçlarıyla paralel olmaması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

altyapılarının yetersiz olması ve bu hizmetlere talep olmaması, sevk zincirinin 

çalıĢtırılmaması nedeniyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında 

yığılma olması, buralarda ilaç ve tıbbi malzemelerin israf edilmesi, doktorların 

yurt çapında dengeli dağılımının sağlanamaması, sağlık yönetimi ve iĢletme 

yönetiminin birbirinden ayrılmamıĢ olması ve sağlık çalıĢanlarının devlet 

memuru statüsünde istihdam edilmesinin ücretlendirme açısından 

mahsurlarının olması (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:14-18) Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

58. hükümetin acil eylem planında sağlıkla ilgili temel hedefler (i) Sağlık 

Bakanlığı‟nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması, (ii) tüm 

vatandaĢların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması, (iii) sağlık 

kuruluĢlarının tek çatı altında toplanması, (iv) hastanelerin idari ve mali açıdan 

özerk bir yapıya kavuĢturulması, (v) aile hekimliği uygulamasına geçilmesi, (vi) 

anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi, (vii) koruyucu hekimliğin 

yaygınlaĢtırılması, (viii) özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının 
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özendirilmesi, (ix) tüm kamu kuruluĢlarında alt kademelere yetki devri, (x) 

kalkınmada öncelikli bölgelerde yaĢanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi 

ve (xi) sağlık alanında e-dönüĢüm projesinin hayata geçirilmesi Ģeklinde 

belirlenmiĢtir (Akdağ vd., 2008:21).  

1990'lar boyunca çeĢitli hükümetlerin getirdiği reform önerileri hem kamu 

sektörünü daraltmayı hem de devletin piyasaya müdahalelerini sınırlamayı 

amaçlayan, devletin rolünün küçülmesi ve özel sektörün desteklenmesi 

konusunda aynı görüĢe sahip olan, özetle sağlık sistemini serbest piyasa 

koĢullarına adapte etmeyi amaçlayan ve birbirine çok benzeyen önerilerdir 

(Ağartan, 2005, 2010; Hamzaoğlu, 2010). Sağlık Bakanlığı (2003) da sağlık 

sisteminde planlanan değiĢimin reform olarak adlandırılmadığına dikkat çekerek 

yeni bir görüĢ ortaya koymadıklarının bilincinde olduklarını belirtmiĢ, böylece 

mevcut yapıyı tahrip etmeden sistem içinde küçük ama etkili müdahalelerle 

sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı ve sunumunda değiĢikler 

öngören Sağlıkta DönüĢüm Programı (SDP) acil eylem planının 

belirlenmesinden hemen sonra 2003 itibarıyla baĢlamıĢtır. SDP'nin son derece 

hızlı bir Ģekilde uygulanmaya konması bir yandan planlama sürecinde bazı 

hatalara yol açarak bazı maddelerin Anayasa Mahkemesi'nden dönmesine, 

diğer yandan diğer kurum ve kuruluĢlara program hakkında eleĢtiri ve alternatif 

öneriler geliĢtirip bunları toplumla paylaĢmak için yeterli zaman kalmamasına 

neden olmuĢtur (Ağartan, 2005:11). Her ne kadar SDP'nin bir taslak olduğu ve 

son halini uzmanların ve halkın görüĢleri alındıktan ve gerekli düzenlemeler 

yapıldıktan sonra alacağı belirtilmiĢ olsa da programı yapanlar TTB41 veya 

sendikalar gibi çıkar gruplarının reformu Ģekillendirecek Ģekilde sürece dahil 

olmalarına izin vermemiĢ, bu gruplar Sağlık Bakanlığı tarafından konferans ve 

atölyelere çağrıldılarsa da bu grupların politika yapma sürecine dahil olmalarını 

                                            
41

 1953 yılında kurulan TTB, doktorların devlete bağımlı kılınmasına neden olacak mesleki 

örgütlenme ve düzenlemelere karĢı çıkman ve meslek özerkliğini savunan bir kuruluĢtur. 224 
sayılı kanun çerçevesinde 1960'larda tam gün yasasını destekleyen ve sağlık hizmetlerinin 
sosyalleĢtirilmesi uygulaması pratisyen doktorlara ihtiyaç duyduğu için tıpta uzmanlaĢma 
taraftarı olmayan TTB 1980 askeri müdahalesiyle zayıflatılmıĢ, gücünü yeniden toplamaya 
baĢladığı 1980'lerin ikinci yarısından itibaren çeĢitli hükümetler tarafından getirilen reform 
önerilerini eleĢtirerek sağlık hizmetlerinin diğer kamu hizmetleri gibi ücretsiz olarak  devlet 
tarafından sağlanması gerektiğini savunmuĢtur (Ağartan, 2005:17-19). 
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sağlayacak bir diyalog oluĢturulamamıĢtır (Ağartan, 2005:24-25). Sendikaların 

ve TTB'nin sağlık politikalarının yapılması sürecinde etkili bir rol alamamaların 

temel nedeninin Türkiye'de sivil toplumun özellikle 1980 sonrasında örgütlenme 

ve politik eylemler konusunda önemli ölçüde sınırlandırıldığı için zayıf kalması 

ve kurumsal ve politik düzenlemeler nedeniyle TTB'nin de sendikaların da 

yeterli özerliğe sahip olamaması olduğu belirtilmektedir (Ağartan, 2005:25). 

SDP'nin ilkesel olarak halkın sağlık düzeyini yükseltecek (etkili), kaynakları 

uygun Ģekilde kullanarak aynı kaynakla daha fazla hizmet üretecek ve tüm 

sektörel kaynakları bütünleĢtirecek (verimli), insanların sağlık hizmetlerine 

ihtiyaçları ölçüsünde ulaĢıp bu hizmetlerin finansmanına kendi mali güçleri 

ölçüsünde katılacakları (hakkaniyetli), kır-kent, doğu-batı ve çeĢitli sosyal 

gruplar arasındaki sağlık eĢitsizliklerini azaltacak bir program olduğu 

belirtilmiĢtir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:24). Temel ilkeleri insan merkezlilik, 

sürdürülebilirlik, sürekli kalite geliĢimi, katılımcılık, uzlaĢmacılık, gönüllülük, 

güçler ayrılığı,  ademi merkeziyetçilik ve hizmette rekabet olan SDP'nin temel 

bileĢenleri de Sağlık Bakanlığı'nın planlayıcı ve denetleyici bir role kavuĢması, 

genel sağlık sigortası, yaygın ve eriĢimi kolay sağlık hizmet sistemi (aile 

hekimliği, sevk zinciri ve hastanelerin idari ve mali özerkliğinin sağlanması), 

sağlık sektöründeki insan gücünün bilgi, becerileri ve motivasyonlarının 

artırılması, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları kurulması, sağlık 

hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal 

yapılanma (ulusal ilaç kurumu ve tıbbi cihaz kurumu) ve sağlık bilgi sisteminin 

kurulmasıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:25-36). Burada bu bileĢenlerden 

Genel sağlık sigortasının ve yaygın ve eriĢimi kolay hizmet sisteminin 

incelenmesi yerinde olacaktır. 

1.1.4.1.5.1. Genel sağlık sigortası 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) rasyonel olmayan düzenlemeler nedeniyle 

'profesyonel sigortacılık' anlayıĢından uzaklaĢmıĢ olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli 

Sandığı'nın verimsizliğine karĢı, her hastaya eĢit düzeyde temel sağlık hizmeti 

sunmak, hasta-doktor arasındaki para iliĢkisini ortadan kaldırmak, ilaç ve tıbbi 

malzeme israfını azaltmak ve sağlık harcamalarının maliyetini düĢürmek 
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amacıyla hazırlanan, sağlık sigortasını diğer sigorta sistemlerinden ayıran ve 

yurttaĢların ödeme gücü ile orantılı olarak katkıda bulundukları bir sigorta 

modelidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:26-28). Sağlık Bakanlığı, GSS yanında 

özel sağlık sigortacılığının geliĢiminin de destekleneceğini, özel sigortaların 

GSS'nin kapsadığı temel teminat paketi dıĢındaki hizmetleri kapsayan 

tamamlayıcı bir rolle sisteme dahil olmalarının sağlanacağını (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2003:28-29) belirtmektedir.  

26.12.2003 tarihinde 24104 sayılı Sağlık Bakanlığı ve SSK Sağlık Tesislerinin 

Ortak Kullanımına İlişkin Protokol uygulamaya konmuĢ, bu protokolle SSK ve 

Sağlık Bakanlığı‟na bağlı sağlık kurum ve kuruluĢları ortak kullanıma açılmıĢ, 

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının, aktif devlet memurlarının ve YeĢil 

Kart sahiplerinin SSK sağlık kurumlarından, SSK sağlık yardımından 

yararlananların da Sağlık Bakanlığı'nın  sağlık kurumlarından yararlanabilmesi 

mümkün kılınmıĢtır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 

Kanun ile birlikte baĢka SSK hastaneleri olmak üzere bazı istisnalar42 dıĢında 

tüm kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı‟na devredilmiĢtir. 2006 yılında 5510 

no‟lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık 

Sigortası uygulaması baĢlamıĢtır. TTB, GSS'ye yönelik adımlardan biri olan 

sağlık kurumları ortaklığı doğrultusunda SSK hastanelerinin diğer sosyal 

güvenlik kurumlarına üye olanların kullanımına açılmasını eleĢtirmiĢ ve bu 

hamlenin SSK'yı hizmet satın alan bir sağlık finansmanı kurumu haline 

dönüĢtüreceğini ileri sürmüĢtür (Ağartan, 2005:11). Benzer Ģekilde Bağ-

Kur'luların Sağlık Bakanlığı hastanelerinden yararlanmalarını sağlayan yasaya 

ve özellikle de bütün sağlık sigortası kurumlarını tek çatı altında toplamak 

amacıyla SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine TTB, Sağlık 

Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk-ĠĢ, Hak-ĠĢ, KESK ve DĠSK'ten oluĢan ve 

TTB tarafından desteklenen Emek Platformu tarafından oldukça sert bir Ģekilde 

karĢı çıkılmıĢ, tasarıların geri çekilmemesi durumunda genel greve gidileceği 

bildirilmiĢtir (Ağartan, 2005:11, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno= 

                                            
42

 Bu istisnalar CumhurbaĢkanlığı, yüksek mahkemeler, SayıĢtay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli 
Ġstihbarat TeĢkilatı, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleridir. 
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134928). Bu eleĢtirilere verilen yanıtları incelemeden önce GSS öncesindeki 

sistemi kısaca hatırlamakta yarar vardır.  

Hastanelerin birleĢtirilmesinden önce nüfus sağlık hizmetlerine istihdam 

durumuna ve bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre eriĢebilmekte, Emekli 

Sandığı‟na, SSK‟ya, Bağ-Kur‟a mensup olanlar, YeĢil Kartlılar ve hiçbir sosyal 

güvencesi olmayanlar sağlık hizmetlerine eriĢebilirlik ve hizmet kalitesi 

açısından hiyerarĢik bir yapı içinde yer almaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

en fazla yatırım yaptığı yurttaĢların öncelikle memurlar, sonra kalifiye iĢçiler 

olduğunu belirten Üstündağ ve Yoltar (2007:57), Emekli Sandığı ve SSK 

üyelerinin ömür boyu sağlık sigortası güvencesiyle ödüllendirilmiĢ yurttaĢlar 

olarak, gelirleri belirsiz olan ve sağlık ihtiyaçlarının bir kısmını özel sektörden 

karĢılamaları beklenen Bağ-Kur‟luların üvey evlat, YeĢil Kartlıların sığıntı, 

sigortasızların ise baĢka biçimlerde sorunlu yurttaĢlar olarak görüldüğünü 

belirtmektedir. Farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı ve farklı sosyal ve 

ekonomik gruplara mensup olanların sağlık sisteminden beklentilerinin ve 

Ģikayetlerinin de farklı olduğunu belirten Üstündağ ve Yoltar (2007:61,74) 

dönüĢümden önceki Ģikayetlerin bürokratik prosedürler, sistemin söz verdiği 

sağlık hizmetini sunmaması ve sürekli olarak cepten harcama yapılmasına 

neden olması baĢlıklarında toplandığını belirtmekte ve özellikle yeĢil Kart dahil 

olmak üzere hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayanların nüfusun %38‟ini 

oluĢturduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede SSK hastanelerinin Sağlık 

Bakanlığı'na devredilmesi ve genel olarak hastanelerin birleĢtirilmesi, Emekli 

Sandığı üyesi olan ve olmayan yurttaĢlar arasındaki hiyerarĢiyi kaldırmıĢ ve 

'sözde' vatandaĢlara da 'özde' vatandaĢlarla aynı hastaneye baĢvurma 

olanağını vermiĢtir (Elbek, 2009b:72). GSS'nin aĢağıda değinileceği gibi haklı 

eleĢtiriler alan çeĢitli yönleri olmakla birlikte hastanelerin birleĢtirilmesinin sağlık 

hizmetlerine eriĢimde mevcut olan eĢitsizliklerin azaltılmasına katkıda 

bulunduğu açıktır. Bu çerçevede TTB ve sendikaların tutumları sistemi halkın, 

özellikle Emekli Sandığı üyesi olmayanların gözünden görememekle, gerçek 

hayattaki durumu iyi analiz edememekle (Elbek, 2009b) ve hükümet tarafından 

da statükocu olmakla (Ağartan, 2005:12) haklı olarak eleĢtirilmiĢtir. 
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GSS Kanunu‟na göre sağlık hizmetleri kurum ile yurt içindeki veya yurt dıĢındaki 

sağlık hizmeti sunucularından (gerçek kiĢi, kamu tüzel kiĢisi ya da özel hukuk 

kiĢileri) sözleĢme yoluyla sağlanacaktır. BaĢka bir deyiĢle uluslararası 

kuruluĢların tavsiyelerine ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma planına uygun Ģekilde 

sağlık hizmetlerinin finansmanı ve hizmet sunumu birbirinden ayrılmakta, devlet 

artık sağlık hizmetleri sunucusu görevini terk etmekte, kendi iĢlevini denetleme 

ve organizasyonla sınırlamaktadır. Sağlık hizmetinin üretilmesi ve finanse 

edilmesinin birbirinden ayrılması sonucunda finansmandan sorumlu yapının 

hizmeti üreten sağlık iĢletmeleri arasında oluĢacak rekabetten yararlanarak 

hizmeti daha ucuza alması hedeflenmektedir (Hamzaoğlu, 2010:81), ancak bu 

sistemi uygulayan diğer ülkelerde bu uygulamanın sağlık hizmetlerinin 

pahalılaĢmasına neden olduğu, ayrıca oluĢan rekabet nedeniyle küçük sağlık 

kurumlarının kapanmak zorunda kalıp sağlık kurumlarında bir tekelleĢmeye yol 

açacağı ve böylelikle sağlık iĢgücünün sömürüsünün derinleĢeceği 

belirtilmektedir. (Hamzaoğlu, 2010:81-82). Buna ek olarak kaynakların 

%60'ından fazlasının doğrudan bütçe dıĢı kurumlar tarafından sağlanmasının 

harcamalar üzerinde kamuoyu ve meclis denetiminin daha sınırlı olmasına yol 

açtığına (Yılmaz, 2007:38) dikkat çekilmektedir. 

Hastanelerin birleĢtirilmesinde bir sonraki adım, 2010 yılında TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu tarafından Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı'nın kabul 

edilmesi olmuĢtur. Bu yasaya göre hastane ve hastane gruplarından oluĢan 

'hastane birlikleri' oluĢturulacak, hastaneler kalite, verimlilik ve hizmet kalitesi 

gibi konularda değerlendirilecek ve A, B, C, D ve E olmak üzere 5 sınıfa 

ayrılacaktır. Kendi bölgelerinde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını 

sağlamak amacıyla hastane ve sağlık birimlerinin kurulması, kapatılması veya 

birleĢtirilmesi önerisinde bulunabilecek olan birlikleri yönetim kurulu 

yönetecektir43. Tüzün (2010:91)  yönetim kurulunu oluĢturan yedi üyeden 

                                            
43

 Hastanelerin açılıp kapatılmasına karar verecek olan bu kurul (i) il genel meclisi tarafından 
belirlenen hukuk öğrenimi görmüĢ bir üyeden, (ii) il genel meclisi tarafından belirlenen yeminli 
mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir bir üyeden, (iii) vali tarafından belirlenen 
iĢletme, iktisat veya maliye alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ bir üyeden, (iv) 
bakanlıkça belirlenen tıp öğrenimi görmüĢ bir üyeden, (v) bakanlıkça belirlenen sağlık 
sektöründe tecrübe sahibi ve alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ bir üyeden, (vi) 
ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmuĢ olması halinde ticaret odası tarafından 
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sadece birinin tıp öğrenimi görme Ģartı olmasının ve toplam üye sayısının 

yarısından azını Sağlık Bakanlığı'nın veya ona bağlı birimlerin belirleyecek 

olmasının hastanelerin nasıl iĢletmeleĢtirileceğinin bir iĢareti olduğunu 

belirtmektedir.   

Bu yasa tasarısı TTB ve SES tarafından (i) kamu hastanelerinin devlet 

bütçesinden finanse edilmesine son vererek kamu hastanelerini kâr güden 

kurumlar haline dönüĢtüreceği, (ii) kamu hizmeti ve sosyal sorumluluk ilkelerinin 

geri plana itilmesine neden olacağı, (iii) kamu sağlık kuruluĢlarının 

özelleĢtirilmesi için uygun koĢulları sağladığı, (iv) birinci maddesinde birliklerin 

kâr amaçlı olmadığını belirttiği halde genel gerekçede "sağlık iĢletmesi" 

sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak kendi içinde çeliĢtiği, (v) cepten 

yapılan ödemeleri artıracağı ve (vi) yönetim kurulu tarafından sözleĢmeli olarak 

iĢe alınan sağlık personelini iĢ güvencesiz, düĢük ücretle ve örgütsüz çalıĢmaya 

zorlayacağı gerekçesiyle eleĢtirilmektedir (TTB, 2007; www.ses.org.tr). 

GSS ile ücretli çalıĢan ve kendi hesabına çalıĢan herkese sağlık primi ödeme 

zorunluluğu getirilmiĢtir. MaaĢı asgari ücretin üçte birinden fazla (ve asgari 

ücretin altı buçuk katından az) olan herkes brüt ücretinin %12,5'i kadar sağlık 

sigorta primi ödeyecek, bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i iĢveren tarafından 

ödenmektedir. 2010 yılı Temmuz-Aralık döneminde 16 yaĢından büyükler için 

asgari ücret brüt 760,50 TL'dir, bu durumda 253,50 TL üzerinde ücret elde 

edenler sağlık hizmetinden yararlanmak için primlerini ödemekle yükümlüdürler. 

Ayrıca kanun uygulamaya ilk konduğunda 18 yaĢ altı nüfusun anne-babalarının 

prim ödeyip ödememelerine bakılmaksızın bütün sağlık hizmetlerine ücretsiz 

olarak eriĢebilecekleri hükmü varken aynı yıl yapılan bir değiĢiklikle 18 yaĢ altı 

nüfusa verilecek sağlık hizmetinde de ebeveynin prim ödemesi koĢulu 

getirilmiĢtir (Hamzaoğlu, 2010:100; http://www.sgk-tr.com/genel-bilgi/18-yas-alti-

cocuklarda-gss.html; http://www.timeturk.com).  

                                                                                                                                
belirlenen, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ bir üyeden ve (vii) Ġl Sağlık Müdürü veya 
aynı ilde birden fazla birlik bulunması halinde bakanlıkça belirlenecek Ġl Sağlık Müdür 
Yardımcılarından birinden oluĢacaktır (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Kamu 
Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, 2010).  
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Geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primini devlet ödemekte, ancak 

asgari ücretin üçte birinden fazla olan, örneğin ayda 300 TL ya da asgari ücret 

kazanan biri için hayatta kalmak bile yeterince zor bir hedefken bu gelirden prim 

ödenmesi, bu bireylerin yaĢam kalitesinin daha da düĢmesine neden olacaktır. 

Prim ödeyebilmek için harcamalardan kesinti yapılması, ancak son derece 

zaruri olan ihtiyaçlarını, o da kısmen karĢılayabilen bu bireylerin barınma, 

ısınma ya da gıda masraflarından yapacakları kesintiyle mümkün olacak, sağlık 

hizmeti alabilmek için yapacakları bu kesintiler, sağlıkları açısından daha fazla 

riske maruz kalmaları ile sonuçlanacaktır. Ayrıca Saraç (2006:14) da muhtaç 

durumda olanların priminin devlet tarafından karĢılanması için durumlarını 

belgelemek ve baĢvuruda bulunmak zorunda olmalarına değinerek okuma 

yazma bilmeyenlerin ya da baĢka nedenlerle kuruma baĢvuruda 

bulunamayanların sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağını vurgulamaktadır. 

Bu durum gerçekten de mevcut eĢitsizliklerin bir kısmını yeniden üretmektedir, 

özellikle eğitim ve sağlık arasındaki iliĢki ve Türkiye‟deki genel eğitim düzeyi 

düĢünüldüğünde Saraç‟ın (2006:14) vurguladığı noktanın önem kazandığı 

söylenebilir.   

Sri Lanka, Hindistan, Ġran, Meksika gibi birçok ülkede Türkiye'de olduğu gibi 

1990'lardan itibaren temel sağlık hizmetlerinde çeĢitli reformlar gerçekleĢtirilmiĢ 

ve bu sayede nüfusun önemli bir kısmının temel sağlık hizmetlerine ulaĢması 

sağlanarak sağlık göstergeleri iyileĢtirilmiĢtir, ancak bu ülkelerin çoğunda sağlık 

hizmetleri genel bütçeden veya kamu sigortasıyla finanse edilmekte (Ağartan, 

2010:75), böylece prim ödeyemediği için sağlık hizmetinden yararlanamama 

sorunu söz konusu olmamaktadır. GSS toplumun bütünü kapsayan zorunlu 

sağlık sigortacılığı sistemi olarak tanımlansa da zorunlu sağlık sigortacılığında 

primler geliri düzenli ve sabit olanlardan toplanmaktadır, bu uygulamanın yaygın 

olduğu OECD ülkelerinde nüfusun ortalama %80'inin geliri düzenli iken 

Türkiye'de bu oran %51 civarında kalmaktadır (OECD, 2005; Hamzaoğlu, 

2010:85). Finansmanın genel bütçeden yapılmayıp sigortacılık anlayıĢıyla 

sağlandığı sağlık sistemlerinde sağlık hizmetlerinin kentlerde ve düzenli 

istihdam olanaklarının olduğu bölgelerde yoğunlaĢtığı, bunun sonucunda sağlık 
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personelinin de bu bölgelerde yoğunlaĢtığı, böylece bu sistemlerin bölgesel ve 

bölgelerarası eĢitsizlikleri derinleĢtirdiği vurgulanmaktadır (Yavuz, M. 2010).  

Sağlık sisteminde yurttaĢların prime ek olarak ödemeleri gereken katılım ve 

katkı payları da vardır. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre muayene için 

birinci basamak sağlık kurumları ve ile hekimliği muayenehanelerinde 2 TL, 

ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, özel sağlık 

kurumlarında ise 15 TL katılım payı ödenmesi ve bu ücretin eczanelerde tahsil 

edilmesi öngörülmektedir (27532 sayılı Resmi Gazete, 2010).  

Katkı payı ise GSS'nin kapsadığı temel teminat paketinin dıĢında kalan, yani 

kurumca finansmanı sağlanmayacak olan sağlık hizmetleri istendiği takdirde 

ödenen ücrettir. GeliĢmiĢ ülkelerde bile sağlık finansmanı sorunlarının teminat 

paketlerinin kapsamlarının daraltılmasına (Orhan, 2006: 170) neden olmaktadır. 

Kanuna göre teminat paketini daraltmak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 

yetkisindedir ve yukarıda değinildiği gibi SGK'nın kemer sıkması gerektiğinde 

kanuna yeni bir koĢul ekleyerek 18 yaĢ altı nüfusa sağlık hizmetlerini 

ebeveyninin primi üzerinden vermeye karar vermesi sağlık hizmetlerinin sadece 

mali yönler açısından değerlendirilerek düzenlenmesinin yaratacağı tehlikelerin 

bir örneğidir. Ayrıca kapsamı daraltmak SGK'nın yetkisinde olsa, yani kapsam 

SGK tarafından güvence altına alınsa da bu kapsamdaki ilk daraltma 1 Temmuz 

2006 tarihinde çıkartılan Maliye Bakanlığı genelgesiyle gerçekleĢmiĢtir (Pala, 

2007:21). Bu önemli bir göstergedir ve sağlık hizmetlerinin kapsamını 

belirleyecek olanın SGK'dan çok Maliye Bakanlığı olduğunun, dolayısıyla 

kapsam daraltma söz konusu olduğunda öncelikli kriterin sağlık değil maliyet 

olduğunun sinyallerini vermektedir. Teminat paketinin kapsamının daraltılması, 

özel sağlık hizmetlerini teĢvik edecektir, çünkü SDP çerçevesinde temel teminat 

paketi dıĢında hizmet almak isteyenlerin "tamamlayıcı" nitelikteki özel sağlık 

sigortası yaptırmaları gerektiği yasal olarak (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:28-29) 

belirtilmiĢtir. Ekonomik sorunlar nedeniyle teminat kapsamı daraltılabileceği gibi  

bazı istisnai durumlar haricinde muayene, ilaç ve ortez ve protez gibi iyileĢtirme 

araç ve gereçleri için katkı payı alınmaktadır. Katkı payının belirtildiği 68. 

maddede ayrıca SGK BaĢkanlığı‟na birinci basamak sağlık hizmet 

sunucularında yapılan muayenelerde katılım payını almama ya da daha düĢük 
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tutarlarda belirleme yetkisi verilmekte, kurumun yetkileri muğlak bir Ģekilde çok 

geniĢ tutulmaktadır. 

Bununla birlikte, kamuya yapılan ödemelerin %38'inin zorunlu bağıĢlar ya da 

bıçak parası gibi enformel ödemeler olduğu, yoksulluklarından ötürü sağlık 

hizmetlerine ücretsiz eriĢimleri sağlanan YeĢil Kartlıların bile enformel ödemeler 

yapmak zorunda kaldıkları (%64'ü bıçak parası olmak üzere) ve yoksulların 

zenginlere, yaĢlıların gençlere ve iĢsizlerin çalıĢanlara oranda daha fazla 

enformel ödeme yaptığı ortaya konmuĢtur (Tatar vd., 2007:1034-5, 1038). Bu 

çerçevede SDP ve GSS öncesinde de bıçak parası ya da zorunlu bağıĢ adıyla 

ödemeler yapan nüfusun önemli bir bölümünün sağlık sistemindeki dönüĢümle 

birlikte bu ödemeleri katkı payı ya da prim gibi formel biçimlerde yapacakları 

vurgulanmakta, dolayısıyla çok da yeni olmayan bu durumun geniĢ kitleler 

tarafından olumsuz karĢılanmadığı, ödemelerin genellikle daha düĢük düzeyde 

ve doğrudan devlete yapılacak olmasının bu tepkiyi güçlendirdiğine dikkat 

çekilmektedir (Elbek, 2009b).  

1.1.4.1.5.2. Yaygın ve erişimi kolay hizmet sistemi 

Sağlık Bakanlığı, yaygın ve eriĢilebilir sağlık sistemine ulaĢılabilmesi için 224 

sayılı kanunda belirtilen sağlık ocağı ve sağlık evi modelinin 21. yüzyıl 

Türkiyesi'nin değiĢen Ģartlarına uyarlanması, sağlık ocağı ağı güçlendirilirken 

özel sektörün de desteklenmesi ve hizmette rekabet ortamı yaratılması 

gerektiğini, ayrıca derinleĢen doğu-batı eĢitsizliklerini azaltmak için her bölgede 

kamu olanaklarını eĢit Ģekilde sınırlandırıp özel sektöre devretmek yerine kamu 

olanaklarının ihtiyaç duyulan bölgelerde geliĢtirmek gerektiğini belirtmektedir 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:29-30). Bununla birlikte özel hastanelerde tıbbi 

teknolojilere daha fazla yatırım yapıldığı vurgulanmakta ve üç büyük ilde 

yoğunlaĢan özel sektörün azgeliĢmiĢ bölgelerde sağlık hizmeti sunmayacağı, 

bu bölgelerde sadece kamu sağlık hizmetleri sunulmasının bölgeler arası sağlık 

eĢitsizliklerini artıracağı ileri sürülmektedir (Tüzün, 2010:90). Metropollere uzak 

küçük kentlerin, özellikle de kırsal alanların özel sağlık sektörünü cezbedecek 

gelir düzeyine ve nüfus yoğunluğuna sahip olmamaları, bu bölgelere sunulacak 

özel sağlık hizmetlerini büyük ölçüde sınırlandıracaktır. Bu çerçevede aile 
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hekimliği sistemi ve hastanelerin mali ve idari açıdan özerkleĢtirilmesi yaygın ve 

eriĢimi kolay bir sağlık hizmetinin iki temel bileĢeni olarak sunulmaktadır. 

1.1.4.1.5.2.1. Aile hekimliği 

Aile hekimliği pilot uygulaması 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde 

baĢlatılmıĢtır. 2008 yılı itibariyle 33 ilde uygulamaya geçilmiĢ, yaklaĢık 

19,590,369 kiĢiye (%27,76) aile hekimliği hizmeti verilmeye baĢlanmıĢtır. 2008 

itibariyle kurulan 1,856 Aile Sağlığı Merkezinde 5,701 aile hekimliği 

pozisyonunun %99‟u (5,628 doktor) sözleĢmeli olarak istihdam edilmiĢ, 73 

doktor da geçici olarak görevlendirilmiĢtir (Çom, 2008). EskiĢehir 16.02.2006 

tarihinde Aile Hekimliği Pilot Ġl olarak ilan edilmiĢ, 17.07.2006 tarihinde 

uygulama baĢlatılmıĢtır. EskiĢehir‟de Merkezde 168 ve ilçelerde 44 olmak üzere 

toplam 212 aile hekimliği pozisyonu bulunmakta ve bunların 209‟unda 

sözleĢmeli aile hekimi görev yapmaktadır. SözleĢmeli aile hekimlerinden 200‟ü 

pratisyen, 7‟si aile hekimliği uzmanı ve 2‟si de Halk Sağlığı Uzmanıdır. Halen 

EskiĢehir Merkezde 2, Ġlçelerde 12 olmak üzere toplam 14 Toplum Sağlığı 

Merkezinde, Merkezde 36 ve Ġlçelerde 22 olmak üzere toplam 58 Aile Sağlığı 

Merkezinde 1.Basamak Sağlık Hizmeti sunulmaktadır (Fidan, 2009).   

Aile hekimliği uygulaması, bireye yönelik koruyucu hizmetlerle birinci basamak 

teĢhis ve tedavi hizmetinin bireyin kendi seçeceği doktor tarafından yürütülmesi, 

böylece doktor ve aile üyeleri arasında daha kiĢisel iliĢkilerin kurulmasına 

olanak veren ve hasta memnuniyetini esas alan bir uygulama olarak 

tanımlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:30-31). Sağlık Bakanlığı sağlık 

hizmeti talep edenlerin büyük çoğunluğunun sorunları birinci basamakta 

çözülebileceği halde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına 

baĢvurulduğunu ve bu durumun sağlık harcamalarındaki israfı artırdığını 

belirtmekte, aile hekimliği sisteminin bu sorunu çözeceğini, ayrıca ikinci ve 

üçüncü basamağa sevk edilen hastaların tedavilerinin devam, izleme ve 

bakımının yine aile hekimi tarafından yapılacağını belirtmektedir  (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2003:31). 

Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde birinci basamak sağlık hizmetleri 

ağırlık kazanmıĢ, bu uygulamadan önce tüm muayene hizmetlerinin %40'ı 
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birinci basamakta verilirken bu uygulama sonrasında bu oran %51'e 

yükselmiĢtir (Akdağ vd., 2008:146). Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetinin 

sağlık ocağında verildiği illerde birinci basamak sağlık hizmetlerinden duyulan 

memnuniyet oranı %75 iken bu hizmetin aile hekimliği uygulaması ile verildiği 

illerde memnuniyet oranı %86'ya yükselmiĢtir (Akdağ vd., 2008:148). Bununla 

birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygun bir Ģekilde örgütlendiği 

takdirde sağlık baĢvuruların önemli bir çoğunluğunu karĢılayacağı iddiasına 

karĢın 2002-2008 yılları arasında %125,9 artan kiĢi baĢı sağlık baĢvurularının 

2002'de %32,3'ünün, 2008'de ise %39'unun birinci basamağa yönelik olduğuna, 

yani birinci basamak sağlık hizmetleri kullanımında önemli bir artıĢ olmadığına 

dikkat çekilmekte ve bu durumun SDP sonrasında sağlık hizmetlerinde tedavi 

edici hizmetlere ağırlık verildiğini gösterdiği belirtilmektedir (Tüzün, 2010:93). 

Daha çok hastanecilik, ilaç ve tıbbi teknolojilere dayandığı için daha pahalı olan 

tedavi hizmetlerine ağırlık verilmesinin de sağlığın endüstrileĢmesi ve 

piyasalaĢması amacının bir parçası olduğu (Tüzün, 2010:93, Yavuz, M. 

2010:95), ayrıca tedavi edici hizmetlerin öne çıkmasının tıp eğitimini de bu 

doğrultuda Ģekillendirdiği ve koruyucu sağlığın önemini azalttığı (Yavuz, M. 

2010:97) belirtilmektedir. Buna ek olarak 224 sayılı kanunda olduğu gibi SDP 

çerçevesinde de çok daha pahalı olan ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerine 

olan talebin azaltılması ve hastaların hastanelerde yoğunlaĢmasının 

engellenmesi amacıyla sevk zinciri benimsenmiĢ olmakla birlikte (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2003:31), 25 Mayıs 2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ülke genelinde 

sağlık hizmetlerinin kullanımında sevk sistemi kaldırılmıĢ, böylece birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin kullanımının desteklenmesine yönelik en önemli 

unsur ortadan kalkmıĢtır. 

Her aile hekimi için kayıtlı kiĢi sayısı asgari 1000, azami 4000‟dir ve aile 

hekimliği hizmetleri ücretsizdir. Aile hekimleri ücretlerini beĢ bileĢenden oluĢan 

bir bütçeden elde etmektedirler ve ilk bileĢen, aile hekimlerinin listelerinde kayıtlı 

olan kiĢi baĢına ödenecek ücrettir44. Aile hekimleri "aile sağlığı elamanı" adı 

                                            
44

 Diğer bileĢenler için bkz. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik. 2005, No: 
25867. 
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verilen, sözleĢmeli olarak çalıĢan hemĢire, ebe ya da sağlık memuru ile birlikte 

aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta, aile sağlığı elemanları 

sözleĢmelerini aile hekimleri ile yapmaktadırlar (27591 sayılı Resmi Gazete, 

2010). Ücret hasta sayısına bağlı olunca aile hekimleri arasında oluĢacak 

rekabetin "müĢteri memnuniyetine" bağlı olacağına, bu çerçevede aile 

hekimlerinin müĢterilerini kaybetmeyip kâr elde edebilmek için hastalarının her 

türlü isteğini yerine getirmeye çalıĢacağına, bu durumun da Tabip Odaları‟nın 

Onur Kurulları‟na konu olacak çeĢitli etik sorunlara neden olacağına dikkat 

çekilmektedir (Aksakoğlu vd., 2003:6). Ayrıca bu durum sağlığa ayrılan 

kaynakların gereksiz yere israf edilmesini de beraberinde getirebilir. Yaratılan 

bu rekabet ortamında daha fazla hasta/„müĢteri‟ alabilmek amacıyla aile sağlığı 

merkezlerinin ileri tıbbi teknoloji ürünleriyle doldurulmasına neden olacağı, bu 

ürünler ortak olarak kullanılabilecekken aile hekimlerinin kendilerinin temin 

etmelerinin de gereksiz maliyet ve harcamalara neden olacağı, ayrıca iĢ 

güvencesiz ve düĢük ücretle çalıĢmanın doktor hasta iliĢkisindeki etik kuralları 

zedeleyebileceği belirtilmektedir (Soyer vd., 2003).  Ücretini yükseltmek için aile 

hekimine kayıtlı hasta sayısını artırmak hastalara gerekli özenin 

gösterilememesine de neden olabilir.   

Aile hekimliği modelinin hizmet ve hizmeti sunan ekibin parçalanması 

yönlerinden sağlık ocağı modelini dönüĢtürdüğü ve zayıflattığı (Yavuz, C.I. 

2010:105), bu modelin desteklenmesinin verem savaĢ dispanserleri ve toplum 

sağlığı merkezlerini önemsizleĢtirdiği (Elbek ve AdaĢ, 2009:36) ve verem savaĢ 

dispanserleri ve ana çocuk sağlığı merkezleri gibi birinci basamak kuruluĢlarının 

kapanmasına neden olduğu (Elbek ve AdaĢ, 2009:36) vurgulanmaktadır. 

Ġnsanların kayıtlı oldukları sağlık ocakları ile aile hekimlerinin örtüĢmeyebileceği, 

bu nedenle aile hekimlerinin sağlık ocağı ekibi ile uyumlu çalıĢamayabileceği, 

üstelik düzenli kayıt tutma ya da bölgenin önceliklerini belirleme gibi iĢlemleri 

yapamayacakları belirtilmektedir (Aksakoğlu vd., 2003:5). Diğer taraftan bu 

durum sistemin bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini 

birbirinden farklı kavramlar olarak değerlendirdiğini, bireysel sağlığı koruma 

görevini aile hekimine, toplum sağlığını koruma görevini ise aile hekimliğine 

oranla daha düĢük ücret ve statü ile zayıflattığı toplum sağlığı merkezlerine 
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(Elbek ve AdaĢ, 2009:36) verdiğini göstermektedir. Halbuki çok sayıda 

çalıĢmada birey ve toplum sağlığının aynı kategoride yer aldığı, özellikle 

koruyucu hizmetlerde kiĢiye ve topluma yönelik olarak ayırım yapılamayacağı 

(Aksakoğlu vd., 2003; Elbek ve AdaĢ, 2009) vurgulanmaktadır. Aile hekimliği 

modelinin iddia edildiğinin aksine kırsal ve bölge tabanlı olmadığını vurgulayan 

Elbek ve AdaĢ (2009:36) uygun önlemler alınmazsa dezavantajlı grupların 

sistem dıĢında kalabileceğine dikkat çekmektedir. Aile hekimliğinin bir disiplin 

olarak toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel geliĢmeler sonucu geliĢmediğini, sağlık 

alanındaki kârı artırmayı hedefleyen ekonomik sistemler tarafından yapay 

olarak oluĢturulduğunu belirten Aksakoğlu vd. (2003:5) de bu nedenlerle bu 

modelden toplum sağlığının korunması ya da geliĢtirilmesi ile ilgili bir kaygı 

gütmesinin beklenmediğini belirtilmektedir. Ayrıca bu hizmetten de sadece 

düzenli prim ödeyenler yararlanabilmektedir ve prim ödemeyenler aile hekimliği 

kapsamından da çıkarılacaktır (Hamzaoğlu, 2010:86).  

Aile hekimliğinin Türkiye'ye uygun bir hizmet modeli olmadığı, daha çok zengin, 

prim ödeyebilen toplumlara uygun olduğu, Türkiye'de bu sistemin 

uygulanmasının amacının sağlık personelini serbest piyasa koĢulları içinde 

çalıĢmaya alıĢtırmak olduğu, giderek daha düĢük ücretle, daha güvencesiz 

olarak çalıĢan ve çalıĢma saatleri belli olmayan bir doktor kitlesi yaratılacağı 

(Aksakoğlu vd., 2003:5,7) belirtilmektedir.   

1.1.4.1.5.2.2. Hastanelerin Mali ve İdari Açıdan  

                     Özerkleşmesi 

SDP çerçevesinde tüm kamu sağlık kurumları Sağlık Bakanlığı denetiminde 

idari ve mali açıdan özerk kurumlar haline gelecek, verimliliğin daha yüksek 

olduğu 'müĢteri odaklı organizasyon' yapılanmasına geçilecek, her hastane 

hizmet kalitesinden, yönetim kararlarından ve verimliliğinden kendisi sorumlu 

olacak, verimliliğin artırılması için performansa dayalı ödeme sistemleri 

geliĢtirilecektir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003:31-32). 7.3.2006 tarih ve 5471 sayılı 

yasayla Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme 

(rehabilitasyon) tesislerine yönelik performans ilaveli yeni döner sermaye 

kanunu kabul edilmiĢtir. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve çalıĢan-
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çalıĢmayan ayrımını yapmak amacına yönelik olduğu belirtilen bu uygulamada 

performans puanı doktorların ücretlerini etkilemektedir. Performans puanı, 

verilen hizmetle ilgili hastane ve Türkiye ortalamaları, muayene, ameliyat, 

anestezi, giriĢimsel iĢlemler, bakılan hasta sayısı, personel sayısı, branĢ, 

serbest meslek yapılıp yapılmadığı, unvan, aktif çalıĢılan gün sayısı gibi 

ölçütlere göre hesaplanmaktadır. Her ne kadar performans uygulamasının tam 

zamanlı çalıĢan hekim oranını yükseltmesi (Mollahaliloğlu vd., 2007:143) olumlu 

bir geliĢme olsa da bu performans kriterlerinin hizmetin niteliğini ölçmediğine, 

sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu göz ardı ederek sağlık hizmetlerine 

doktor odaklı bir yapıyı yerleĢtirdiğine, hasta baĢına ayrılan zamanın 

azalmasına ve gereksiz teĢhis ve tedavilerin artmasına neden olduğuna dikkat 

çekilmektedir (Elbek ve AdaĢ,  2009:39). 

Canbaz vd. (2006) döner sermaye uygulamasından sonra performans puanları 

yüksek olan bazı iĢlemlerin yüzde yüzün üzerinde artıĢ gösterdiğini, performans 

açısından değerli olmayan bir takım koruyucu sağlık hizmetlerinin ise yarı yarıya 

azaldığını göstermektedir.  Soyer vd. (2007:60) de performansa dayalı 

ücretlendirme modeli nedeniyle Türkiye genelinde göğüs hastalıkları 

hastanelerinin sayısının azaldığına ve verem vakası oranının arttığına dikkat 

çekmektedir.   

Hastanelerin verimli iĢletmeler haline getirilmesi süreci ve bu süreçte kâr 

amacının ön plana geçmesi, çeĢitli ülkelerin örneklerinde görüldüğü gibi 

(Homedes ve Ugalde, 2005:85) var olmayan hastalara ilaç yazma ya da aynı 

hizmete iki kere fatura kesilmesi gibi etik olmayan uygulamalara neden 

olmaktadır. Doktorların hastaları daha fazla para kazanma aracı olarak 

görmelerine neden olan, kâr etme güdüsünü hasta yararının önüne koyan ve 

böylece hekimlik değerlerini aĢındıran (Elbek ve AdaĢ, 2009:39) performans 

uygulaması, iĢletme mantığına son derece uygun davranıĢlar üretmektedir.  

Performansı ölçme yöntemi doktorların mesleklerini hizmetlerin maliyetini 

dikkate alacak Ģekilde yapmalarını ve böylece sağlık hizmetlerinin sunumunu 

kontrol altına almayı amaçlamakta ve bunu yaparken de doktorların özerkliğini 

önemli ölçüde sınırlamaktadır (Ağartan, 2010:67). Bu durum bir yandan giderek 
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artan sözleĢmeli çalıĢma nedeniyle sözleĢmeli-kadrolu rekabeti içinde olan 

sağlık personelini diğer yandan da performans puanlarını artırabilmek için ikinci 

bir rekabete tutuĢturmakta, çalıĢanlar arasında dayanıĢma yerine rekabetin 

teĢvik edildiği bu uygulama (Hamzaoğlu, 2010:85) sağlık personelinin sadece 

hastalarla değil, kendi içlerindeki iliĢkilerini de piyasa koĢullarına uydurmaktadır. 

SözleĢmeli çalıĢma, aile hekimliği ve performansa dayalı döner sermaye 

uygulamalarıyla doktorlar iĢgücü piyasasının acımasız rekabetçi koĢullarına 

maruz bırakılmaktadırlar. Parsons‟ın (2005 [1951]) tıp mesleği ve tıp 

profesyonelleri ile ilgili görüĢleri aile hekimliği uygulamasından önce de fazla 

iyimser ve önyargılı olmakla eleĢtirilebilir, ancak bu uygulamadan sonra 

geçerlilik düzeyinin iyice azaldığı ileri sürülebilir. BaĢka bir deyiĢle Parsons‟a 

göre özünde kapitalist olmayan bir toplumsal yapıyı oluĢturan özgeci doktorluk 

anlayıĢının bu sistemde sürdürülebilmesi oldukça zordur. Neo-liberal piyasa 

iliĢkileri doktorları da kendi çıkarları peĢinde koĢan liberal bireylere 

dönüĢtürmeye çalıĢmaktadır. Bu çerçevede doktorlar gelirlerini artırmak için 

performans artırıcı hizmetlere yoğunlaĢacak, performans puanı sağlamayan 

koruyucu hizmetlerden ve çevre ve toplum sağlığıyla ilgili iĢlerden uzaklaĢacak, 

mümkün olduğu kadar çok sayıda hastaya bakmaya çalıĢacaklardır. BaĢka bir 

deyiĢle ne kadar ücret alacakları piyasa mantığıyla belirlenmekte ve doktorların 

kendi performans ve çabalarına bırakılmaktadır. Bu durumda tıbbi amaçlar ve 

ekonomik amaçlar arasında kalacak olan doktorların Parsons‟ın belirttiği özgeci 

davranıĢları göstermesi oldukça zor görünmektedir.  

1.1.4.1.5.3. Değerlendirme 

Özetlemek gerekirse Türkiye‟de sağlık politikaları Cumhuriyet'in ilk yıllarında 

koruyucu sağlık hizmetleri ve salgın hastalıklarla mücadeleye odaklanılmıĢtır. 

1950-60 arasında sağlık hizmetleri ticarileĢmeye baĢlamıĢ, koruyucu sağlık 

hizmetlerinden çok tedavi edici hizmetlere odaklanılmıĢ, buna ek olarak artan 

kentleĢmenin de etkisiyle sağlık hizmetleri kentlerde yoğunlaĢtığı için sağlıkta 

kentsel-kırsal kesim arasındaki eĢitsizlikler artmıĢtır. 1960‟lar sağlık 

hizmetlerinin sosyalleĢtirilmesi çabalarıyla özetlenebilir, ancak bu uygulama 

ulusal bir sağlık sistemi haline getirilememiĢtir. 1980‟lerden itibaren neo-liberal 
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ekonomi politikalarının etkisiyle devlet sağlık hizmetleri sağlayıcı rolünden 

vazgeçmeye baĢlamıĢ, sağlık hizmetleri yerelleĢmeye, özelleĢtirilmeye, 

taĢeronlaĢtırılmaya ve metalaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. 1990‟larda küresel 

düzeyde etkili olan yoksullukla mücadele stratejilerinin bir uzantısı olarak 

görülebilecek olan sağlıkta reform hareketleri Türkiye‟de de yankı bulmuĢ, çeĢitli 

hükümetler tarafından Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Sistemi 

kurulmasına iliĢkin kanun tasarıları hazırlanmıĢ, ancak bu tasarılar 

yasalaĢmamıĢtır. Bu tasarıların yasalaĢması 2000‟lerde mümkün olmuĢ,  uluslar 

arası kuruluĢların Türkiye‟deki sağlık sistemine yönelik piyasalaĢtırma vurgusu 

taĢıyan önerileri doğrultusunda tasarlanan SDP çerçevesinde sağlık sistemi 

neo-liberal ekonomi politikalarına her açıdan uygun hale getirilmiĢtir.  

SDP, önceki yapıda mevcut olan istihdama dayalı ayrımcılığı ortadan 

kaldırması, prime dayalı olsa da herkese aynı sağlık kurumlarından eĢit Ģekilde 

faydalanma olanağı sağlaması, Alo SABĠM hizmetiyle bireylere bir Ģikayet 

mercii sunması, devlet hastanelerinin tamamında zorunlu olarak hasta hakları 

birimleri (Akdağ, 2009:77-78) oluĢturulması, YeĢil Kart sahiplerinin önceden 

karĢılanmayan ayakta tedavi ve ilaç ücretlerini karĢılaması, SSK üyelerinin 

ilaçlarını serbest eczanelerden almalarını sağlamaları ve genel olarak sağlık 

hizmeti almak için gereken bürokratik iĢlemlerin azaltılması açılarından önemli 

kazanımlar sağlamıĢ ve sağlık sistemini nispeten iyileĢtirmiĢtir. Bu olumlu 

yönlere rağmen SDP ile birlikte değiĢen sağlık sistemi sağlık hakkını prim 

ödeme Ģartına bağlayan, prim ödeyenlerin de katılım ve katkı payı gibi çeĢitli ek 

ücretler ödemelerini gerektiren, teminat paketi dıĢındaki hizmetleri talep edenleri 

özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda bırakan ve asıl iĢlevi büyük ölçüde 

özelleĢtirilmiĢ bir sağlık sistemi içinde kamu kaynaklarının özel sektöre 

aktarılmasını sağlayacak (Yavuz, M., 2010:101) bir finansman modeli olmakla 

eleĢtirilmektedir. Elbek (2008) prime dayalı bir sistem olan GSS'nin "Türkiye 

sağlığa yeterli kaynağı ayıramadığı" (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003) için bir 

zorunluluk olduğunun kabul edilebilir bir gerekçe olamayacağını belirtmektedir, 

çünkü GSYĠH içinde sağlık harcamalarının payı 1999-2006 yılları arasında 

%6,4'ten %7,7'ye yükselmiĢ (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2007:190), Türkiye'de kamu 

sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı da 1999-2006 yılları arasında artarak 
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%5,4'e, yani yaklaĢık olarak Finlandiya (%5,7), Yunanistan (%5,3) ve Ġspanya 

(%5,7) civarına ulaĢmıĢtır (OECD Sağlık Verileri, 2006), yani Türkiye'de 

GSMH'den sağlığa ayrılan pay diğer ülkelerin ortalamaları civarındadır. Ġstikrar 

programı döneminde Türkiye'de sağlık harcamaları diğer harcamaların aksine 

azalmamıĢ, sağlığa ayrılan kaynak 1999-2006 yılları arasında yaklaĢık %200 

artarak 7 milyar dolardan 22 milyar dolara çıkmıĢtır (Yılmaz, 2007:35).  

Kısacası sağlığa ayrılan kaynaklar azalmamakta, sadece artık özel sektöre 

aktarılmakta ve sağlık hizmetleri de özel sektörden satın alınmaktadır. Bu 

piyasalaĢtırmanın toplum tarafından kabul edilmesi için ise bir yandan sağlığa 

aktarılacak kaynak olmadığı iddia edilmekte, diğer yandan da Ģartlı nakit 

transferi, YeĢil Kart ve katkı paylarının düĢük tutulması gibi hegemonik araçlar 

kullanılmaktadır. SDP'nin mimarlarından olan Sabahattin Aydın'ın aĢağıdaki 

ifadesi, bu hegemonik kullanımı açıkça göstermektedir:  

"Katkı paylarının caydırıcı etkisini elde edebilmek açısından çok geçmeden bu [düĢük] 
oranlarda değiĢikliğe gidilmesinin kaçınılmaz olacağına inanıyorum. Ancak Ģu aĢamada, 
geçiş döneminde politik kabul edilebilirlik ve anlamsız muhalefet oluşturmamak adına 
cömert davranılması gerçekçilikten uzak değildir" (Aydın, 2010)  

Ayrıca SDP'nin uygulanmasıyla sağlık alanında yaĢanacak yapısal 

değiĢikliklerin sağlık alanındaki maliyetleri ve harcamaları azaltılması 

hedeflenmiĢ olsa da (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003) Dünya Bankası'nın önerileri 

doğrultusunda yapılan uygulamalar sonucu diğer ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye'de de sağlık harcamaları artmıĢ, üstelik kamunun sağlığa ayırdığı 

kaynağın GSYĠH'ye oranı 2000'den itibaren Fransa'da yaklaĢık %1, Ġngiltere'de 

yaklaĢık %1,3 artarken Türkiye'de %6,1 (DSÖ, 2010) oranında artmıĢ, 

GSMH'nin %30 oranında büyüdüğü dönemde kamu sağlık harcamaları %40 

oranında artmıĢtır (Yılmaz, 2007:47-48). Bu veriler en iyi ihtimalle SDP'nin 

amacına ulaĢamadığını, daha kötü bir ihtimalle ise asıl amacının sağlık 

harcamalarını azaltmak olmadığını göstermektedir. Sağlık harcamalarının 

artması, sağlık hizmetlerinin artırılmasına, yaygınlaĢtırılmasına, sağlık 

personeline ya da koruyucu sağlık hizmetlerine aktarıldığı takdirde olumlu bir 

durumdur, ancak 1999-2006 yılları arasında sağlık harcamaları içinde halk 

sağlığına ayrılan bütçe kaynaklarının payı azalarak %1,2'ye gerilemiĢtir (Yılmaz, 

2007:36). Buna paralel olarak 2007 yılında cepten yapılan sağlık harcamaları 
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8,5 milyar dolar olmuĢ, yani yapılan her 100 liralık harcamanın 22 lirası cepten 

harcanmıĢ, SGK'nın tedavi harcamaları içinde özel hastanelere yapılan 

ödemelerin payı da 2001-2008 yıları arasında %15,8'den %31,4'e yükselmiĢtir 

(Yavuz, C.I. 2010:108).  

Kısacası SDP çerçevesinde elde edilen kazanımlar sağlığın bir insan hakkı 

olduğu ve herkese eĢit ve ücretsiz sağlık hakkının sağlanması gerektiği 

düĢüncesinden hareketle değil, 1990'larda uzmanlar tarafından 'ekonomik 

büyümenin motoru' olarak tanımlanan sağlık sektörünün, ilaç ve tıbbi teknoloji 

sektörleriyle birlikte bir 'ekonomik umut kapısı' (Freeman ve Moran, 2000:5) 

olarak algılanması ve bu çerçevede sağlık sisteminin serbest piyasa koĢullarına 

uygun, özel sektör açısından kârlı bir sistem haline getirilme çabası sonucunda, 

diğer bir deyiĢle olumlu bir yan etki olarak elde edilmiĢtir.  

Bu çerçevede SDP'nin özellikle kendisinden önceki sistemlerin yarattığı 

hiyerarĢik ve feodal ayrımcılığı azaltması ve insan hakları perspektifinden 

hareketle olmasa da sağlık hizmetlerini tek merkezden sunması takdir edilmeli, 

ancak bu değiĢimin arkasında yatan güç piyasalaĢma güdüsü olduğu sürece 

sağlık hakkının ileride sınırlanabileceğine, teminat paketi kapsamının 

daraltılabileceğine ve bu yolla özel sigortaların nispeten zorunlu hale 

getirilebileceğine dikkat edilmelidir. YaklaĢık olarak nüfusun tamamını 

kapsamına alsa da sağlık sigortası prim ödeme Ģartına bağlı kaldığı sürece 

önceki sistemlerde olduğu gibi iĢsizlerin ve devletin belirlediği asgari ücretin 

üçte biri olan 251 TL'nin üzerinde ancak prim ödemeyecek derecede düĢük 

ücretlerle çalıĢanların prim ödeme sıkıntıları devam edecek, toplumun belirli 

kesimleri bu Ģekilde sistem dıĢında kaldığı takdirde de göründüğünün aksine 

nüfusun tamamı sigortalanmamıĢ olacaktır. Prime ek olarak katkı ve katılım 

payı ücretleri, daralabilecek teminat paketleri, ayrıca sağlık hizmetlerinin devlet 

tarafından sağlanmayacak, satın alınacak olması nedeniyle bu hizmetleri veren 

kuruluĢların yüksek kâr getirecek kentsel alanlarda yoğunlaĢması ve kırsal 

kesimde yaĢayanların prim ödemelerine rağmen sağlık hizmetlerine 

eriĢimlerinin zorlaĢması, bu sistemin en önemli sorunları olarak sıralanabilir. Bu 

çerçevede bilimsel olarak en etkin sağlık sisteminin "toplumun bütün üyelerine 

ücretsiz olarak kamu tarafından sunulan ve tedaviden çok sağlığın korunmasına 
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ağırlık veren basamaklı bir sağlık sistemi" (Yavuz, M., 2010:101) olduğu dikkate 

alındığında mevcut sistemin özel sağlık sektöründeki sermayedarlar açısından 

etkin olsa da toplum açısından etkin olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.   

1.1.4.2. Türkiye’de sağlığın mevcut durumuna ilişkin seçilmiş  

             göstergeler 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarından itibaren Türkiye'de kentsel alanlarda yaĢayanların 

oranı artmıĢ, 1927 yılında nüfusun %24,22'si kentsel alanda yaĢarken 2008'de 

bu oran %75'e yükselmiĢtir (www.tuik.gov.tr, Hamzaoğlu ve Özcan, 2006:17). 

Kentsel yaĢamın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri tartıĢılmakla birlikte, temiz 

içme suyuna, kanalizasyona, nispeten iyi barınma koĢullarına ve sağlık 

hizmetlerine eriĢime ulaĢmayı sağlayan kentleĢme, Türkiye‟de sağlık 

göstergelerindeki iyileĢmenin en önemli nedenlerinden biridir.  

Nüfusun dağılımı incelendiğinde 2008 yılında Türkiye nüfusunun %65,8‟ini 15-

64 yaĢ arasındakiler, %27,4‟ünü 0-14 yaĢ arasındakiler ve %6,8‟ini 65 yaĢ ve 

üzerindekiler oluĢturmaktadır. Kentsel alanda yaĢayanların %67,9‟u 15-64 yaĢ 

aralığında, %26,6‟sı 0-14 yaĢ aralığında ve %55‟i 65 yaĢ ve üzerindedir. Daha 

genç bir nüfusa sahip olan kırsal alanda yaĢayanların ise %29,5‟i 0-14 yaĢ 

aralığında, %60,4‟ü 15-64 yaĢ aralığında, %10,1‟i ise 65 yaĢ ve üzerindedir. 

Toplam bağımlılık oranı 1990 yılında 64,7, 2000 yılında 55,1 ve 2008 yılında 

54,9 olarak hesaplanmıĢtır. 2008 itibariyle ortalama hane halkı büyüklüğü 

kentsel alanlarda 3,8; kırsal alanlarda ise 4,2‟dir  (TNSA 2009:19-21).  

Türkiye‟de Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasından itibaren kaba ölüm hızı sistematik 

bir Ģekilde azalmıĢ ve doğuĢta beklenen yaĢam süresi hem erkekler hem de 

kadınlar için artmıĢtır. 1935-40 yıllarında binde 31,4 olan kaba ölüm hızı 2003 

itibariyle binde 7,1'e düĢmüĢ (Hamzaoğlu ve Özcan, 2006:49), 1955-60 yılları 

arasında doğumda beklenen yaĢam süresi erkekler için 44,68 ve kadınlar için 

48,63 iken (Hamzaoğlu ve Özcan, 2006:24) 2007 itibariyle erkekler için 72, 

kadınlar için 76 olmuĢtur (DSÖ, 2009). Tarihsel olarak sağlık personel sayısı 

artmıĢ ve sağlık personeli baĢına düĢen kiĢi sayısı azalmıĢtır. 1928‟deki doktor 

sayısı 1950‟de üç katına, 1965‟te on katına, 2002‟de yaklaĢık 100 katına 

ulaĢmıĢtır (TUĠK, 2005:45). Bununla birlikte Türkiye, sağlık personeli sayısı 
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açısından geliĢmiĢ ülkelerin standartlarının gerisindedir. 2000-2007 yılları 

arasında Türkiye‟de 10,000 kiĢiye düĢen doktor sayısı 16, hemĢire ve ebe 

sayısı 29, diĢçi sayısı 3, hastane yatağı sayısı 27‟dir, aynı rakamlar Avrupa 

Bölge ortalamasında 32, 79, 5 ve 63‟tür (DSÖ, 2009:102-3).     

1928 yılında doktor baĢına düĢen hasta sayısı 12,84; hemĢire baĢına düĢen 

hasta sayısı 106,485 iken bu rakamlar 2002 yılı itibarıyla sırasıyla 731 ve 881 

olmuĢtur (TUĠK,2005 ). TTB, Türkiye'de doktor sayısının niceliksel olarak olması 

gerekenin çok altında olmadığını belirtmekte, ancak doktorların eĢitsiz 

dağılımının önemli sorunlar yarattığını vurgulamaktadır. Sadece nüfus baĢına 

düĢen toplam hekim sayısının sağlık emek gücü planlaması açısından yanlıĢ 

olduğunu belirten TTB (2008:23), uzman hekimlerin yarısının Ankara, Ġstanbul 

ve Ġzmir'de olduğunu, ancak Türkiye'deki illerin %80'inden fazlasında rakamların 

kötü olduğunu, en düĢük oranda uzman doktora sahip olan illerin ise en az 

geliĢmiĢ iller olduğunu, OECD ülkelerindeki bin kiĢiye düĢen uzman hekim 

sayısı ortalaması 1995'te 1,4, 2005'te 1,7 iken aynı yıllarda Türkiye'de bu 

rakamların 0,3 ve 0,6 olduğunu belirtmektedir (TTB, 2008:32).  100 yatak 

baĢına düĢen hekim sayısı ortalaması açısından Türkiye‟de illerin yarıdan 

fazlasının OECD ortalaması olan 55'in üzerinde olduğunu, ancak 1000 kiĢiye 

düĢen hastane yatağı açısından OECD ortalaması 6 yatak iken Türkiye'de bu 

rakamın 2,7 olduğu görülmektedir. ġırnak‟ta 100 hastane yatağı baĢına 121 

hekim, Hakkari‟de de yüz hastane yatağı baĢına 118 hekim düĢmesi, sağlıktaki 

eĢitsizliklerin hekim sayısını arttırarak çözülemeyeceğinin göstergelerindendir 

(TTB, 2008:36). 1995-2006 yılları arasında sağlık personelinin eĢitsiz dağılımı 

giderek derinleĢmiĢ, ortalamanın altında kalan dilimlerin toplam nüfus içindeki 

payı %48‟den, %57‟ye çıkmıĢ,  2006 yılında nüfusun %15‟i için bin kiĢi baĢına 

sağlık emek-gücü sayısı 7,90 iken, nüfusun %57‟si için 3,43‟te kalmıĢtır (TTB, 

2008:42). 

Toplum sağlığı açısından en önemli etkenlerden biri de sigorta kapsamına giren 

nüfustur. Nüfus içinde sigortalı olanların da, sağlık hizmetlerinden 

yararlananların da oranı yıllar içinde artmıĢtır. Sağlık hizmetleri kapsamına 

girenler 1950 yılında nüfusun %3,9'unu, 1985 yılında %42,1'ini, 2003 yılında ise 

83,8'ini oluĢturmaktadırlar (Hamzaoğlu ve Özcan, 2006; TUĠK 2005). 2010 
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Ağustos itibarıyla 15,969,748 aktif sigortalı, 9,393,690 pasif sigortalı, 

34,758,644 bağımlı ve 340,048 özel sandık üyesi olmak üzere Türkiye'de 

60,122,083 kiĢi, yani nüfusun %83'ü sigorta kapsamındadır (SGK, 2010:13-14).  

Ancak yaklaĢık olarak nüfusun tamamını kapsamına alsa da sağlık sigortası 

prim ödeme Ģartına bağlı kaldığı sürece prim ödeyemeyen durumda olanlar ve 

primini ödediği halde katkı ve katılım payı ödemeleri için gerekli parayı 

bulamayanlar sistem dıĢında kalacak, dolayısıyla nüfusun %83'ünün tamamı 

sağlık hizmetlerine eriĢemeyecektir.   

Tablo 1: Bazı Sağlık Göstergeleri Açısından Seçilmiş Ülkelerin Karşılaştırılması 
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Toplam Sağlık harcamasının GSYĠH içindeki oranı, 
2004 (%) 

7,5 10,6 7,1 15,3 8,1 7,7 

Kamu sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı, 
2004 (%) 

5,7 8,1 5,7 6,9 7 5,5 

Cepten Sağlık Harcamasının Toplam Sağlık 
Harcamasına Oranı, 2004 (%) 

18,9 13,3 13,5 13,2 - 19,3 

Toplam sağlık harcamaları içinde kamu 
harcamalarının oranı 

74,6 76,9 80,7 45,5 81,7 69 

Doğumda beklenen yaĢam süresi*   80 80 80 78 80 74 

5 yaĢ altı düĢük kilolu çocukların oranı, 2000 - 1,1 - 1,3 - 3,5 

5 yaĢ altı ölüm oranı, 2008 3 4 5 8 6 22 

Ana ölüm oranı, 2005 7 4 1 11 8 44 

Adölesan doğurganlığı oranı* 9 10 17 41 26 51 

GeliĢmiĢ kanalizasyon kaynaklarına eriĢim 100 100 99 100 100 90 

Kabakulaktan ölüm vakası* 5 - 1388 71 2625 9514 

Boğmacadan ölüm vakası* 511 - 102 0 1028 25 

Kızamıkçıktan ölüm vakası* 0 - 0 0 31 159 

100,000 kiĢide görülen tüberküloz vakası, 2008 8 2 2 4 8 58 

10,000 kiĢiye düĢen doktor sayısı (2000-2009) 33 35 31 27 21 15 

10,000 kiĢiye düĢen hastane yatağı sayısı (2000-
2009) 

68 83 53 31 39 28 

* ĠĢaretli veriler her ülkenin en güncel verileri olmakla birlikte ülkeler arasında farklılık olduğu için 
yıl belirtilmemiĢtir. 

Kaynak: OECD 2006'dan aktaran Mollahaliloğlu vd., 2007:192,197,207.; DSÖ, 2010.   

Genel bütçe içinde Sağlık Bakanlığı'nın payı 1930'da 2,02 iken 1960'ta en 

yüksek düzeye çıkarak %5,27'ye yükselmiĢ, 2009 itibarıyla %4,8 olmuĢtur 

(Hamzaoğlu ve Özcan, 2006:95, http://www.bumko.gov.tr/). 1980-2006 yılları 

arasında GSMH içinde sağlık harcamaları %1,5 oranında artmıĢ45, kiĢi baĢına 

yapılan toplam sağlık harcaması 1980-2006 yılları arasında 76 A.B.D. 

                                            
45

 Aynı artıĢ Ġngiltere'de %2,6; Almanya'da %2,2;  A.B.D.'de %6,5 olarak gerçekleĢmiĢtir 
(http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls , DSÖ2009). 

http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls
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dolarından 584 A.B.D. dolarına çıkmıĢ46, toplam sağlık harcamaları içinde kamu 

harcamalarının payı da %43,1 artmıĢtır47.   

Sağlığa yapılan harcamalardaki artıĢa paralel olarak Türkiye‟de tarihsel olarak 

hastane sayıları ve hastane yatağı sayılarında da artıĢ gözlenmiĢtir. 2006 yılı 

itibariyle Türkiye‟de 1,033 hastane ve 180,767 hastane yatağı bulunmaktadır. 

Hastane yatağı sayısı 2007‟de 4216‟lık bir artıĢ göstermiĢtir. 1980-2007 yılları 

arasında hastane yatağı sayısındaki artıĢ izlendiğinde en hızlı artıĢın özel 

sektörde olduğu görülmektedir. Bu zaman aralığında özel sektördeki hastane 

yatağı sayısı 4,6 kat, Sağlık Bakanlığı‟na bağlı hastane yatağı sayısı ise 2,3 kat 

artmıĢtır. Aynı dönemde diğer bakanlıklara, resmi kuruluĢlara ve belediyelere ait 

hastane yataklarında önemli bir azalma gözlenmektedir. Türkiye‟de 2006 

itibariyle toplam hastane yatağı sayısı 166,951‟dir. Uzman doktor sayısı 41,041, 

pratisyen doktor sayısı 27,419‟dur. EskiĢehir‟de ise toplam hastane yatağı 

sayısı 2,999, uzman doktor sayısı 649, pratisyen doktor sayısı 387‟dir (Yataklı 

Tedavi Kurumları Yıllığı, 2007). 

Bireyler açısından obezite, alkol ve tütün kullanımı incelendiğinde alkol 

dıĢındaki göstergelerde Türkiye‟nin Ġngiltere'yle benzer oranlara sahip olduğu 

görülmektedir. 2000-2007 yılları arasında Türkiye‟de 15 yaĢ üzeri nüfusun 

%22,7‟si obezdir. Bu oran Ġsveç‟te %14, BirleĢik Krallık‟ta %23, A.B.D.‟de ise 

%33,2‟dir. 2005 yılı itibariyle Türkiye‟de 15 yaĢ üzeri nüfusun %35,5‟i, erkeklerin 

%51,6‟sı, kadınların %19,2‟si tütün kullanmaktadır. Bu oranlar aynı yıl için 

Ġsveç‟te sırasıyla %22,0; %19,6 ve %24,5; A.B.D.‟de %23,9; %26,3 ve %21,5 ve 

Ġngiltere'de  %35,7; %36,7 ve %34,7‟dir (DSÖ, 2009:91). 15 yaĢ üzerindeki 

bireylerin yıllık alkol tüketimleri Türkiye‟de 1,37 litre, Ġsveç‟te 5,96 litre, A.B.D.‟de 

8,61 litre ve Ġngiltere'de 11,75 litredir (DSÖ, 2009:91). Türkiye'de alkol 

tüketiminin Avrupa ortalamasına göre düĢük olmasının temel nedenlerinden 

birinin Ġslam dinindeki sınırlamalar olduğu söylenebilir.   

                                            
46

 Aynı rakamlar Ġngiltere'de 482-2,815 dolar (A.B.D. doları), Almanya'da 950-6,719 dolar, 
A.B.D.'de 1068-3,076 dolardır (http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls , DSÖ, 2009). 
47

 Aynı oran Ġngiltere'de %2,1 azalmıĢ; Almanya'da %1,8 azalmıĢ,  A.B.D.'de %4,7 artmıĢtır 
(http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls , DSÖ2009). 

http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls
http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/38979632.xls
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YaĢama, barınma ve beslenme koĢulları da önemli sağlık göstergelerindendir. 

ĠyileĢtirilmiĢ içme suyuna sürdürülebilir bir Ģekilde ulaĢma sağlığı doğrudan 

etkileyen bir faktördür. Uygun nitelikte olan içme suyu kaynakları olan su 

Ģebekeleri, korunan kuyular ya da yağmur suyu biriktirme sistemleri 

“iyileĢtirilmiĢ kaynak” olarak, uygun nitelikte olmayan içme suyu kaynakları ise 

“iyileĢtirilmemiĢ kaynak” olarak sınıflandırılmaktadır (DSÖ ve UNICEF, 2004). 

TNSA‟ya göre 2008 yılında Türkiye‟de hanelerin %92‟si iyileĢtirilmiĢ içme suyu 

kaynağına ulaĢabilmektedir. Kentsel alanlarda yaĢayan hanelerin %94‟ü ve 

kırsal alanlarda yaĢayan hanelerin %88‟i iyileĢtirilmiĢ su kaynaklarına 

ulaĢabilmektedir. Türkiye‟deki konutların yaklaĢık olarak yüzde 35‟i Ģebeke 

suyu, yüzde 39‟u ĢiĢe suyu ve yüzde 16‟sı Ģebeke ve pınar suyu kullanmaktadır 

(TNSA, 2009).   

Hijyenik kanalizasyona sahip olmamak da sağlık açısından ciddi riskler 

doğurmaktadır. Bir hanedeki tuvalet ancak sadece hane halkı üyeleri tarafından 

kullanılıyorsa ve atıklara insan temasını engelliyorsa hijyenik olarak 

sınıflandırılmaktadır (DSÖ ve UNICEF, 2004). Bu kriterleri karĢılaması en 

muhtemel atık sistemleri kanalizasyona bağlı tuvaletler ve kapalı çukurdur. 

Türkiye‟deki hanelerin büyük çoğunluğu (%86) evin içinde bir tuvalete sahiptir. 

Her on hanenin dokuzundan fazlası, diğer hanelerle paylaĢılmayan iyileĢtirilmiĢ 

tuvalet imkanına sahiptir, bunların %80‟i kanalizasyona bağlı tuvalet, % 13‟ü ise 

kapalı çukurdur. Bununla birlikte, kırsal alanlarda yeterli atık sistemine sahip 

olma oranı (%79), kentsel alanlardaki orandan (%99) daha düĢüktür. Kırsal 

alandaki tuvaletlerin içinde kanalizasyona bağlı olanlar ise sadece %41‟dir.  Bu 

oranlarda da tarihsel olarak iyileĢme gözlenmektedir. Türkiye genelinde yeterli 

atık sistemine sahip olma oranı 1993 yılında %59,4; 1998 yılında %67,4; 2003 

yılında %75,9 ve 2008 yılında %81,1 olarak hesaplanmıĢtır (TNSA, 2009:346). 

Beslenme yetersizliği de sağlık açısından büyük risk taĢıyan ve son yıllarda 

giderek daha çok belirginleĢen bir faktördür. Son 30 yılda birçok geliĢmekte olan 

ülkede gıda güvenliği ve beslenme sorunları azalmakta olsa da, bu azalmanın 

1990‟lardan itibaren yavaĢladığı belirtilmektedir (OECD, 2003:57). Yetersiz 
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beslenme48 düzeyleri yerleĢim yeri, bölge, annenin eğitim düzeyi ve hane 

halkının refah düzeyi değiĢkenlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kırsal 

alanda yaĢayan çocuklar, Doğu Anadolu Bölgesi‟nde yaĢayan çocuklar, 

annelerinin eğitim düzeyi düĢük olan çocuklar ve hane halkı refah düzeyi düĢük 

olan çocuklar bütün beslenme endekslerinde diğer çocuklara göre dezavantajlı 

durumdadırlar (TNSA, 2009:182). Ebeveynin maruz kaldığı bölgesel, ekonomik 

ya da eğitimsel eĢitsizlikler çocukların büyümesine doğrudan yansımaktadır, 

diğer bir deyiĢle çocuklar sağlık eĢitsizliklerine maruz kalmaya anne karnında 

baĢlamaktadırlar. 

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı ve birçok beyaz yakalı mesleğin 

ücretlerinin de yoksulluk sınırını ancak aĢtığı Türkiye koĢullarında yetersiz 

beslenme önemini korumaya devam etmektedir. Bu sorunla ilgili olarak 

EskiĢehir Belediyesi‟nin vitamin ve mineral katkılı halk ekmek üretimi gibi yerel 

çözümler üretilmekte olsa da sorun genel olarak gelir düzeyinin çok düĢük 

olmasından ve yeterli ve iyi beslenmenin pahalı bir eylem haline gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. Yetersiz beslenme, mevcut sağlık eĢitsizlikleriyle ve sağlığa 

uygun olmayan, ancak ucuz olduğu için tercih edilen zararlı gıdaların giderek 

daha fazla tüketilmesiyle birleĢtiğinde gelecek nesillerin sağlık durumu 

beklenenden daha kötü olabilir. Bu nedenle bu yapısal soruna yine yapısal 

çözümler getirmek gerekmektedir.   

Sağlıkla ilgili bütün verileri tek bir göstergede toplamak oldukça zor olmakla 

birlikte TTB, bir coğrafi alandaki sağlık düzeyini tek bir sayısal değer olarak 

ifade eden  "ülkelerin sağlık düzeyi" değiĢkenini oluĢturmuĢ, -118.57 ile 22,75 

                                            
48

 DSÖ‟nün  önerdiği üzere TNSA, beslenme durumunun incelenmesinde üç gösterge 
kullanmaktadır. Bunlar yaĢa göre boy, boya göre ağırlık ve yaĢa göre ağırlık endeksleridir. 
YaĢa-göre-boy endeksi çocuklar arasında lineer büyüme geriliğinin göstergesidir. YaĢa-göre-
boy endeksine göre, referans grubun ortanca değerinden eksi iki standart (-2SD) sapma 
gösteren çocuklar, yaĢlarına göre kısa (bodur-stunded) kabul edilmekte ve bu kronik beslenme 
probleminin bir göstergesi sayılmaktadır.  Referans grubun ortanca değerinden eksi üç standart 
sapma (-3 SD) gösteren çocuklar ise ciddi olarak kısa boylu kabul edilmektedir. Tekrarlayan 
enfeksiyonlar ve kronik hastalıklar gibi faktörlerden de etkilenen bodurluk, çocuğun yeterli 
besinleri uzun bir dönem alamamıĢ olmasının sonucunu yansıtmaktadır. Ayrıca yaĢa-göre-boy 
endeksi verilerin toplandığı mevsime göre önemli değiĢiklikler göstermez. Bu nedenlerle yaĢa-
göre-boy endeksi bir nüfusta yetersiz beslenmenin uzun dönemdeki etkilerinin iyi bir göstergesi 
olarak kabul edilmektedir (TNSA 2009: 179). 
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arasında değiĢen değerler alan bu değiĢkene göre ülkeler sıralandığında -11,98 

değeri ile Türkiye 127 ülkelik listede Moldova ve Rusya arasında 87. sırada yer 

almıĢtır (TTB, 2008:74-75).   

Türkiye'de tarihsel süreçte sağlık alanında yaĢanan iyileĢmeler bölgesel olarak 

homojen bir dağılım göstermemektedir. Örneğin 1978-2003 yılları arasında 

bebek ölüm hızı Batı'da 108'den 22'ye, Güney'de 109'dan 29'a, Orta'da 151'den 

21'e, Kuzey'de 141'den 34'e, Doğu'da 147'den 41'e düĢmüĢtür (TTB, 2008:53) 

1998-2003 yılları arasında tam aĢılanmamıĢ 12-23 aylık çocukların oranı 

kentsel alanlarda %48,2'den %37,1'e düĢerken kırsal alanlarda %63,2'den 

%63,5'e yükselmiĢtir.  Bu oranlar demografik bölgeler açısından incelendiğinde 

Batı'da %22,8 ve Doğu'da %11,9 azalmıĢ, bu azalma Güney'de %2,9, Orta'da 

%9,2, Kuzey'de %1,2 düzeyinde kalmıĢtır (TTB, 2008:56).  

Türkiye‟de sağlığın durumunu yansıtan tablo ve rakamlarda en göze çarpan 

durum, bölgesel ve ekonomik eĢitsizlikler baĢta olmak üzere toplumsal 

eĢitsizliklerin nüfusun sağlık statüsünü etkilemesidir. Türkiye‟de coğrafi bölgeler, 

ekonomik, eğitimsel ve cinsiyete dayalı eĢitsizlik göstergeleri açısından 

ayrımlaĢmaktadırlar. Doğu Anadolu Bölgesi baĢta olmak üzere bazı bölgelerde 

ekonomik düzey, eğitim durumu ve sağlık göstergeleri çok düĢükken, bazı diğer 

bölgelerde bu göstergelerin tümü oldukça olumlu bir tablo çizmektedir. Bu 

durum sağlık statüsü ile sosyal ve ekonomik değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koyması açısından önemlidir.  

Bu çerçevede mevcut literatür değerlendirildiğinde sağlık ve toplumsal 

eĢitsizlikler arasındaki iliĢkinin sağlık ve hastalık sosyolojisinin geliĢimine dek 

sosyoloji içinde önemli bir yere sahip olmadığı görülmektedir. Batı‟da 

1960‟lardan sonra yapılan çalıĢmalar bu iliĢkiye eğilmiĢ, sağlıkta ekonomik, 

cinsiyete, bölgelere, eğitime, ırk ve etnik duruma dayalı eĢitsizlikler çok sayıda 

çalıĢma ile irdelenmiĢtir. Türkiye açısından bakıldığında ise sağlığın sosyolojinin 

alanına daha geç girdiği, toplumsal eĢitsizlikler ve sağlık arasındaki iliĢkinin de 

1980‟lerden sonra çalıĢılmaya baĢlandığı görülmektedir. Yapılan çalıĢmalar 

sınıf ve statünün sağlığı çeĢitli açılardan etkilediğini göstermekte ve bu iliĢkiyi 

farklı bakıĢ açıları ile açıklamaya çalıĢmaktadır. Ayrıca sağlık sistemlerinin 
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yapıları incelendiğinde de farklı sistemlerin topluma sağlık hizmetini oldukça 

farklı yollarla sağladığı görülmektedir. Türkiye'nin sağlık sisteminin de tarihsel 

olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin ağırlıkta olduğu bir yapıdan tedavi edici 

sağlık hizmetlerinin ağırlıkta olduğu bir yapıya doğru ve birçok diğer ülkede 

olduğu gibi küresel ekonomi piyasasına eklemlenmeye doğru evrildiği 

görülmektedir. Bu çalıĢma, bu kavramsal çerçeve içinde sosyal eĢitsizlikler ve 

sağlık eĢitsizlikleri arasındaki iliĢkiye odaklanmaktadır.  

 

1.2. Amaç  

Bu tezin amacı sosyal ve ekonomik statü ile algılanan sağlık statüsü ve sağlığa 

iliĢkin algı, tutum ve davranıĢlar arasındaki iliĢkiyi EskiĢehir örneğinde 

incelemektir. AraĢtırma farklı ekonomik ve sosyal statüye sahip olan grupların 

algılanan sağlık statülerinin ve sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢlarının 

betimlenmesini ve sosyal ve ekonomik statüyü ölçen değiĢkenlerle sağlığa 

iliĢkin algı, tutum ve davranıĢları ölçen değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.   

Sosyal ve ekonomik statüyü ölçtüğü varsayılan  cinsiyet, yaĢ, gelir düzeyi, 

eğitim durumu, meslek, doğum yerinin ve yaĢanan yerin kırsal mı kentsel mi 

olduğu, sosyal güvence tipi ve çocuk sayısı değiĢkenleri ile  sağlık ve hastalık 

algısı, sağlığa iliĢkin davranıĢlar, algılanan sağlık statüsü, sağlık sisteminden 

beklentiler ve sağlık sisteminden duyulan memnuniyet düzeyi arasında bir iliĢki 

olup olmadığını ortaya koymak için bir dizi alt problem oluĢturulmuĢtur. Bu 

problemler aĢağıda listelenmektedir.   

(i) Sağlığın ve hastalığın tanımlanması gelire, eğitime ve yaĢanan yere göre 

farklılık gösterir mi? 

(ii) Algılanan sağlık statüsü gelire, eğitime, cinsiyete ve yaĢanan yere göre 

farklılık gösterir mi?   

(iii) Sağlık bilgisinin elde edildiği kaynak, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve yaĢanan 

yerle iliĢkili midir?  



176 
 

 
 

(iv) Sağlık kurumlarına baĢvurma ölçütleri gelir ve eğitim düzeyine ve yaĢanan 

yere göre farklılık gösterir mi?  

(v) Cepten yapılan sağlık harcamaları ve sağlık kurumlarına ulaĢım maliyeti gibi 

ek masraflar nedeniyle sağlık bakımı alamama oranı gelir düzeyine göre farklılık 

gösterir mi?   

(vi) Doktor muayenesinden utanma tutumu cinsiyete, gelir ve eğitim düzeyine ve 

yaĢanan yere göre farklılık gösterir mi?   

(vii) Kadınların ortalama gebelik sayıları, doğumdan önce sağlık bakımı alma 

oranları ve doğumu hastanede yapma oranları yaĢanan yere, gelire ve eğitim 

düzeyine göre farklılık gösterir mi?   

(viii) Hastanelerin tek çatı altında birleĢtirilmesine yönelik değerlendirme gelir ve 

eğitim düzeyine ve sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösterir mi?   

(ix) Sağlık personelinin davranıĢlarından duyulan memnuniyet düzeyi eğitim ve 

gelir düzeyine göre farklılık gösterir mi?   

(x) Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine iliĢkin değerlendirmeler eğitim 

ve gelir düzeyine göre farklılık gösterir mi?   

Özetle araĢtırma, EskiĢehir‟de yürütülen alan çalıĢmasında elde edilen veriler 

üzerinden sosyal ve ekonomik statü ve sağlık statüsü arasındaki karĢılıklı iliĢkiyi 

ortaya koymayı, sosyal ve ekonomik statünün sağlık statüsünü hangi 

mekanizmalar aracılığıyla etkilediğini incelemeyi ve sağlık alanındaki 

eĢitsizliklerin diğer toplumsal eĢitsizliklerle nasıl bir etkileĢim içinde olduğunu 

göstermeyi amaçlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle araĢtırmanın amacı, toplumdaki 

çeĢitli sosyal ve ekonomik statü gruplarının sağlık statülerinin; sağlıkla ilgili algı, 

tutum ve davranıĢlarının ve sağlık alanında karĢılaĢtıkları sorunların ne Ģekilde 

farklılaĢtığını ve sosyal ve ekonomik statüyü oluĢturan faktörler tarafından ne 

derecede ve nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır.  

1.3. Önem 

Bu çalıĢmanın önemini birkaç noktada ifade etmek mümkündür. Ġlk olarak 

sosyal ve ekonomik eĢitsizlikler ve sağlık arasındaki iliĢki Türkiye‟de sosyoloji 
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disiplininde oldukça az konu edilmektedir ve bu çalıĢma ilgili literatüre özgün bir 

katkıda bulunma çabası içinde olacaktır.   

Ġkinci olarak bu çalıĢmada farklı sosyal ve ekonomik statü gruplarının sağlık 

sistemiyle olan iliĢkisi ortaya konarak sağlık politikaları çerçevesinde baĢlatılan 

yeni uygulamaların özellikle EskiĢehir üzerinden değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek veriler sağlanacak, ayrıca EskiĢehir‟in toplumsal yapısının ve 

toplumsal sorunlarının anlaĢılmasına katkıda bulunmaya çalıĢmaktadır.  

Son olarak Türkiye'de sosyal ve ekonomik statüyle sağlık arasındaki iliĢkiyi ele 

alan çalıĢmaların büyük kısmının sosyoloji dıĢındaki disiplinlerde yapıldığı 

düĢünüldüğünde bu çalıĢmanın sosyolojik bakıĢ açısıyla yapılması bir diğer 

önemli noktadır. Bu iliĢkiyi sağlık ve hastalık sosyolojisinin kavramsal 

çerçevesiyle ve sosyolojik bir bakıĢ açısıyla inceleyecek olan bu çalıĢma hem 

bu iliĢkinin daha kapsamlı ve derin bir Ģekilde anlaĢılabilmesi sağlamaya hem 

de sağlık alanındaki eĢitsizliklerin diğer toplumsal eĢitsizlik biçimlerinden 

bağımsız olarak ele alınamayacağını göstermeye çalıĢacak ve aynı konuda 

diğer disiplinlerde yapılacak çalıĢmalara sosyolojik açıdan katkıda bulunmaya 

çalıĢacaktır. 

1.4. Sayıltılar 

Bu tezin temel sayıltısı, sağlık statüsünün bireyin kiĢisel davranıĢlarından çok 

içinde bulunduğu toplumsal koĢullar tarafından belirlenmekte olduğu, bireylerin 

sağlık statülerinin, sağlığa, sağlık sistemine ve sağlık hizmetlerine iliĢkin algı, 

tutum ve davranıĢlarının cinsiyete dayalı eĢitsizlikler, gelir dağılımı eĢitsizliği, 

eğitim eĢitsizliği, bölgesel eĢitsizlikler gibi toplumsal eĢitsizlikler tarafından 

Ģekillendirildiğidir.  

AraĢtırma çerçevesinde cinsiyet, yaĢ, gelir düzeyi, eğitim durumu, meslek, 

doğum yerinin ve yaĢanan yerin kırsal mı kentsel mi olduğu, sosyal güvence tipi 

ve çocuk sayısı değiĢkenlerinin sosyal ve ekonomik statü kavramını ölçen 

değiĢkenler olduğu Ģeklindeki epistemik önermelerin doğru olduğu 

varsayılmaktadır. 
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AraĢtırmanın diğer bir sayıltısı da örneklem grubunu üçe bölmek için kullanılan 

ölçütlerin statü gruplarını birbirinden ayırmak için uygun olduğu ve örneklemdeki 

üç grubun EskiĢehir'de birbirinden farklı üç statü grubunu temsil ettiğidir. Bu 

çerçevede örneklemde yer alan azgeliĢmiĢ ilçelerin köylerinde yaĢayanların 

kırsal yoksulları, kent merkezinde ağırlıklı olarak iĢçilerin yaĢadığı iki mahallede 

yaĢayanların kentsel altı sınıfı, Anadolu Üniversitesi'nde doçent ve profesör 

olarak görev yapanların ise kentsel orta sınıfı temsil ettiği varsayılmaktadır.  

1.5. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢmada sosyal ve ekonomik değiĢkenler ile algılanan sağlık statüsü ve 

sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢlar arasındaki iliĢki incelenmektedir. Sağlık 

statüsünü etkilemesi muhtemel olan dinsel algı, tutum ve davranıĢ biçimleri 

çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır. ÇalıĢmada din sadece dinsel-geleneksel tedavi 

biçimlerinin kullanılıp kullanılmağı değiĢkeninde yer almakta, bu değiĢkenle de 

dinsel algı, tutum ya da davranıĢlar değil, sadece formel tıp dıĢındaki tedavilere 

baĢvurma sıklığı ölçülmeye çalıĢılmaktadır.  

ÇalıĢmanın ikinci sınırlılığı sağlıkla ilgili algı, tutum ve davranıĢları etkilediği 

önceden yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢ olan meslek değiĢkeninin 

derinlemesine analiz edilmemesidir. Bunun nedeni, örnekleme sürecinde 

kullanılan ölçütlerin meslekler hakkında detaylı bilgi sağlamaya elveriĢli 

olmamasıdır. Özellikle mahalle örnekleminde ağırlıklı olarak yer alan iĢçiler 

ücret, çalıĢma koĢulları, iĢ güvencesi ve sosyal güvence gibi açılardan homojen 

olmayan bir gruptur. ÇalıĢmada memurlar, çiftçiler, iĢçiler, esnaflar ve ev 

kadınları gibi meslek kategorileri üzerinden temel analizler yapılmıĢtır. Ancak 

meslek ve sağlık arasındaki iliĢkinin ele alındığı çalıĢmalarda çalıĢılan iĢin 

fiziksel koĢulları, çalıĢma saatleri, iĢ üzerinde sahip olunan kontrol düzeyi ve 

iĢçinin sahip olduğu özerklik derecesi gibi ayrıntıların son derece önemli olduğu 

görülmektedir. Yapılan iĢle ilgili bu ayrıntılı bilgilerin toplanması ve analiz 

edilmesi çalıĢmanın temel amacının dıĢında kalmıĢ, bu nedenle meslek detaylı 

bir Ģekilde incelenmemiĢ, genel düzeyde sosyal statüyü belirleyen ögelerden 

biri olarak ele alınmıĢtır. 
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2. Yöntem 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma, farklı sosyal ve ekonomik statüye sahip grupların sağlığa iliĢkin 

algı, tutum ve davranıĢlarını betimlemeye ve sosyal ve ekonomik statü 

değiĢkenleri ile sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢları  ölçen değiĢkenler 

arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını ortaya koymaya çalıĢan kesitsel bir 

araĢtırmadır. DeğiĢkenler arasında bir nedensellik iliĢkisi kurulmamakta, eĢ 

zamanlı değiĢme olup olmadığı incelenmektedir. Bu çerçevede araĢtırmada 

nicel yöntem kullanılmıĢtır.  

Bu amaca yönelik olarak veri toplamak için 229 yapılandırılmıĢ görüĢme 

yapılmıĢ ve 126 anket uygulanmıĢtır. Farklı statü gruplarının sağlık ve hastalık 

algısı, sağlığa iliĢkin davranıĢları ve sağlık sistemine yönelik tutumlarının 

betimlenmesi amacına yönelik olarak nitel veri toplama tekniklerinden de 

faydalanılmıĢ, 2 odak grup görüĢmesi ve 6 derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır.   

2.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini EskiĢehir‟de yaĢayan insanlar oluĢturmaktadır. Örneklem, 

olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden olan kota örnekleme tekniği 

ile seçilmiĢtir. Bunun nedeni çalıĢmanın temel amaçlarından birinin statü 

gruplarının karĢılaĢtırılması olmasıdır. Bu amaca yönelik olarak üç statü 

grubunu temsil ettiği varsayılan üç küme belirlenmiĢ ve örneklem bu kümelere 

girenler içinden kota örnekleme tekniğiyle seçilmiĢtir. Bu çerçevede örneklem  

(i) EskiĢehir‟de düĢük gelir ve statülü kırsal nüfusun özelliklerini en iyi 

yansıtacağı düĢünülen en az geliĢmiĢ iki ilçenin köylerinde yaĢayan 103 kiĢi,  

(ii) Kentsel düĢük gelir ve statü grubunun özelliklerini en iyi yansıtacağı 

düĢünülen ve iĢçilerin ağırlıklı olarak yaĢadığı iki mahallede yaĢayan 126 kiĢi 

ve 

(iii) Orta/orta-üst gelir ve statü grubunun özelliklerini iyi yansıtacağı 

düĢünülen Anadolu Üniversitesi‟nde doçent ve profesör olarak çalıĢan 126 

kiĢi olmak üzere toplam 355 kiĢiden oluĢmaktadır.   
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Bunlara ek olarak sağlık ocağı olan köylerde sağlık ocağında ve Han ilçe 

merkezinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık 

personeliyle de görüĢmeler yapılmıĢtır.  

Örnekleme dahil olacak köyler belirlenirken EskiĢehir'in sosyo-ekonomik 

geliĢmiĢlik sıralamasına göre en az geliĢmiĢ olan ilçeleri olan Han ve Günyüzü 

(http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dincerb/ilce/2.pdf) ilçeleri seçilmiĢ, bu ilçelerin 

nüfusu en kalabalık üç köyü seçilmiĢtir.  EskiĢehir‟in en az geliĢmiĢ iki ilçesine 

bağlı köylerde yaĢayanların en düĢük statüdeki kırsal yoksulların genel 

özelliklerini taĢıyacağı, yoğun olarak iĢçilerin yaĢadığı iki mahallenin kentsel 

düĢük gelir ve statü grubunu, gelir ve eğitim düzeyi görece yüksek olan  doçent 

veya profesörlerin de orta/orta-üst statü grubunu temsil edeceği varsayılmıĢtır.  

2.3. Verilerin Toplanması 

AraĢtırmanın verileri 2009 yılının Haziran ve Eylül aylarında toplanmıĢtır. 2009 

yılının Haziran ayında Kayı, Ayvalı ve Gökçeyayla köylerinde 103, Emek ve 

Gündoğdu mahallerinde 126 yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢ, köy 

örnekleminden ve mahalle örnekleminden seçilen kiĢilerle ayrıca birer odak 

grup görüĢmesi ve üçer derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır. 2009 yılının Eylül 

ayında Anadolu Üniversitesi'nde doçent ve profesör olarak görev yapan 273 

kiĢiye anket gönderilmiĢ, %46'lık bir geri dönüĢ oranıyla 126 kiĢiden anket 

yoluyla veri toplanmıĢ, içlerinden üç kiĢiyle de yapılandırılmıĢ görüĢme 

yapılmıĢtır. 78 soruluk yapılandırılmıĢ mülakat formlarının yaklaĢık yarısı, 61 

soruluk anket formlarının da yaklaĢık dörtte biri açık uçlu sorulardan 

oluĢmaktadır.   

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

YapılandırılmıĢ görüĢme ve anket formları sayısallaĢtırılarak SPSS programına 

aktarılmıĢ ve program yardımı ile analiz edilmiĢtir. Açık uçlu olarak sorulan 

soruların sınıflandırılmasında örneklemin bakıĢ açısını betimleyebilme amacı ön 

planda tutulmuĢ, bu nedenle birbirinden farklılığı önemli bulunan kategoriler 

ortak noktaları nedeniyle aynı kategoriye konmayıp verilerin zenginliğini 

yansıtacak Ģekilde sınıflandırılmıĢtır.  
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AraĢtırmanın örneklemi küçük olmamakla birlikte homojen bir örneklem grubu 

olmadığı için birçok değiĢkende normal bir dağılım göstermemektedir. Yapılan 

Sample Kolmogorov-Smirnov testinde değiĢkenlerin p değerlerinin 0,05‟ten 

küçük çıkması da bu durumu göstermekte ve verilerin analizi için parametrik 

olmayan istatistiklerin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

veriler parametrik olmayan istatistiklerle analiz edilmiĢ, değiĢkenler arasında bir 

iliĢki olup olmadığını ortaya koymak için ki kare (chi square), gruplar arasında 

farklılık olup olmadığını görmek için t-test yerine Mann-Whitney's-U ve Wilcoxon 

W testleri, Anova yerine Kruskal-Wallis H testi, aralık ölçeğindeki değiĢkenlerin 

korelasyonlarını görmek için de (Pearson korelasyonu yerine) Spearman 

korelasyonu kullanılmıĢtır.   

Odak grup görüĢmeleri ve derinlemesine görüĢmeler deĢifre edilerek kelime 

iĢlem programlarına (Microsoft Office Word) aktarılmıĢtır. Bu verilerle elde 

edilen ifadeler çalıĢmada birinci ağızdan aktarılarak kullanılmıĢtır. Bu verilerden 

elde edilen istatistiksel sonuçların açıklanması ve tartıĢılması amacıyla 

yararlanılmıĢ, böylece pozitivist çalıĢmaların sıklıkla haklı bir Ģekilde eleĢtirilen 

“insan iliĢkilerini ve davranıĢlarını sayılara ve formüllere indirgeme” özelliğinin 

yarattığı zayıflıktan kaçınılmaya çalıĢılmıĢtır.  

2.5. Güvenirlik 

Algılanan sağlık statüsü kavramını ölçmek için sosyal bilimler literatüründe 

sıklıkla kullanılan MOS 36 Öğeli Sağlık Taraması Kısa Formundan ve D. 

Goldberg ve P. Williams (1988) tarafından geliĢtirilen Genel Sağlık Anketinden 

(GHQ-28) yararlanılarak bir ölçek hazırlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar MOS 36 

ölçeğinin güvenirliğinin 0,65-0,94 arasında değiĢtiğini ve Genel Sağlık Anketi‟nin 

güvenirliğinin ,70 (Gibbons vd., 2004) olarak gözlendiğini göstermektedir. Bu 

çalıĢmanın amaçları arasında örneklemin sağlık düzeyini belirlemek yer 

almadığı, bu veriye sadece algılanan sağlık statüsünü karĢılaĢtırmak ve 

örneklemin sağlık durumu hakkında çok genel düzeyde bir bilgi sahibi olmak 

için ihtiyaç duyulduğundan yararlanılan ölçekler kısaltılmıĢ ve belirli sağlık 

sorunlarını yaĢama ve sağlığa iliĢkin belirli davranıĢları gösterme sıklığından 

oluĢan 9 maddeli bir ölçek hazırlanmıĢtır. Bu araĢtırmanın verileri ile yapılan 
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güvenirlik testine göre çalıĢmada kullanılan 9 maddeli ölçeğin güvenirliği 

0,57‟dir.  

2.6. AraĢtırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri 

AraĢtırmanın en güçlü yönü, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin birlikte 

kullanılması sayesinde örneklemde yer alanların sağlığa iliĢkin algı, tutum ve 

davranıĢlarını zengin bir Ģekilde betimleyebilmesidir. AraĢtırmanın verileri 

yüzeysel değildir, yüz yüze görüĢmeler, odak grup görüĢmeleri ve anketlerde 

yer alan açık uçlu sorular örnekleme girenlerin düĢünce, tutum ve 

davranıĢlarının görece anlaĢılmasına olanak sağlamaktadır.  

2.7. Süre ve Olanaklar 

Bu araĢtırma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri tarafından 

desteklenen (090815 no'lu) bir doktora tezi araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın veri 

toplama aĢamasında köy ve mahalle örneklemiyle yapılan yapılandırılmıĢ 

mülakatları araĢtırmacı ile birlikte yapan anketörlerin ücretleri ve bu süreçte 

gerekli olan ulaĢım ve kumanya gibi ihtiyaçlar Anadolu Üniversitesi tarafından 

karĢılanmıĢtır.    
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3. Bulgular ve Yorum 

 

3.1. GiriĢ 

AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda bulgular dört bölüm halinde 

incelenecektir.  

 GiriĢ bölümünde örneklemin genel özellikleri değerlendirilecek, birinci 

bölümde örneklemin sağlık ve hastalık kavramlarına yönelik algısı ele 

alınacaktır. Bu bölümde sağlıklı olma, hastalık ve sağlıklı beslenme 

kavramlarının örneklem tarafından yapılan tanımları ve hastalığa neyin 

neden olduğuna dair düĢünceleri incelenecek, örneklem grubu, cinsiyet, 

gelir, eğitim, doğum yeri, yaĢanan yer, meslek, çocuk sayısı ve yaĢ 

değiĢkenlerinin bu algıyı etkileyip etkilemediği ortaya konmaya 

çalıĢılacaktır.  

 Ġkinci bölümde algılanan sağlık statüsü üzerinde durulacak, 

örneklemdekilerin sağlık düzeylerine iliĢkin temel veriler ve kendi 

sağlıklarını nasıl algıladıkları incelenecek ve örneklem grubu, cinsiyet, gelir, 

eğitim, doğum yeri, yaĢanan yer, meslek, çocuk sayısı ve yaĢ baĢta olmak 

üzere çeĢitli değiĢkenlerinin sağlık düzeyi ve algılanan sağlık düzeyini 

etkileyip etkilemediği ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

 Üçüncü bölümde sağlığa iliĢkin tutum ve davranıĢlar incelenecek, belirli 

besin gruplarını tüketme sıklığı, sağlığa iliĢkin bazı davranıĢlar (sigara ve 

içki içme ve egzersiz yapma sıklığı), sağlık bilgisinin kaynağı ve bazı bilgi 

kaynaklarına duyulan güven derecesi, hangi durumlarda sağlık 

kuruluĢlarına gidildiği, doktordan utanma tutumu, baĢkalarının verdiği 

ilaçları kullanmaya yönelik tutum, gebelikte kontrole gidilip gidilmediği, 

doğumların nerede yapıldığı ve çocukların zamanında aĢılanıp aĢılanmadığı 

incelenecek ve bu değiĢkenlerle sosyal ve ekonomik statüyü ölçtüğü 

varsayılan diğer değiĢkenler arasında bir iliĢki olup olmadığı ortaya 

konmaya çalıĢılacaktır.  

 Dördüncü bölümde sağlık kurumlarına ve sağlık sistemine yönelik algı ve 

tutum incelenecek, örneklemin tercih ettiği sağlık kuruluĢu ve bu tercihte 
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etkili olan faktörler, hastanelerin birleĢmesine yönelik tutum, sağlık 

personelinden duyulan memnuniyet düzeyi, reçetelenen bazı ilaçların 

karĢılanmamasına yönelik tutum, farklı sosyal güvence gruplarının sağlık 

hizmetlerinden faydalanma düzeyleri hakkındaki algı, sağlık hizmetlerine 

baĢkalarının sağlık karnesi ya da YeĢil Kartı üzerinden eriĢenlere yönelik 

tutum, hastanelerin en önemli sorunu konusundaki algı, ideal sağlık hizmeti 

algısı ve Türkiye‟deki sağlık hizmetlerinin yeterliliği konusundaki algıları 

değerlendirilecek ve bu değiĢkenlerin örneklem grubu, cinsiyet, gelir, eğitim, 

doğum yeri, yaĢanan yer, meslek, çocuk sayısı, yaĢ ve sosyal güvence türü 

değiĢkenleri ile iliĢkili olup olmadığı ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

 

3.1.1. Örneklemin genel özellikleri 

Örneklem grubu 355 kiĢiden oluĢmaktadır, bu grubun %29‟unu (n=103) Han ve 

Günyüzü ilçelerine bağlı olan Kayı, Ayvalı ve Gökçeyayla köylerinde 

yaĢayanlar,  %35,5‟ini (n=126) EskiĢehir merkezinde bulunan Gündoğdu ve 

Emek mahallelerinde yaĢayanlar, %35,5‟ini de (n=126) Anadolu 

Üniversitesi‟nde görev yapan doçent ve profesörler oluĢturmaktadır.  

Tablo 2'de görüldüğü gibi örneklem genelinin %54,8‟i erkek, %45,2‟si kadındır. 

Örneklemin yaklaĢık üçte ikisi (%65,2) EskiĢehir doğumludur ve Tablo 2‟den 

görülebileceği gibi köy ve mahalle örneklemlerinde bu oran yükselmektedir. 

Örneklemde bulunanların yaĢları 17-86 arasında değiĢmektedir, yaĢ ortalaması 

50,20, en çok tekrarlanan yaĢ (mod) 40‟tır. Örneklemde bulunanlar ortalama 

olarak 34,9 yıldır EskiĢehir‟de ikamet etmektedirler. Örneklemin %83,9‟u evli, 

%8,5‟i bekar, %5,1‟i dul, %2,5‟i boĢanmıĢtır. Örneklem genelinde ortalama 

çocuk sayısı 2,66'dır.  6-17 yaĢ arasındaki çocuklar incelendiğinde köyde 

yaĢayanların bu aralıktaki 53 çocuğundan 49'unun (%92), mahalle 

örneklemindekilerin bu yaĢ aralığındaki 68 çocuğundan 62'sinin (%91), öğretim 

üyelerinin ise bu yaĢ aralığındaki çocuklarının tamamının öğretimlerine devam 

ettiği görülmektedir.    
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Tablo 2: Örneklemin Demografik Özellikleri 

  Örn. Geneli Köy  Mahalle  Üniversite 

Cinsiyet % n=354 n=103 n=126 n=125 

Erkek  54,8 52,4 52,4 59,2 

Kadın  45,2 47,6 47,6 40,8 

TOPLAM 100 100 100 100 

YaĢ ortalaması n=352 n=103 n=125 n=124 

Aritmetik Ortalama  (X) 50,20  54,31  49,46  47,52  

En düĢük-en yüksek değer 17-86 17-77 21-86 34-65 

Standart Sapma (SD): 12,925 16,103 13,470 7,541 

Doğum yeri % n=351 n=103 n=126 n=122 

Köy 49 92,2 50,0 11,5 

Kasaba-ilçe 18,5 5,8 20,6 27,0 

Kent Merkezi 32,5 1,9 29,4 61,5 

TOPLAM 100 100 100 100 

Doğduğu Ģehir % n=351 n=103 n=126 n=122 

EskiĢehir 65,2 95,1 74,6 30,3 

EskiĢehir‟e komĢu kentler 6,3 2,9 8,7 6,6 

Metropoller (Ġst., Ġzmir, Ank.) 6,3 1,9 0,8 15,6 

Türkiye‟deki diğer kentler 19,1 - 9,5 45,1 

YurtdıĢındaki kentler 3,1 - 6,3 2,5 

TOPLAM 100 100 100 100 

EskiĢehir’de yaĢama süresi n=353 n=103 n=126 n=124 

Aritmetik Ortalama  (X) 34,93  50,29  30,42  26,75  

En düĢük-en yüksek değer 1-77 7-77 2-70 1-59 

Standart Sapma (SD): 18,733 18,116 15,706 13,982 

Medeni Hal % n=355 n=103 n=126 n=126 

Evli 83,9 82,5 84,9 84,1 

Bekar 8,5 8,7 5,6 11,1 

Dul 5,1 7,8 6,3 1,6 

BoĢanmıĢ  2,5 1,0 3,2 3,2 

TOPLAM 100 100 100 100 

Baba Mesleği % n=341 n=103 n=126 n=126 

Çiftçi 51,3 91,3 60,3 6,8 

ĠĢçi-Emekli iĢçi 15,0 1,9 20,7 20,5 

Memur-Emekli memur 15,8 2,9 3,3 40,2 

Serbest Meslek 5,6 - 4,1 12,0 

Esnaf 7,0 - 8,3 9,4 

Kendi hesabına çalıĢan 0,6 2,9 1,7 - 

Emekli 3,8 - - 11,1 

ĠĢsiz 0,9 1,0 1,7 - 

TOPLAM 100 100 100 100 

 

Örneklem genelinin aylık ortalama geliri 2,427 TL‟dir (X=2,427, SD=2889,343, 

Mod=500). Tablo 3'te görülebileceği gibi bu ortalama köy örneklemi (X=473) ve 

mahalle örneklemi (X= 742) için daha düĢük, üniversite örneklemi için ise 

oldukça daha fazladır (X=5,792). 

Köy örnekleminin dörtte üçü (%75,7), mahalle örnekleminin yarısından fazlası 

(%55,6) ve üniversite örnekleminin yaklaĢık üçte ikisi (%64,5) kendi sahip 
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olduğu evde yaĢamaktadır. Ev türleri incelendiğinde köy örnekleminin 

tamamının, mahalle örnekleminin beĢte dördünün (%81,6) ve üniversite 

örnekleminin %29‟unun müstakil evlerde yaĢadığı görülmektedir.  

Tablo 3: Örneklemin Ekonomik Özellikleri ve Hane Yapısı   

  Örneklem 
Geneli 

Köy  Mahalle  Üniversite 

Ortalama Aylık Hane Geliri n=338 n=103 n=122 n=118 

Aritmetik Ortalama  (X) 2,427  473,11  742,25   5.792,37 

En düĢük-en yüksek değer 0-15000 0-2500 0-5000 2000-15000 

Standart Sapma (SD): 2889,343 
(mod:500) 

412,760 602,636 2439,101 

Ortalama çocuk sayısı  n=354 n=94 n=119 n=102 

Aritmetik Ortalama  (X) 2,66  4,35  2,53 1,38  

En düĢük-en yüksek değer 0-9 1-9 0-8 0-4 

Standart Sapma (SD): 1,811 1,853 1,389 0,748 

Ortalama hane büyüklüğü n=353 n=103 n=126 n=124 

Aritmetik Ortalama  (X) 3,10  3,17  3,25  2,89 

En düĢük-en yüksek değer 1-9 1-9 1-9 1-5 

Standart Sapma (SD): 1,387 1,585 1,537 0,973 

Sosyal güvenceye sahip olunan yıl n=316 n=86 n=105 n=125 

Aritmetik Ortalama  (X) 18,66  12,20  17,47 24,10  

En düĢük-en yüksek değer 1-54 1-41 1-54 4-53 

Standart Sapma (SD): 11,546 10,253 15,00 8,782 

Ev Mülkiyeti % n=353 n=103 n=126 n=124  

Kendine ait 64,6 75,7 55,6 64,5 

Aileden baĢka birine ait 22,1 19,4 29,4 16,9 

Kira 11,3 1,9 15,1 15,3 

Lojman 2 2,9 - 3,2 

Ev Türü  n=355 n=103 n=126 n=124 

Müstakil 68,5 100 81,6 29,0 

Gecekondu 1,4 - 4,0 - 

Apartman Dairesi 18,8 - 14,4 38,7 

Site Ġçinde Apartman Dairesi  11,4 - - 32,3 
 

Temel sosyal, demografik ve ekonomik özellikler köy, mahalle ve üniversite 

örnekleminde heterojen bir dağılım göstermektedir. Bu nedenle örneklem 

gruplarını ayrı ayrı betimlemek daha doğru olacaktır.  

3.1.1.1. Köy örnekleminin genel özellikleri 

Köy örneklemi Han ilçesine bağlı olan Kayı ve Gökçeyayla köyleri ile Günyüzü 

ilçesine bağlı olan Ayvalı köyünde yaĢayan 103 kiĢiden oluĢmaktadır. Köy 

örnekleminin %54,4‟ü Kayı (Han), %40,8‟i Ayvalı (Günyüzü), %5‟i ise 

Gökçeyayla (Han) köyünde yaĢamaktadır.  

Han ilçesi, EskiĢehir‟in güneyinde bulunan, 2008 itibariyle 2,488 nüfuslu, 335 

km2 yüzölçümüne sahip olan bir ilçedir (TUĠK, 2009:14). Han nüfusunun 

yaklaĢık yarısı (1,222 kiĢi) belde ve köylerde yaĢamaktadır (TUĠK, 2009:15). 

Han‟da 2004 yılı itibariyle ĢehirleĢme oranı %55,69, nüfus artıĢ hızı binde -0,55, 
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nüfus yoğunluğu 15, ortalama hane büyüklüğü 4,50‟dir. Han nüfusunun 

%78,37‟si tarım sektöründe çalıĢmaktadır. ĠĢsizlik oranı %5,85, okuryazarlık 

oranı %81,63, bebek ölüm oranı binde 48,19, nüfus bağımlılık oranı %58,14‟tür 

(Dinçer ve Özaslan, 2004:166). 2007-2008 yılları arasında Han ilçesinin nüfus 

artıĢ oranı -1,50‟dir (TUĠK, 2009:14). Günyüzü ilçesi, EskiĢehir‟in 

güneybatısında bulunan, 2008 itibariyle 7,678 nüfuslu, 789 km2 yüzölçümüne 

sahip olan bir ilçedir (TUĠK, 2009:14). Günyüzü nüfusunun yaklaĢık %70‟i 

(5,366 kiĢi) belde ve köylerde yaĢamaktadır (TUĠK, 2009:15). Günyüzü‟nde 

2004 itibariyle ĢehirleĢme oranı %28,70, nüfus artıĢ hızı binde 11,71, nüfus 

yoğunluğu 12, ortalama hane büyüklüğü 5,10‟dur. Günyüzü nüfusunun %85,40‟ı 

tarım sektöründe çalıĢmaktadır. ĠĢsizlik oranı %5,39, okuryazarlık oranı %92,52, 

bebek ölüm oranı binde 14,18, nüfus bağımlılık oranı %61,63‟tür (Dinçer ve 

Özaslan, 2004:166). 2007-2008 yılları arasında Günyüzü ilçesinin nüfus artıĢ 

oranı -5,62‟dir (TUĠK, 2009:14). Ġnsani geliĢmiĢlik indeksine göre EskiĢehir‟in en 

az geliĢmiĢ ilçeleri sırasıyla Han ve Günyüzü‟dür. Türkiye‟de bulunan toplam 

872 ilçe içinde geliĢmiĢlik endeksine göre Han 619. sırada, Günyüzü ise 591. 

sırada yer almaktadır (Dinçer ve Özaslan, 2004:114).  

EskiĢehir kırsal bölgesinde yer alan ve Han ilçesine bağlı olan Kayı Köyü, 2008 

itibarıyla 382 nüfusa sahip olan, Han ilçe merkezine 17 km., EskiĢehir il 

merkezine 100 km. uzaklıkta bulunan bir köydür.  Köyde sağlık ocağı yoktur, 

sağlık evi vardır ancak faal değildir. Ġlköğretim okulu vardır ve faaliyettedir. Su 

Ģebekesi ve kanalizasyon (foseptik çukurlarına bağlı) vardır. Köye gezici sağlık 

taraması en son 2 yıl önce gelmiĢtir. 40 hanenin 10-15‟inde tarım makinesi 

olmakla birlikte yakıt ücreti yüksek olduğu için makineler çoğunlukla 

kullanılmamaktadır. Köye Han ilçesinden haftada bir doktor ziyareti 

yapılmaktadır. Köyün önemli bir kısmını 1703 yılında Sivas‟ın Divriği ilçesinden 

göç edenlerin aileleri oluĢturmaktadır. Bu grup önce Ġskankuyu köyüne 

yerleĢmiĢ, ancak bataklık ve sivrisinek gibi olumsuz çevre koĢulları nedeniyle 

yeniden göç ederek köyü Ģimdi olduğu yerde kurmuĢlardır. Yine Han ilçesine  

bağlı olan Gökçeyayla Köyü ise Han ilçe merkezine 16 km., EskiĢehir il 

merkezine 121 km. uzaklıkta yer alan, sağlık ocağı ve sağlık evi olmayan, su ve 

kanalizasyon Ģebekesi bulunmayan, ilköğretim okulu olmayan 83 nüfuslu bir 
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köydür. Gökçeyayla Köyü 1993 yılına dek Afyonkarahisar‟ın Ġscehisar ilçesine 

bağlı iken 1993 yılında EskiĢehir‟in Han ilçesine bağlanmıĢtır.   

EskiĢehir kırsal bölgesinde yer alan Ayvalı Köyü, Günyüzü ilçesine bağlı olan, 

2008 itibariyle 564 nüfuslu bir köydür. Ayvalı Köyü‟nde 480 hane bulunmaktadır. 

Köyde yaĢayanların büyük kısmını 1955 yılında EskiĢehir‟e göç etmiĢ olan 

göçmenler oluĢturmaktadır. Köydeki hanelerin %70‟inde traktör gibi tarım 

makineleri vardır ancak diğer köylerde olduğu gibi yakıt ücretlerinin yüksekliği 

nedeniyle çoğunlukla kullanılmamaktadır. Köyde sağlık ocağı yoktur, ancak faal 

bir sağlık evi vardır. Ġlköğretim okulu faaldir. Sağlık evinde sağlık meslek 

lisesinden mezun olmuĢ bir ebe-hemĢire görev yapmaktadır. Doktor 

gereksinimlerini genellikle yakın mesafedeki GümüĢkonak Kasabası‟na giderek 

karĢılamaktadırlar. Ayvalı Köyü‟nde su Ģebekesi olmakla birlikte Ģebekenin 

kaynağı yazın kuruduğu için yazları yaklaĢık 3 ay boyunca köy susuz 

kalmaktadır. Köy muhtarı, yapılan incelemelerde kaynağın suyunun içme suyu 

olarak kullanılmaması gerektiğinin ortaya çıktığını ve bu yönde rapor 

düzenlendiğini belirtmektedir, ancak yine de köyde bu kaynağın suyunu içme 

suyu olarak kullananlar mevcuttur. Ayvalı Köyü‟ndeki ebenin beyanına göre 

yazın su akmadığı dönemlerde baĢta ishal ve kadın hastalıkları olmak üzere 

çeĢitli hastalıklarda artıĢ gözlenmektedir. Diğer köylerde olduğu gibi bu köyde 

de kanalizasyon Ģebekesi foseptik çukurlarına bağlıdır. 

Her üç köyde de ağırlıklı olarak buğday, arpa ve pancar yetiĢtirilmektedir. 

Sulama sistemi ya da baraj yoktur.  Köylerde yaĢayanlar, özellikle nüfuzu az 

olan haneler bulgur, pirinç, makarna gibi ürünleri üretmenin maliyeti hazır satın 

almaktan daha yüksek olduğu için bu ürünleri hazır satın almaktadırlar. Sebze-

meyve yetiĢtiriciliği yaygın değildir, iklim koĢullarının uygun olmaması nedeniyle 

üretim maliyeti yüksek ve verimi düĢük olan bu ürünler pazardan satın 

alınmaktadır. Her üç köyde de çöplerin toplanması konusunda sıkıntı 

yaĢanmakta ve buna bağlı bir kirlilik göze çarpmaktadır.  

Köy örnekleminin tamamına yakını (%95,1) EskiĢehir‟de ve yine büyük 

çoğunluğu (%92,2) köyde doğmuĢtur. Köyde yaĢayanlar ortalama 54,31 

yaĢındadır ve ortalama olarak 50,29 yıldır EskiĢehir‟de yaĢamaktadırlar. Köy 
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örnekleminde bulunanların %82,5‟i evlidir, ortalama çocuk sayısı 4,35‟tir, ancak 

çocukların büyük kısmı çalıĢmak amacıyla köyden göç ettiği için ortalama hane 

büyüklüğü nispeten küçüktür (3,17). En fazla 3 çocuğa sahip olanlar köy 

örnekleminin %35,1‟ini, 4-6 çocuğa sahip olanlar %54,2‟sini, 7-9 çocuğa sahip 

olanlar ise %10,7‟sini oluĢturmaktadır.  

Eğitim durumu incelendiğinde köy örnekleminin %10,7‟sinin okuryazar olmadığı, 

%6,8‟inin diplomasız okuryazar olduğu, %67‟sinin ilkokul, %4,9‟unun ortaokul, 

%9,6‟sının lise ve %1‟i üniversite mezunu49 olduğu görülmektedir. Köy 

örnekleminde bulunanların annelerinin %57,4‟ü okuryazar değildir, %13,9‟u 

diplomasız okuryazar, %27,7‟si ilkokul mezunu, %1‟i ortaokul mezunudur. 

Babalarının ise %37,6‟sı okuryazar değildir, %16,8‟i diplomasız okuryazar, 

%40,6‟sı ilkokul mezunu, %3‟ü ortaokul mezunu, %2‟si lise mezunudur. Diğer 

bir deyiĢle örneklemde bulunanların %71,3‟ünün annesi, %54,4‟ünün babası ve 

%17,5‟inin kendisi herhangi bir diplomaya sahip değildir.   

Köyde yaĢayanların babalarının büyük kısmı (%91,3) çiftçi, annelerinin büyük 

kısmı (%81,6) ev kadınıdır. Köy örneklemindeki erkeklerin (n=54) yarısından 

fazlası (%55,6) çiftçi, %14,8‟i iĢçi ya da emekli iĢçi, %14,8‟i esnaf, %3,7‟si 

memur, %1,9‟u serbest meslek çalıĢanı, %9,2‟si ise iĢsizdir. Bu açıdan köy 

örneklemindeki erkekler, diğer iki örneklem grubuna oranla daha yüksek bir 

oranda babalarının iĢini sürdürmektedirler. Köy örneklemindeki kadınların ise 

(n=49) %12,2‟si çiftçi, %83,8‟i ev kadını, %2‟si iĢçi, %2‟si memurdur. Köyde 

yaĢayanlar yılın ortalama 4,5 ayını çalıĢarak geçirmektedirler. Çiftçilerin çalıĢma 

aralıkları 0-12 ay arasında değiĢmekle birlikte esnaf, iĢçi, memur ve ev kadını 

gibi kategoriler dıĢarıda bırakılıp sadece çiftçilerin çalıĢma süresi incelendiğinde 

bu süre 3 aya düĢmektedir. Köy örnekleminin ortalama aylık hane geliri 0 ile 

2500 TL arasında değiĢmektedir ve aylık gelir ortalaması 473,11‟dir. Köyde hiç 

gelire sahip olmayan 3 kiĢi (%3,1) bulunmaktadır ve aylık gelir aralığı 0-250 TL 

olanlar köy örnekleminin üçte birini (%33,7) oluĢturmaktadırlar.   

Sosyal güvence türleri incelendiğinde köy örnekleminde bulunanların üçte 

ikisinin (%66) Bağ-Kur‟lu (Bağ-Kur‟luların yaklaĢık üçte biri Bağ-Kur‟a 

                                            
49

 Üniversite mezunu olan bir kiĢi köylerden birindeki imamdır. Köy örneklemi içinde iki imam ve bir imamın 
eĢi,  Emekli Sandığı mensubudur.   
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borçludur), %10,7‟sinin SSK‟lı, %5,8‟inin YeĢil Kartlı ve %2,9‟unun Emekli 

Sandığı mensubu olduğu, %14,6'sının ise hiçbir sosyal güvencesi olmadığı 

görülmektedir50. Köy örneklemi içinde sosyal güvenceye sahip olanlar ortalama 

olarak 12,20 yıldır sosyal güvenceye sahiptir. Bu rakam yaĢ ortalaması daha 

küçük olan mahalle örneklemi ortalamasından yaklaĢık 5 yıl azdır ve üniversite 

örneklemi ortalamasının da yaklaĢık olarak yarısıdır.  

Ev mülkiyeti incelendiğinde köy örnekleminin %75,7‟sinin kendine ait evde, 

%16,3‟ünün aileden bir baĢkasına ait olan bir evde, %1,9‟unun kirada ve 

%2,9‟unun lojmanda yaĢadığı görülmektedir. Köyde yaĢayanların tamamı 

müstakil evlerde oturmaktadırlar, bununla birlikte ekte bulunan fotoğraflardan 

görülebileceği gibi, köy evlerinin önemli bir çoğunluğu fiziksel açıdan oldukça 

kötü durumdadır. Köyde bulunan evlerin beĢte dördüne yakınında (%78,6) ahır, 

yarısına yakınında (%48,5) kümes bulunmaktadır. Ahırların %29,1‟i, kümeslerin 

%22‟si yaĢanan eve bitiĢiktir. 

Köy örnekleminde bulunanların evlerinin %13,6‟sında banyo yoktur, banyosu 

olan evlerin %16‟sında banyo evin dıĢında ve tuvaletten ayrı, %69‟unda evin 

içinde ve tuvaletten ayrı, %14,9‟unda ise evin içinde ve tuvaletle aynı yerdedir. 

Evlerin üçte ikisinden fazlasında (%68) tuvalet evin dıĢında, üçte birine 

yakınında (%32) ise evin içindedir. Köy örnekleminde tuvalet kağıdı 

kullanmadığını belirtenlerin oranı %43,7‟dir. Evlerin beĢte birinden fazlasının 

(%21,4) tuvaletinde, %17‟sinin banyosunda ve %9,7‟sinin mutfağında su tesisatı 

yoktur. 

Köy örnekleminin %30,1‟i musluktan akan suyu içmekte, %16,5‟i parayla içme 

suyu almakta ve %53,4‟ü suyu bir çeĢmeden ya da kaynaktan taĢıyarak elde 

                                            
50  Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'na tabi çalıĢanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 

5510 sayılı Kanun ile tek bir çatı altında birleĢtirilmiĢtir. SGK çerçevesinde SSK'lılar "4/a, Hizmet 
akdi ile çalıĢtırılanlar, Bağ-Kur'lular "4/b, Bağımsız ÇalıĢanlar", Emekli Sandığı Mensupları "4/c 
Kamu ÇalıĢanları" Ģeklinde, 5510 sayılı Kanununda tabi oldukları maddelerin numaralarıyla 
birlikte ifade edilmektedirler.  Bu çalıĢmada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olup 
olmama, SGK ile birleĢmeden önce bağlı bulunan sosyal güvenlik kurumunu ifade etmektedir. 
Farklı sosyaol güvenlik kurumlarına menzup olanlar arasında bir farklılık olup olmadığı tezin 
amaçları açısından önem taĢıdığı ve 5510 sayılı Kanun'unm yürürlüğe girmesinden itibaren 
geçen iki yılın tüm nüfusu homojenize edecek kadar uzun bir süre olmadığı dikkate alınarak 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ifadeleri korunmuĢtur.  
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etmektedir. Ayvalı Köyü‟nde Ģebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması 

gerektiği yönündeki rapor ve yakınlarda içmeye uygun kaynak olmaması 

nedeniyle Ayvalı Köyü‟nde içme suyu olarak diğer köy ya da ilçelerden parayla 

satın alınan suyu kullanma oranı (%35,7) Kayı‟dan (%3,6) ve hiç parayla su 

satın alınmayan Gökçeyayla‟dan çok daha yüksektir. Kayı Köyü‟nde 

yaĢayanların ise dörtte üçü (%75) içme suyu ihtiyacını taĢıma suyla 

karĢılamaktadır. Bunun yanında, köylerde içme suyuna gösterilen özen yemek 

piĢirmek için kullanılan suya gösterilmemektedir. Köyde yaĢayanların %78‟i 

yemeklerini Ģebeke suyuyla piĢirmektedir. Ayvalı‟daki suyun sağlıksızlığına 

rağmen bu köyde de köy örneklemi geneline benzer bir Ģekilde büyük çoğunluk 

(%78,6) yemeklerini Ģebeke suyu ile piĢirmektedir.  

Köy örnekleminde bulunanların %97,1‟inin buzdolabı vardır, bununla birlikte 

buzdolaplarının büyük kısmı oldukça eskidir ve örneklemin yaklaĢık üçte biri 

buzdolabının çalıĢmasıyla ilgili sorunlar olduğunu belirtmiĢtir. Neredeyse 

tamamı sobayla ısınan köy örnekleminin %64,1‟i odun sobasıyla, %35‟i kömür 

sobasıyla ısınmakta, bir kiĢi ise kat kaloriferi kullanmaktadır. Odun sobasıyla 

ısınanların tamamı yakacak odunu ormandan kendileri temin etmektedirler. Köy 

örnekleminin %15‟i çamaĢırı elde, %85‟i makinede yıkamaktadır. ÇamaĢırlarını 

elde yıkayanların %61,5‟i suyu sobanın üzerinde, %23,1‟i ocağın ya da 

kuzinenin üzerinde, %15,4‟ü ise elektrikli ısıtıcı ile ısıtmaktadır.  

Köy örneklemi genelinde evlerin yaklaĢık üçte ikisinde (%63,9) çocuklar için ayrı 

bir yatak odası yoktur. Bu örneklem grubundakilerin %14,6‟sının evinde bakıma 

muhtaç en az bir hasta bulunmaktadır. Köy örnekleminin %87,4‟ü hiçbir yerden 

sosyal yardım almamakta, %10,7‟si kaymakamlıktan, %1,9‟u belediyeden 

yardım almaktadır. Köy örnekleminin %6,3‟ü evlenmiĢ çocuklarının sağlık 

harcamalarını kendisi karĢılamaktadır.  

3.1.1.2. Mahalle örnekleminin genel özellikleri 

EskiĢehir kent merkezindeki mahallelerde oturan Mahalle örnekleminin %48,4‟ü 

Gündoğdu, %51,6‟sı Emek mahallesinde yaĢamaktadır. Muhtarlıktan alınan 

bilgilere göre 2010 itibariyle Gündoğdu Mahallesi 3000 haneli, 9239 erkek 8796 

kadın olmak üzere resmi kayıtlara göre 18,000 nüfuslu bir mahalledir. Bununla 
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birlikte mahalle muhtarlığı kaydı baĢka yerde olsa da burada yaĢayanların 

toplam 25,000 kiĢi kadar olduğunu beyan etmektedir. Mahalle muhtarlığından 

alınan bilgilere göre Emek Mahallesi resmi rakamlara (ikametgâh bilgilerine) 

göre 15,000 haneli ve 30,000 nüfuslu bir mahalledir, ancak muhtarlık seçmen 

kayıtlarının güncellenmesi sonucu elde ettiği verilere göre Emek mahallesinde 

23,000 hanenin ve 60,000 nüfusun olduğunu belirtmektedir.  

Mahalle örnekleminin %52,4‟ü erkek, %47,6‟sı kadındır. Bu örneklemdekilerin 

büyük çoğunluğu (%74,6) EskiĢehir‟de, %8,7‟si EskiĢehir‟e komĢu kentlerde 

(Ankara hariç), %9,5‟i Türkiye‟deki diğer kentlerde ve %6,3‟ü yurtdıĢında 

doğmuĢtur (Almanya doğumlu bir kiĢi dıĢında yurt dıĢında doğanların hepsi 

Bulgaristan doğumludur). Mahalle örnekleminin yarısı (%50) köy, %20,6‟sı 

kasaba-ilçe, %29,4‟ü kent merkezinde doğmuĢtur. Köyde doğmuĢ olanların 

%76,2‟si, kasaba-ilçede doğanların %69,2‟si ve kent merkezinde doğanların 

%75,7‟si EskiĢehir doğumludur.  

Mahallelerde yaĢayanların %23,8‟i hiç göç etmemiĢ, beĢte ikisi (%41,2) 

EskiĢehir‟in köyünden, %18,3‟ü baĢka bir Ģehir merkezinden ve %16,7‟si baĢka 

bir ilin köyünden EskiĢehir merkeze göç etmiĢtir. EskiĢehir merkeze il dıĢından 

göç edenler içinde en kalabalık grubu sırasıyla Afyonkarahisar‟dan ve 

Bulgaristan‟ın çeĢitli illerinden göç edenler oluĢturmaktadır. Göç etme nedenleri 

incelendiğinde %45,3‟le iĢsizlik en önemli neden olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunu %14,7 ile evlilik, %10,5 ile siyasal nedenler (Bulgaristan göçmenleri için), 

%9,5 ile köyde tarlaların aile nüfusuna yetmemesi, %7,4 ile eğitim ve yine %7,4 

ile diğer aile bireylerinin göç etmesi izlemekte, geri kalan %5,2‟lik kesim sağlık 

veya tayin gibi nedenlerle göç etmiĢlerdir. Göç etmiĢ olanlar ortalama olarak 

27,41 yıl önce göç etmiĢlerdir. EskiĢehir‟in köyünden merkeze göç edenler 

ortalama 28,62 yıl önce, baĢka bir ilin köyünden EskiĢehir merkeze göç edenler 

ortalama 28,19 yıl önce, baĢka bir Ģehir merkezinden EskiĢehir‟e göç edenler 

ortalama 23,96 yıl önce göç etmiĢlerdir. Mahalle örneklemi genelinde yaĢ 

ortalaması 49,46, EskiĢehir‟de ikamet etme yılı ortalaması da 30,42‟dir. 

Mahalle örnekleminin %10,3‟ü okuryazar değildir, %7,1‟i diplomasız 

okuryazardır. Ġlkokul mezunları bu örneklemin %55,6‟sını, ortaokul mezunları 
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%11,9‟unu, lise mezunları %13,5‟ini ve üniversite mezunları da %1,6‟sını 

oluĢturmaktadır. Bu örneklemde yer alanların babalarının eğitim durumu 

incelendiğinde %34,1‟i okuryazar olmadığı, %6,5‟inin diplomasız okuryazar, 

%52‟sinin ilkokul mezunu, %4,1‟inin ortaokul ve %3,3‟ünün lise mezunu olduğu 

görülmektedir. Mahalle örneklemindekilerin annelerinin eğitim düzeyi ise daha 

düĢüktür, bu örneklem grubundakilerin annelerinin %50,8‟i okuryazar değildir,  

%8,1‟i de diplomasız okuryazar, %37,9‟u ilkokul, %1,6‟sı ortaokul ve %1,6‟sı lise 

mezunudur.  

Mahalle örneklemindekilerin %60,3‟ünün babası çiftçi, %20,7‟sinin babası iĢçi 

ya da emekli iĢçi, %4,1‟i serbest meslek erbabı, %8,3‟u esnaf, %3,2‟si memur, 

%1,7‟si kendi hesabına çalıĢan, %1,7‟si iĢsizdir. Bu örneklem grubundakilerin 

annelerinin %94,4‟ü ev kadını, %2,4‟ü iĢçi, %1,6‟sı çiftçi, %0,8‟i serbest meslek 

erbabı ve 0,8‟i memurdur. Mahalle örneklemindeki erkeklerin (n=66) yarısından 

fazlası (%51,6) iĢçi ya da emekli iĢçi, dörtte birine yakını (%21,2) esnaf, %9,1‟i 

serbest meslek çalıĢanı, %7,6‟sı çiftçi, %4,5‟i kendi hesabına çalıĢan, %4,5‟i 

memur ve %1,5‟i iĢsizdir. Bu örneklem grubundaki kadınların (n=60) büyük 

çoğunluğu (%86,6) ev kadını, %6,7‟si iĢçi, %5‟i çiftçi, %1,7‟si memurudur.  

Sosyal güvence türü incelendiğinde mahalle örnekleminde yer alanların 

yaklaĢık yarısının (%49,3) SSK‟lı, %19,8‟inin Bağ-Kur‟lu, %8,7‟sinin Emekli 

Sandığı mensubu, %8,7‟sinin YeĢil Kartlı olduğu, %0,8‟inin özel sigortaya sahip 

olduğu ve %12,7‟sinin hiçbir sosyal güvencesinin olmadığı görülmektedir.  

Ortalama sosyal güvenceye sahip olma süresi 17,47 yıldır. Mahalle 

örnekleminin ortalama aylık hane geliri 742,25 TL‟dir. Bu örneklem grubu içinde 

hiç geliri olmayan 4 kiĢi bulunmaktadır. Bu grubun %35,2‟si 0-500 TL, %32,8‟i 

501-700 TL, %38‟i 700 TL üzerinde ortalama aylık gelire sahiptir.  

Mahalle örnekleminin %84,9‟u evlidir, ortalama çocuk sayısı 2,53 ve ortalama 

hane büyüklüğü 3,25‟tir. 0-3 çocuğu olanlar mahalle örnekleminin %82,4‟ünü, 4-

6 çocuğa sahip olanlar %15,9‟unu, 7-9 çocuğa sahip olanlar %1,7‟sini 

oluĢturmaktadırlar.   

Mahalle örnekleminde bulunanların %55,6‟sı kendine ait evde, %29,4‟ü aileden 

baĢka birine ait olan bir evde, %15,1‟i kirada oturmaktadır ve ortalama kira 
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bedeli 259,47 TL‟dir.  Evlerin %81,6‟sı müstakil, %4‟ü gecekondu ve %14,4‟ü 

apartman dairesidir. Mahalle örneklemindeki evlerin  %84‟ünde tuvalet evin 

içinde, %16‟sında dıĢındadır. Banyosunda su tesisatı olmayanların oranı 

%1,6‟dır, tuvaletinde su tesisatı olmayanların oranı da aynıdır. Mahalle 

örnekleminin %93,6‟sı içme suyunu satın almaktadır, %2,4‟ü Ģebeke suyu, 

%2,4‟ü taĢıma su ve %0,8‟i de kuyu suyu içmektedir. Bununla birlikte bu 

örneklem grubunun %52,4‟ü yemek piĢirmek için Ģebeke suyunu kullanmakta, 

%1,6‟sı hem Ģebeke suyunu hem içme suyu, %7,3‟ü arıtma cihazı ile arıttığı 

suyu,  %38,7‟si de içme suyu kullanmaktadır. Mahalle örnekleminin %96‟sı 

çamaĢırı makinede yıkamaktadır. Bu örneklem grubunun %99,2‟sinin buzdolabı 

vardır. Mahalle örnekleminin %59,2‟si kömür sobasıyla, %19,2‟si doğalgaz 

sobasıyla, %13,6‟sı kat kaloriferi ile %4,8‟i merkezi kaloriferle, %1,6‟sı kombiyle 

ve yine %1,6‟sı odun sobasıyla ısınmaktadır. Mahalle örneklemi içinde tuvalet 

kağıdı kullanmayanların oranı %25‟tir.  

Mahalle örnekleminde yer alanların %4,8‟inin evinde bakıma muhtaç hasta 

vardır. Mahalle örnekleminin %86,5‟i herhangi bir yerden sosyal yardım 

almamakta, %7,1‟i valilikten, %4‟ü belediyeden, %1,6‟sı sosyal hizmetlerden ve 

%0,8‟i diğer kaynaklardan sosyal yardım almaktadır. 

Mahalle örneklemindekilerin %51‟inin evinde çocuklar için ayrı bir yatak odası 

vardır, %49‟unun evinde yoktur.  Bu grup örneklemin %10‟u evlenmiĢ 

çocuklarının sağlık harcamalarını kendi üstlenmiĢtir.  

3.1.1.3. Üniversite örnekleminin genel özellikleri 

Üniversite örneklemi Anadolu Üniversitesi‟nde doçent ve profesör olarak görev 

yapan 126 kiĢiden oluĢmaktadır. Üniversite örneklemi içinde yer alan öğretim 

üyelerinin %46,4‟ü profesör, %53,6‟sı doçenttir. Bu örneklem grubunun %59,2‟si 

erkek, %40,8‟i kadındır. Üniversite örnekleminde bulunanların üçte birinden azı 

(%30,3) EskiĢehir doğumludur, %45,1‟i Türkiye‟nin çeĢitli illerinde, %6,6‟sı 

EskiĢehir‟e komĢu olan illerde, %15,6‟sı ise Ankara, Ġstanbul veya Ġzmir‟de 

doğmuĢtur. Bu grubun %61,5‟i kent merkezinde, %27‟si kasaba-ilçede, %11,5‟i 

ise köyde doğmuĢtur. Öğretim üyeleri ortalama olarak 26,75 yıldır EskiĢehir‟de 

ikamet etmektedirler. Öğretim üyelerinin %84,1‟i evli, %11,1‟i bekar, %3,2‟si 
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boĢanmıĢ, %1,6‟sı duldur. Ortalama çocuk sayısı 1,38; ortalama hane 

büyüklüğü 2,89‟dur. Bir çocuğu olanlar bu örneklem grubunun %52,9‟unu, iki 

çocuğu olanlar %42,2‟sini, üç çocuğu olanlar %3,9‟unu ve dört çocuğu olanlar 

ise %1‟ini oluĢturmaktadır.  

Üniversite örneklemindekilerin baba meslekleri incelendiğinde babalarının 

%40,2‟sinin memur ya da emekli memur, %20,5‟inin iĢçi ya da emekli iĢçi, 

%12‟sinin serbest meslek erbabı, %9,4‟ünün esnaf, %6,8‟inin çiftçi olduğu 

görülmektedir, %11,1‟inin ise sadece emekli olduğu belirtilmiĢtir.  Annelerinin ise 

%83,1‟i ev kadını, %3,4‟ü çiftçi, %8,5‟i memur/emekli memur, %1,7‟si serbest 

meslek erbabıdır ve %3,4‟ünün sadece emekli olduğu belirtilmiĢtir. Öğretim 

üyelerinin tamamı Emekli Sandığı mensubudur ve ortalama olarak 24,10 yıldır 

sosyal güvenceye sahiptirler. Bu grubun ortalama aylık geliri 2,427 TL‟dir. Aylık 

geliri 2000-5000 arasında olanlar grubun %48,3‟ünü, 5001-8000 arasında 

olanlar 38,1‟ini ve 8000 TL üzeri aylık gelire sahip olanlar da %13,6‟sını 

oluĢturmaktadır.  

Üniversite örnekleminin %29‟u müstakil evde, %38,7‟si apartman dairesinde, 

%32,3‟ü bir site içinde apartman dairesinde oturmaktadır. Bu grubun %64,5‟i 

kendine ait bir evde, %16,9‟u aileden baĢka birine ait olan bir evde, %15,3‟ü 

kirada ve %3,2‟si lojmanda oturmaktadır. Ödenen ortalama kira bedeli 519,12 

TL‟dir.  

Bu çerçevede üç örneklem grubunu karĢılaĢtıracak olursak köy örnekleminden 

mahalle ve üniversite örneklemine doğru doğum yeri giderek kentleĢmekte, 

EskiĢehir‟de doğma oranı, EskiĢehir‟de ikamet etme süresi, çocuk sayısı ve 

hane büyüklüğü azalmakta, eğitim ve gelir düzeyi artmaktadır. Köy örnekleminin 

önceki nesli de çok büyük çoğunlukla kırsal alanda yaĢayan eğitim düzeyi 

düĢük çiftçilerden oluĢurken mahalle örnekleminin ebeveynleri arasında 

çiftçilerin oranı üçte bir kadar azalıp iĢçilerin oranı artmakta, ebeveynlerin eğitim 

düzeyleri de köy örneklemine oranla artmakta, üniversite örnekleminde ise 

önceki neslin memur ya da iĢçilerden oluĢtuğu görülmektedir.   
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3.2. Sağlık ve Hastalık Algısı 

Cevaplayıcılardan sağlıklı olmak, hastalık, sağlıklı beslenme kavramlarını 

tanımlamaları istenmiĢ, hastalığa neyin neden olduğu konusundaki düĢünceleri 

sorulmuĢ, hastalığa yaĢam koĢullarının mı kaderin mi neden olduğu hakkındaki 

düĢünceleri ayrıca sorulmuĢtur. Özellikle sağlık ve hastalık kavramlarını 

tanımlamaya yönelik olarak verilen yanıtların sınıflandırılmasında verilen 

yanıtların çeĢitliliğini yansıtabilmek için katı bir sınıflandırma yapılmaktan 

kaçınılmıĢ ve yanıtlar sınıflandırılırken mümkün olduğunca örneklemin bakıĢ 

açılarındaki farklılıkları gösterecek Ģekilde esnek bir yol izlenmiĢtir.  

3.2.1. Sağlık algısı 

Sağlıklı olma durumunu tanımlarken örneklem genelindeki cevaplayıcılar 

sağlıklı olmayı en çok kendine bakmakla (%23,2) (düzenli, iyi, temiz beslenmek, 

üĢütmemek vb.) ve belirli hastalıkların yokluğuyla (%19,7) iliĢkilendiren tanımlar 

yapmıĢlardır. Örneklemin %16,3‟ü sağlıklı olmayı doğrudan fiziksel sağlıkla ilgili 

(kendini güçlü, dinç hissetmek, enerjik olmak vb.) ifadelerle, %11‟i hem fiziksel 

hem de ruhsal/duygusal sağlığa iliĢkin ifadelerle tanımlarken %7,6‟sı gündelik 

yaĢamını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürebilmek olarak tanımlamıĢ, %3,5‟i 

ise kaliteli yaĢam koĢullarına sahip olmanın sağlıklı olmak olduğunu belirtmiĢtir. 

Örneklem içinde zihinsel sağlığa iliĢkin tanımlar yapanların oranı son derece 

düĢüktür (%1,4). Bu çerçevede en önemli nokta örneklem genelinde sağlıklı 

olma durumunun tanımlarında fiziksel sağlığın çok ön plana çıkmıĢ olması ve 

zihinsel sağlığa da çok az gönderme yapılmıĢ olmasıdır. Sağlığın sosyal 

yönüne iliĢkin ögelerin açıkça ifade edildiği tek bir tanım yapılmıĢtır, bununla 

birlikte „gündelik yaĢamını yardımsız bir Ģekilde tek baĢına sürdürebilmek‟, 

„kaliteli yaĢam koĢullarına sahip olmak‟ gibi kategoriler kısmen bu çerçevede 

değerlendirilebilir.  

Bir numaralı alt problem olarak sorulan soruya yanıt olarak sağlığın 

tanımlanmasının gelire, eğitime ve yaĢanan yere göre farklılık gösterdiği 

söylenebilir.  Tablo 4‟ten görülebileceği gibi sağlıklı olma durumunun tanımları 

ile örneklem grubu, yaĢ, meslek, yaĢanan yer, eğitim, doğrum yeri, aylık gelir ve 

çocuk sayısı arasında iliĢki vardır.  
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Tablo 4: Sağlıklı Olmayı Tanımlama Biçimi ile Seçilmiş Değişkenler Arasındaki 
İlişkiler 

 Sağlıklı olmayı tanımlama biçimi 

n X
2
 Sd p 

Örneklem grubu 289 120,24 16 ≤.01 

Cinsiyet 289 5,16 8 ≥.05 

YaĢ  287 31,32 16 ≤.05 

Gelir 278 134,5 48 ≤.01 

Eğitim 289 77,46 8 ≤.01 

Doğum yeri 287 34,07 8 ≤.01 

YaĢanan yer 289 40,83 8 ≤.01 

Meslek 289 127,93 40 ≤.01 

Çocuk sayısı 265 26,99 8 ≤.01 

*α = .05 için anlamlıdır. 
** α =.01 için anlamlıdır. 

 
Tablo 5: Sağlıklı Olmanın Tanımlanma Biçimlerinin Örneklemde Dağılımı   
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Örneklem Geneli n=289 23,2 17,6 16 11 7,6 1,4 19,7 3,5 100 

Örneklem 
Grubu n=289 

Köy 37,4 23,1 20,9 1,1 7,7 1,1 8,8 - 100 

Mahalle  28,2 15,5 16,4 0,9 4,5 - 31,8 2,7 100 

Üniversite 2,3 14,8 11,4 33 11,4 3,4 15,9 8 100 

YaĢ n=287 -40 27,5 18,8 16,3 11,3 1,3 - 21,3 3,8 100 

41-60 13,1 17,7 16,2 15,4 9,2 2,3 21,5 4,6 100 

61+ 35,1 16,9 16,9 2,6 11,7 1,3 14,3 1,3 100 

Gelir n=278 -500 33,7 18,9 17,9 1,1 5,3 - 21,1 2,1 100 

500-1500 27,9 18,6 17,4 1,2 7 1,2 25,6 1,2 100 

1501-2500 40 30 10 - 10 - 10 - 100 

2501-3500 7,1 7,1 14,3 35,7 14,3 - 21,4 - 100 

3501-4500 - 15,8 10,5 10,5 26,3 5,3 21,1 10,5 100 

4501-5500 - 13,3 6,7 53,3 - 6,7 13,3 6,7 100 

5501+ 5,1 15,4 15,4 33,3 7,7 2,6 12,8 7,7 100 

Eğitim n=289 Ortaokul ve altı  33,9 19,9 18,1 - 5,3 0,6 20,5 1,8 100 

Lise ve üzeri  7,6 14,4 13,6 26,3 11 0,8 18,6 5,9 100 

Doğum Yeri 
n=287 

Köy 31,8 20,3 14,9 2,7 6,1 2,1 20,3 2 100 

Köyden büyük 14,4 14,4 18 19,4 8,6 1,4 19,4 5 100 

YaĢanan yer 
n=289 

Kırsal 37,4 23,1 20,9 1,1 7,7 1,1 8,8 - 100 

Kentsel  16,7 15,2 14,1 15,2 7,6 1,5 24,7 5,1 100 

Meslek n=289 Çiftçi 45,2 14,3 19 - 11,9 - 9,5 - 100 

Ev kadını 31,7 19,5 17,1 - 4,9 - 26,8 - 100 

ĠĢçi 25,6 20,9 23,3 - 4,7 - 20,9 4,7 100 

Memur 2,1 14,9 11,7 33 10,6 4,2 16 7,4 100 

Esnaf 35,3 17,6 11,8 - - - 29,4 5,9 100 

Diğer 27,3 27,3 18,2 - 9,1 - 18,2 - 100 

Çocuk sayısı 
n=265 

En fazla 2 17,3 15,3 14,7 17,3 6 1,3 22 5,3 100 

3 ve üzeri 32,2 22,6 18,3 2,6 7 0,9 14,8 1,7 100 
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Tablo 5‟te görüldüğü gibi köyde yaĢayanlar, köy doğumlu olanlar, nispeten 

düĢük gelir düzeyine sahip olanlar, ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip 

olanlar, diğer bir deyiĢle ekonomik statüsü düĢük kırsal kesim, sağlıklı olmayı 

tanımlarken en sıklıkla 'kendine bakmak' Ģeklinde sınıflandırılabilecek ifadeler 

kullanmıĢtır. Mahalle örneklemi sağlıklı olmayı ağırlıklı olarak „hastalığın 

yokluğu‟ kategorisine, üniversite örneklemi, en yüksek aylık gelir grubu ve lise 

ve üzerinde eğitim almıĢ olanlar ise daha kapsamlı olarak  „fiziksel ve 

ruhsal/duygusal sağlık‟ kategorisine girecek Ģekilde tanımlamıĢlar ve sağlıklı 

olmanın gündelik yaĢamı yardımsız sürdürebilmek olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Bununla birlikte, değindikleri noktalar açısından aynı kategoride toplanan 

tanımların ifade ediliĢleri de örneklem içinde farklılık göstermektedir. Örneklem 

gruplarının „kendine bakma, bakımlı olma‟ kavramlarını ifade ediĢleri birbirinden 

farklıdır. Köy örneklemi içinde olup bakımlı olmak kategorisine girecek tanımlar 

yapanlar öncelikle beslenmeye, daha sonra temizliğe ve mevsim koĢullarına 

uygun giyinmeye vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede köy örnekleminin kendine 

bakmak ile kastettikleri aĢağıdaki tanımlarda görülebilir. 

“İyi dimek temizlik her konuda. İyi yimek yani, düzenli yimek ama dikkat edemiyoz 
köylü olduğumuz için." (köy) 

“Kendine dikkat etcen, yimende içmende dikkat etcen, uykusuna, vücutun 
dinlenmesine temizliğe dikkat etcen” (köy) 

“... Kendine dikkat etcen, üşitmicen, zararlı bişeyler yemicen.” (köy) 

“Kendi vücudunu hani esirgemek biliyon mu. Vücudunu sürüne sürüne git olmaz. 
Vücuduna, temizliğine yimesine dikkat etmek. Her şeyini yatağını, yimeğini 
testemiz yaparsın." (köy)  

“Zamanında yiyip içmek. Soğuktan sıcaktan korunmak. Yiyeceğe dikkat etmek.” 
(köy) 

"Gücün yerinde olacak türlü yiyecen türlü giyecen.” (köy) 

“Kendini dikkat edicen, yemene giymene, kendini de fazla üşütmiycen her şeyin 
başı onda.” (köy) 

“Her şeyden bol bol yiyecen, içecen. Süt içcen, yoğurt yiycen. Meyve sebze 
yiycen. Moral bi de. Ben iyiyim dedin mi iyisin gızım. Kafana takınca olmaz 
hemen hasta olursun.” (köy)   

 

Özellikle köy ve mahalle örnekleminde sağlıklı olmak tanımlanırken beslenmeye 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu açıdan sağlıklı beslenmenin nasıl algılandığını 

incelemek yerinde olabilir. Köy örneklemi içinde sağlıklı beslenmeyi 

tanımlayanların (n=87) kullandıkları ifadeler incelendiğinde bu grubun sağlıklı 
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beslenmeyi et, süt, peynir yemek (%24,2), pahalı, kıymetli yiyecekler yemek 

(%15), düzenli beslenmek ve öğün atlamamak (%12,6), sebze-meyve yemek 

(%11,5), temiz ortamda hazırlanmıĢ temiz yiyecekler yemek (%11,5), her 

çeĢitten yemek (%9,2), bol yemek (%6,9), hafif ve az yemek (%3,4), dengeli 

beslenmek (%3,4) ve doğal ve hormonsuz yiyecekler yemek (%2,3) Ģeklinde 

tanımladığı görülmüĢtür. Mahalle örnekleminde (n=106) ise bu sıralama 

değiĢmekte, ilk sırayı çok pahalı, kıymetli yiyecekler yemek gibi parayla ilgili 

ifadeler (%19,8) almakta, bunu düzenli beslenmek ve öğün atlamamak (%18,9), 

bol yemek (%12,3), doğal ve hormonsuz yiyecekler yemek (%11,3), temiz 

ortamda hazırlanmıĢ temiz yiyecekler yemek (%7,5), sebze-meyve yemek 

(%8,5), dengeli beslenmek (%8,5), her çeĢitten yemek (%6,6), hafif ve az 

yemek (%3,8) ve et, süt, peynir yemek (%2,8) izlemektedir.  

Köy örnekleminde sağlıklı beslenmeyi ekonomik duruma gönderme yaparak 

tanımlayanlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir.  

“.... Köy yerinde peynir, yumurta yiyoruz, meyve sebze alamıyoruz” (köy) 

“Cebinde olursa sağlıklı beslenirsin, yoksa beslenemezsin. Süt yoğurt koyunumuz 
var faydalanıyoz, ama her zaman olmuyor,  sıkıştık mı satıyoz” (köy) 

“Para varsa her şey var. Paran yoksa yok. Yiyecek için para lazım.” (köy) 

“Valla şimdi para varsa sağlıklı beslenme çok güzel. Köylüyüz, para yok. 
Maddiyatta kısıtlılık olduğu için dört dörtlük beslenemiyoz. Sabahları balla sütü 
karıştırıp yiyemiyoz.” (köy) 

“Sağlık olması için paran olacak. Para bol olacak her şey paraya bağlı.” (köy) 

“Kıymetli yiyecek, salata, tatlı olacak. Yavan ekmek yeyince olmuyor.” (köy) 

 

Mahalle örneklemi ise, ileriki bölümlerde görüleceği üzere et grubu ve süt 

ürünleri grubu besinleri köy örnekleminden daha sıklıkla tüketmesine ve 

ortalama gelir düzeyi köy örneklemden yüksek olmasına rağmen sağlıklı 

beslenmeyi en sıklıkla ekonomik etkenlere gönderme yaparak tanımlamaktadır. 

AĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi kentte piyasa ile köy örnekleminden daha 

yoğun bir iliĢki içinde olan ve köydeki gibi yiyeceklerini kendi yetiĢtirme 

olanağından yoksun olan mahalle örneklemi gıdaları besin çeĢitliliği ya da 

temizliğinden çok parasal değer açısından ifade etmekte, 'pahalı' yiyeceklerle 

beslenmenin sağlıklı olduğunu ifade etmektedir. 

“Paran varsa sağlıklı olursun, paran yoksa karnın doyar sadece” (mahalle), 
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“Her şeyi yemektir. Yiyemiyoz ki et balık. Nasıl sağlıklı beslencen.” (mahalle) 

“Sağlıklı beslenme bu hayatta bu pahalılıkta mı, imkanı yok. Sağlıklı 
beslenemiyoruz, beni çıkardılar, kocamı çıkardılar” (mahalle) 

“Para olsa her istediğini alırsın yersin işte. Yoksulluk işte, işsizlik her istediğini alıp 
yiyemiyosun ki” (mahalle) 

“Düzenli gelirdir, düzenli gelir olmadan sağlıklı beslenir mi?” (mahalle) 

“Paran olur da oturur yersen sağlıklı beslenirsin.” (mahalle) 

“Her şeyi yiyemiyoz ki et yemek için kurban bayramını bekliyoz.” (mahalle) 

 

Fiziksel sağlık kategorisine giren yanıtlar, 'dinç olmak', 'zinde olmak', 'gücünün 

yerinde olması' gibi çoğunlukla enerjik olmayı çağrıĢtıran ifadelerdir. Özellikle 

mahalle örnekleminde sağlık aĢağıdaki ifadelerde de görüldüğü gibi  

'dinamiklik', 'sağlamlık', "çalıĢabilme, eli ayağı tutuma' gibi iĢgücünde aranan 

niteliklerin ifadelerinden olan kelimelerle tanımlanmaktadır. 

“Her zaman için dinamik olmak” (mahalle) 
“Zinde olmak demek, yolda yürürken şuram ağrıyo, buram ağrıyo demiycen” (mahalle) 

"Elinin ayağının tutuması, çalışabilmek" (mahalle) 

"Eli ayağı tutan, kafası gözü ağrımayan" (mahalle)   

"Sağlam yaşamak" (mahalle) 
 

Ağırlıklı olarak iĢçilerin yaĢadığı mahalle örneklemi, sağlıklı beslenmeyi ve 

ileride görüleceği gibi hastalığın nedenini tanımlarken olduğu gibi genel olarak 

sağlığı tanımlarken de ekonomik güce en fazla gönderme yapan gruptur. Köy 

örnekleminin aksine piyasanın içinde yaĢayan ve köy örneklemi kadar güçlü bir 

sosyal ağa sahip olamayan, bu nedenle para ve piyasa ile iliĢkisi güçlenen 

mahalle örneklemi sağlık algısını da ağırlıklı olarak piyasa üzerinden 

Ģekillendirmektedir.  Mahalle örnekleminde sağlığı ekonomik güce gönderme 

yaparak tanımlayanlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir. 

"Önce para demek ondan sonra sağlık. Önce Allah'a şükür sağlık diyolar ama 
önce para valla.” (mahalle) 

“Durumun iyi değilse maalesef sağlık da iyi olmuyo. Durum yoksa kıt kanaat 
geçiniyosan istediğini alamıyosan sağlık nerdee." (mahalle) 

“İyi bişey, güzel bişey. Moralim iyi olursa maddi sıkıntım olmazsa iyi olurum." 

“Spor, beyin rahat olacak, paran olacak, huzurlu olacaksın” (mahalle) 

"Tereyağı yer, et yer, süt yer, tabi olursa yimeynen içmeynen olur. Morallen 
olursa olduğu kadarıylan” 

“Mesela paran bol olcak stres olmayacak, kendi işini kendin yapmak, sağlıklı 
olmak bu.” (köy) 
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Köy örnekleminde kendine bakmak kategorisinde olduğu kadar olmasa da 

duygusal –ruhsal sağlık kategorisinde bir yoğunlaĢma görülmektedir. Üniversite 

örneklemi gibi hem fiziksel hem duygusal sağlığı içeren tanımlar yapmasalar da 

köy örneklemindekiler duygusal sağlığa mahalle örnekleminden %7,6 oranında 

daha fazla değinmektedirler. Diğer bir deyiĢle köy örneklemi sağlığı tanımlarken 

fiziksel ve duygusal sağlığı bir bütün olarak algıladığını gösteren tanımları 

mahalle örneklemine oranla daha sık yapmakta, stresten ve üzüntüden uzak 

kalmaya daha çok değinmektedir.   Köyde yaĢayanlar kentte yaĢayanlara, köy 

doğumlu olanlar daha büyük yerlerde doğanlara, 1500 TL ve altında geliri 

olanlar daha yüksek gelir gruplarına ve ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip 

olanlar daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlara oranla sağlıklı olmayı 

tanımlarken strese daha sıklıkla vurgu yapmaktadırlar. Köy ve mahalle 

örneklemindekilerin bu kategoriye giren tanımlarından bazıları aĢağıdaki gibidir. 

“Moralim yerinde olunca kendimi sağlıklı hissederim” (köy) 

“Huzurun yerinde oldu mu sağlığın da olur.”  (köy) 

“Moralini bozmayacan,mutlu, her şeyi kafana takmayacan.” (köy) 

“İyi demek sağlıklı olmak için neşeli olacan hiç kimsenin de işine karışmıcan.” 
(köy) 

“Yüzün gülüyorsa, mutluysan, huzurluysan sağlıklısın” (köy) 

“Kendimi çok halsiz hissediyorum yaa, gülmek neşeli olmak” (mahalle) 

“Gününü iyi geçirdiysen, iyi hissediyosan, stres yoksa.” (mahalle) 

“Sağlık kendi elinde, stres yapmazsan.” (mahalle) 

 

Kendisiyle mülakat yapılan görüĢmecilerden biri, bir baĢka köyden gelin gelmiĢ, 

eĢi iĢsiz olduğu için ayrı bir eve çıkamadan kayınpederinin evinde (iki 

kayınbiraderinin evleri ile aynı avluyu paylaĢan bir evde) eĢi ve iki çocuğu ile 

birlikte yaĢamaktadır. Üçüncü gebeliğinde kürtaj için kayınpederinden para 

istemiĢ, alamayınca tek baĢına Han ilçe merkezine gitmiĢ, bileziklerini 

bozdurarak kürtaj olmuĢtur. Bir sonraki gebeliğinde ise kürtaj olacak parası 

olmadığı için çocuğu dünyaya getirmiĢ, ancak bakamayacağı için EskiĢehir 

merkezde yaĢayan bir çifte evlatlık vermiĢtir. Köy örnekleminde peynir ve yoğurt 

gibi süt ürünleri sıklıkla tüketilse de kendilerine ait gelirleri olmadığı için bu 

ürünleri de sıklıkla tüketememektedirler: 

“Peynir süt yoğurt yediğin zaman sağlıklısındır. Verirlerse o da. Üzülmeyeceksin, 
moralli olacaksın. Ama bak mesela hastaneye gidicen para yok. Başkasına 
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bakınca kendimden el iyi. Ne Bağ-Kur‟umuz var ne sigortam, zaten bir de elin 
eline bakıyoz, kaynatamın yanında duruyoz…. Çok pişmanım. …Gitmesine 
giderim de para olmazsa nereye gidecen. Kim bakacak çocuklara. Evin kirasını 
karı kısmı mı öder yapacağım şey var yapmayacağım şey var.” (köy) 

 

Mahalle örnekleminde yer alanların sağlıklı olmayı tanımlarken en 

yoğunlaĢtıkları kategori, „hastalığın yokluğu‟ kategorisidir. Bu kategoriye 

girenler, aĢağıdaki tanımlardan da görülebileceği gibi genel olarak hastalığın ya 

da belirli hastalıkların olmaması durumunu sağlıklı olmak olarak 

tanımlamaktadırlar.   

“Sıhhatli, sağlıklı, ağrısız sızısız yaşamak yani.” (mahalle) 

“İyi bişey, hasta olmamak.” (mahalle) 

“Çok güzel bişey. İyi bişey. Hiç ne bilem yani. Ağrın sızı olmasa sağlıklı bişey. 
Ayaklarım gece oldu mu ağrıyo. Olmasa sağlıklı olcam." (mahalle) 

“Hasta olmamaktır ne olacak.” (mahalle) 

“Hasta olmayınca sağlıklı olursunuz.” (mahalle) 

 

Bu durum mahalle örnekleminin sağlığı piyasa ile iliĢkisini sürdürmesini 

sağlayan bir durum olarak gördüğünü göstermektedir. Eğer hasta olmak yatakta 

yatmaya, acı ya ağrı çekmeye neden olarak iĢe gitmeyi, para kazanmayı 

engelleyen ya da iĢten çıkarılmaya neden olan bir durumsa 'hastalığın yokluğu' 

yani sağlık,  iĢe gitmeyi, para kazanmayı, dolayısıyla hayatı devam ettirmeyi 

olanaklı kılan fiziksel bir koĢuldur. Marx'ın (Marx, 1971) belirttiği gibi temizlik ve 

sağlık konusundaki basit uygulamaları bile yasal zorunluluklar haline getirmek 

kapitalizme özgüdür ve temel olarak uysal, verimli ve üretken bir iĢgücü 

yaratmayı amaçlamaktadır. Kapitalizmin sağlık, hastalık ve emek arasındaki 

bağlantıyı iki Ģekilde kurduğu söylenebilir. Bunlardan ilki yukarıda değinildiği gibi 

iĢgücünün verimli olmak için sağlıklı olması gerektiği Ģeklindeki vurgudur. 

Ġkincisi ise bedeni biyomedikal modelde olduğu gibi tamir edilebilir mekanik bir 

parça gibi göstererek hem Taylorist anlamda (bedeni üzerinden) iĢçinin ikame 

edilebilirliği vurgusu hem de sağlığın bozulmasının tedavi/tamir gerektiren, diğer 

bir deyiĢle sağlık piyasasından mal ve hizmet satın almayı gerektiren bir durum 

olduğu vurgusudur. Bu iki vurgu bir yandan iĢgücünü bir yandan da gerektiğinde 

yeni hastalıklar icat ederek de olsa (Moynihan ve Cassels, 2006) piyasayı 

verimli hale getirecek bir sağlık algısı yaratmaktadır. Mahalle örnekleminde 

sağlığın en yoğun Ģekilde 'hastalığın yokluğu' olarak tanımlanması, bu iki 
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vurguyla kapitalizmin sağlık ve emek arasında kurduğu faydacı bağlantının, 

iktidar söyleminin içselleĢtirilmesi aracılığıyla (Foucault, 1976) mahalle 

örneklemi tarafından da benimsendiğini ve sağlık algılarını Ģekillendirdiğini 

göstermektedir.  

Üniversite örneklemi ise sağlıklı olmayı tanımlarken en sıklıkla (%33) sağlığın 

hem fiziksel hem de duygusal boyutuna iĢaret eden tanımlar yapmaktadırlar. Bu 

tanımlardan bazıları aĢağıdaki gibidir.  

 “Fizik ve ruhsal açıdan bütünlüğün olması ve kişinin kendisini iki anlamda da iyi 
hissetmesi.” (üniversite) 

“Vücut direncinin yerinde olması ve verimli bir iş yaşantısına sahip olmak ve özel 
yaşamında hayattan zevk alabilmek.” (üniversite) 

 “Fiziksel ve ruhsal aktivitelerini tam olarak yapabilmek.” (üniversite) 

“Fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan iyi durumda olmak.” (üniversite)  

“Kişinin yaşantısını fiziksel veya ruhsal olarak olumsuz etkileyen bir durum 
olmaksızın sürdürebilmesidir.” (üniversite) 

“Günlük rutin yaşam için fiziksel ve ruhsal kayba sahip olmamaktır.” (üniversite) 

“Yüksek yaşam kalitesi, fiziksel sorunsuzluk ve ruhsal huzur demektir.” 
(üniversite) 

 

Örneklem genelinde olduğu gibi üniversite örnekleminin içinde de zihinsel 

sağlığa gönderme yapan tanım sayısı son derece düĢüktür. Yine de üniversite 

grubunun sağlık algısının köy ve mahalle örneklemine göre daha kapsamlı 

olduğu söylenebilir. Kapsamdaki bu geniĢlik bir yandan sağlığın hem fiziksel 

hem ruhsal yönüne vurgu yapan tanımlardan, bir yandan da gündelik yaĢama 

gönderme yapan tanımlardan kaynaklanmaktadır. Gündelik yaĢamla ilgili 

tanımlar köy ve mahalle örnekleminde daha çok sağlığın fiziksel yönüyle iliĢkili 

ifadelerken, üniversite örnekleminin gündelik yaĢam kategorisine giren 

tanımlarının bir kısmı sağlığın sosyal yönüne de vurgu yapmaktadır. Bu fark 

aĢağıdaki tanımlardan görülebilir: 

“İnsanın günlük veya yıllık olarak yaşamını normal devam ettirmesidir. Anormal 
durum varsa hastalanmış olur.” (köy) 

“... kendi kendim göynünün istediği yere gidiyon, geliyon, iyi yürüyon, öyledir.” 
(köy) 

“Yaşamayı, durumu iyi, sağlığı iyi. Kendi kendini gezdirdin mi sağlıklı o” (köy) 

“Her şeyden öte iyidir, insanın eli ayağı tuttuğu zaman, kimseye muhtaç olmadığı 
zaman sağlıklıdır” (mahalle) 

“Kişinin başkalarına muhtaç olmadan kendi işini görebilmesi” (üniversite) 
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“Hayatı yaşamak ve muhtaç olmamak demek” (üniversite) 

 

Üniversite örnekleminde sağlığın sadece fiziksel yönüne değinen tanımların 

oranı diğer örneklem gruplarından düĢük, gündelik yaĢamı yardımsız 

sürdürmekle ilgili tanımlar yapma oranı ise diğer örneklem gruplarından 

yüksektir. Gündelik yaĢamı yardımsız sürdürmek üniversite örneklemi için son 

derece önemlidir çünkü hem ortalama hane büyüklüğü diğer örneklem 

gruplarından küçüktür, yani en yüksek oranda çekirdek aile halinde 

yaĢamaktadırlar, hem kentte köy örnekleminde olduğu gibi komĢularla yakın 

iliĢkiler kurulmamaktadır, hem de üniversite örnekleminde yer alan bireyler 

gündelik yaĢamlarının tümünü programlamakta ve zamanlarını 'etkin, verimli ve 

kaliteli' Ģekilde geçirmeye çalıĢmaktadırlar. AĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi 

üniversite örnekleminin ifadelerinin belirgin bir özelliği de gündelik yaĢamdan 

bahsederken 'kalite', 'görev', 'verimlilik', 'performans' gibi ekonomi / piyasa 

terimlerinin sıklıkla kullanılmasıdır.  

“Günlük yaşamında yapman gereken görevleri yerine getirebilmek...” (üniversite) 

“Sosyal yaşama etkin bir biçimde katılan, görev ve sorumluluklarını etkili biçimde 
yerine getiren kişi sağlıklı kişidir.” (üniversite) 

“Günlük yaşamını ve aktivitelerini tam bir performans ile yapabilme” (üniversite) 

“Gündelik hayatın konforlu ve verimli, mutlu geçmesi” (üniversite) 

“Kişinin günlük aktivitelerini yerine getireceği kadar güçlü ruh ve beden sağlığına 
sahip olması, sağlıklı olması demektir.” (üniversite) 

 

Bu ifadeler üniversite örnekleminin sağlık algısını olduğu kadar gündelik yaĢam 

algısını da ortaya koymaktadır. YaĢadığımız Risk Toplumu'nda (Beck, 1992) 

her yerde ve sonsuza kadar var olan ve teknolojik ve politik sistemin içine 

iĢlemiĢ olan çeĢitli riskler birer ekonomik piyasa faktörü haline getirilmekte ve 

riski kâra dönüĢtürmektedir. Bu toplumda nüfusun tamamının güvenliğini 

sağlamayı amaçlayan ve bu amaca ulaĢmada nüfusun belirli bir kısmını 

'harcanabilir' olarak gören Güvenlik Paradigması da (Gambetti, 2008) kimin ölüp 

kimin yaĢayacağının yasalara değil, kaynağı ve doğası sürekli değiĢen risklere 

bağlı olduğunu vurgulamakta ve 'harcanabilir'lerden olmamak için bireyin gerekli 

önlemleri alması gerektiğini ima etmektedir. Herkesin kendinden sorumlu 

olduğu ve kalite ve verimliliğin sürekli vurgulandığı bu serbest piyasa düzeninde 
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bireyler risklerden korunmak için sağlıklı, üretken ve verimli olmaları gerektiğine 

inanmaktadırlar. Bu çerçevede yüksek eğitim ve 'farkındalık' düzeyi sayesinde 

köy ve mahalle örneklemindekilere göre risklerin daha çok farkında olan 

üniversite örnekleminin gündelik yaĢamı düzenlenmesi ve korunması gereken, 

çalıĢılan kuruma, aileye, topluma ve devlete karĢı çeĢitli görev ve sorumlulukları 

verimli ve etkin bir Ģekilde yerine getirmelerinin beklendiği bütüncül bir mesai 

zamanı gibi algıladıkları söylenebilir. Foucault'nun (1976, 1980) savunduğu gibi 

iktidarın ürettiği söylemin üretim, verimlilik ve kârlılık gibi amaçlarını içselleĢtiren 

(ve gündelik yaĢamı tanımlarken bunu gösteren) bireyler kendi kendilerinin 

gözetimini ve denetimini yapmakta ve gündelik hayatlarını üretken kılmaya 

çalıĢmakta, bunun da sağlıklı olmakla mümkün olduğuna inanmaktadırlar.  

Üniversite örnekleminde sağlığın "kimseye muhtaç olmama" olarak 

tanımlanması da, köy örnekleminin sahip olduğu kadar birincil iliĢkilerin 

olmadığı, daha formel bir hayatta, genellikle küçük çekirdek aileler olarak ve 

köye oranla yakın dayanıĢma ağlarının daha az olduğu kentte yaĢayan 

üniversite örnekleminin bir anlamda 'yalnızlığının' farkında olduğunu 

göstermektedir.   

Bu çerçevede örneklem gruplarının sağlık algılarının genel çerçevesini çizmek 

gerekirse, köy örnekleminin sağlıklı olmayı iyi beslenme, soğuktan korunma, 

temizlik ve stresten kaçınma çerçevesinde kavramsallaĢtırdığı, mahalle 

örneklemine oranla piyasa ve parayla daha az iliĢkilendirdiği ve nispeten 

bütüncül bir Ģekilde algıladığı söylenebilir. Üç örneklem grubu içinde sağlıklı 

olmayı hastalığın yokluğu ile en az iliĢkilendiren köy örneklemidir. Bu durum köy 

örneklemindekilerin büyük çoğunluğunun ücretli iĢçi olarak çalıĢmaması, 

dolayısıyla piyasa ile bedenleri-sağlıkları-ücretleri üzerinden diğer örneklem 

gruplarına göre çok daha az iliĢki kurmasının bir sonucudur. Daha esnek 

çalıĢma düzenlerine ve daha güçlü dayanıĢma ağlarına sahip olan köy 

örneklemindekiler sağlığı iĢe gitmeye devam etmek için gerekli koĢul olarak 

görmedikleri için sağlık algıları mahalle örnekleminde yer alanlara oranla daha 

bütüncül Ģekilde algılamaktadırlar.Sağlıklı olmayı büyük ölçüde herhangi bir 

hastalığın olmaması, iyi beslenme ve temiz olma olarak algıladığı görülen 

mahalle örnekleminde sağlığın duygusal boyutuna iliĢkin olan ve gündelik 
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yaĢamı yardımsız sürdürmekle ilgili olan tanımlar köy örnekleminden belirgin 

Ģekilde düĢüktür. Mahalle örneklemi yukarıda da değinildiği gibi sağlığı ve 

sağlıklı beslenme gibi iliĢkili kavramları büyük ölçüde piyasa ile iliĢkilendirerek 

algılamakta ve fiziksel yönü üzerinden kavramsallaĢtırmaktadır. Üniversite 

örneklemi ise sağlığın sosyal ve siyasal yönüne hiç değinmemekle birlikte diğer 

iki örneklem grubundan farklı olarak sağlıklı olmayı daha kapsamlı bir Ģekilde 

algılamakta, sağlığın hem duygusal hem de fiziksel boyutunu içeren tanımları 

daha fazla yapmakta, sağlığı gündelik yaĢamla diğer iki örneklem grubuna göre 

daha fazla iliĢkilendirmektedir.   

3.2.2. Hastalık algısı 

Açık uçlu olarak sorulan hastalık nedir sorusuna verilen yanıtlar oldukça 

çeĢitlidir. Bu nedenle birkaç kategoriye indirgemeden önce yanıtların çeĢitliliğini 

incelemek yerinde olacaktır. Örneklemde hastalık en sıklıkla „yorgun, bitkin, 

ağrılı olma‟ gibi enerji eksikliğine ya da fiziksel acıya gönderme yapan ifadelerle 

tanımlanmaktadır (n=114; %43,9‟u köy, %39,5‟i mahalle, %16,6‟sı üniversite 

örnekleminde). Ġkinci büyük gruplaĢma ise hastalığın “huzursuzluk, üzüntü, 

mutsuzluk” gibi duygusal durumlara gönderme yapılarak tanımlanmasından 

oluĢmaktadır (n=34; %23,6‟sı köy, %38,2‟si mahalle, %38,2‟si üniversite 

örnekleminde). Bu iki kategori dıĢındaki kategorilerde bu derece bir yoğunlaĢma 

olmasa da hastalık algısındaki çeĢitlilik açısından önemlidir. Bu açıdan diğer 

tanımlar incelendiğinde hastalığın   

 “Günlük yaĢamı engelleyen her Ģey” (n=21; %4,8‟i köy, %14,3‟ü mahalle, 

%81‟i üniversite örnekleminde);  

 “Beden fonksiyonlarının düzgün iĢlememesi” (n=19;  %10‟u köy, %26,3‟ü 

mahalle, %63,2‟si üniversite örnekleminde);  

 “Sağlığın yokluğu” (n=17; %11,8‟i köy, %64,7‟si mahalle, %23,5‟i 

üniversite örnekleminde)  

 “Bedenin parazitler vs ile rahatsız edilmesi” (n=14;  %21,4‟ü köy, %57,1‟i 

mahalle, %21,4‟ü üniversite örnekleminde);  

 “Yatmak, yatakta olmak, yataktan kalkamamak” (n=13; %69,2‟si köy, 

%30,8‟i mahalle örnekleminde) 

 “Ölüm, bela, felaket” (n=11; %45,5‟i  köy, %36,4‟ü mahalle, %18,2‟si 

üniversite örnekleminde) 
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 “Kalp krizi ya da sıkıĢması, tansiyon yükselmesi” (n=7; %57,1‟i köy, 

%42,9‟u mahalle örnekleminde);  

 “Izdırap, acı, çile” (n=7;  %21,4‟ü köy, %28,6‟sı mahalle, %50‟si 

üniversite örnekleminde) gibi ifadelerle tanımlandığı görülmektedir. 

Ayrıca köy ve mahalle örnekleminde hastalığı tanımlayamayanlar (n=28; 

%57,1‟ü köy, %42,9‟u mahalle örnekleminde)  da bulunmaktadır.  
 

Bu çerçevede verilen yanıtları hastalığın fiziksel olarak görünen özellikler 

üzerinden yapılan tanımları (yorgun, bitkin veya ağrılı olma, yataktan 

çıkamama, kalp sıkıĢması, koma gibi acil durumlar), duygusal özellikler 

üzerinden yapılan tanımları (ölüm, huzursuzluk, üzüntü, stres, ızdırap, çile), 

biyolojik göndermelerle yapılan tanımları (bedene mikrop girmesi, beden 

fonksiyonlarının düzgün iĢlememesi) ve nispeten sosyal içerikli olarak gündelik 

yaĢam üzerinden yapılan tanımları (günlük yaĢamı engelleyen faktörler) 

Ģeklinde gruplamak mümkündür.  

Tablo 6: Hastalığın Tanımlanış Biçimi ile Seçilmiş Değişkenler Arasındaki İlişki 

 Görünen fiziksel 
özellikler üzerinden 
tanımlanması 

Duygusal özellikler 
üzerinden 
tanımlanması 

Gündelik yaĢamın 
sürdürülmesiyle ilgili 
tanımlanması 

Biyolojik 
göndermelerle 
tanımlanması 

Sağlığın yokluğu 
olarak 
tanımlanması 

n X
2
 Sd p n X

2
  Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örn.grubu  355 35,12 2 ≤.01** 355 ,012 2 ≥.05 355 20,34 2 ≤.01 355 3,58 2 ≥.05 355 6,84 2 ≤.05 

Cinsiyet  354 ,38 1 ≥.05 354 ,031 1 ≥.05 354 ,053 1 ≥.05 354 8,45 1 ≤.05* 354 ,432 1 ≥.05 

YaĢ   352 4,31 2 ≥.05 352 2,39 2 ≥.05 352 6,77 2 ≤.05 352 2,13 2 ≥.05 352 ,829 2 ≥.05 

Gelir  338 43,16 6 ≤.01 338 3,91 6 ≥.05 338 27,78 6 ≤.01 338 8,90 6 ≥.05 338 5,43 6 ≥.05 

Eğitim  355 26,40 1 ≤.01 355 ,006 1 ≥.05 355 19,62 1 ≤.01 355 4,10 1 ≤.05 355 1,53 1 ≥.05 

Doğ.yeri  351 14,98 1 ≤.01 351 ,187 1 ≥.05 351 3,73 1 ≤.05 351 3,01 1 ≥.05 351 ,689 1 ≥.05 

YaĢ. yer  355 20,20 1 ≤.01 355 ,012 1 ≥.05 355 6,37 1 ≤.05 355 3,39 1 ≥.05 355 2,57 1 ≥.05 

Meslek  355 43,04 5 ≤.01 355 5,80 5 ≥.05 355 19,56 5 ≤.01 355 14,42 5 ≤.05 355 2,55 5 ≥.05 

Çoc.sayısı  326 17,23 1 ≤.01 326 ,178 1 ≥.05 326 6,37 1 ≤.05 326 1,10 1 ≥.05 326 1,01 1 ≥.05 

*α = .05 için anlamlıdır. 
** α =.01 için anlamlıdır. 
 

Tablo 6'da görülebileceği gibi, hastalığın farklı açılardan tanımlanması ile çeĢitli 

değiĢkenler arasında anlamlı iliĢki vardır, bir numaralı alt problemde sorulan 

hastalığın tanımlanması da gelire, eğitime ve yaĢanan yere göre farklılık 

göstermektedir. Bu iliĢkiler çerçevesinde hastalığı belirli Ģekillerde 

tanımlayanların baskın özellikleri değerlendirilecek olursa;  

 
(a) Hastalığı görünen fiziksel özellikler üzerinden tanımlayanlar incelendiğinde 

bu yanıtı verenlerin %44,2‟sinin köy örnekleminde olduğu, %38,8‟inin ev kadını 

ve %18,3‟ünün çiftçi olduğu (en yoğun iki grup) %63,3‟ünün köy doğumlu 
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olduğu, %75‟inin en fazla ortaokul mezunu olduğu, yarısından fazlasının (%54) 

aylık 500 TL ve altında, %37,5‟inin de 501-1500 TL gelir grubunda olduğu 

görülmektedir. Diğer bir deyiĢle kırsal kökenli, eğitimsiz ve düĢük gelirli grup 

hastalığı daha çok öksürmek, solgun olmak, yataktan çıkamamak gibi görünen 

fiziksel özellikler üzerinden tanımlamaktadır. Bunun yanında, hastalığı görünen 

fiziksel özellikler üzerinden tanımlayanların %49,2‟sinin en az iki (ya da daha 

fazla) kronik hastalığı vardır. Paralel bir bulgu da yine hastalığı görünen fiziksel 

özellikler üzerinden tanımlayanların dörtte üçünün (%74,5) kendi sağlığını kötü 

olarak algılıyor olmasıdır.  

(b) Hastalığı sağlığın yokluğu olarak tanımlayanların %64,7‟si mahalle 

örnekleminde yer almaktadır, %70,6‟sı da en fazla ortaokul mezunudur 

(yarısına yakınının (%47) hiçbir diploması yoktur). Bu tanımı yapanlar içinde 

çoğunluk olan mahalle örneklemi, sağlığı da hastalığın yokluğu olarak 

tanımlamakta, diğer bir deyiĢle sağlık ve hastalığı birbirine zıt kavramlar olarak 

algılamaktadır. Bu durum daha önce değinildiği gibi sağlığın çalıĢmayı 

sürdürmek için gerekli bir koĢul olarak, hastalığın ise bunu engelleyen bir sorun 

olarak görüldüğünü yansıtmaktadır. 

(c) Hastalığı biyolojik göndermeler içeren ifadelerle tanımlayanların %78,8‟Ġ 

erkek, %21,2‟si kadındır, %60,6‟sı lise ve üzerinde eğitim görmüĢtür ve %51,5‟i 

memurdur. 

(d) Hastalığı günlük yaĢamı engelleyen bir faktör olarak tanımlayanların %90,5‟i 

lise ve üzeri eğitim görmüĢtür, %81‟i memurdur, %88,1‟i aylık 2500 TL üzerinde 

gelire sahiptir ve %71,4‟ü köyden daha büyük yerlerde doğmuĢtur.   
 

Köy ve mahalle örnekleminin yaptığı tanımlarda hastalığın görünür yönleri 

vurgulanmakta ve özellikle köy örnekleminde somut bir hastalık algısı 

görünmektedir. Hastalığın görünür yönleri arasında ağrılı ve sancılı olma, 

yataktan çıkamama, belirgin Ģekilde acı-ağrı çekme ya da iĢtahın kesilmesi gibi 

özellikler sıralanmaktadır. Bu ifadelerden bazıları aĢağıdaki gibidir. 

“Ağrı, sancıdır o başka ne.” (köy) 

“Yatağa düşünce hastalığını anlarız. Kalkamıyosa o adam hastadır.” (köy),  

“Güçsüz hissetmesi, aksırık öksürük, gözle görülür hastalık hastalıktır.” (köy),  

“Hasta olan insan ingilder o kadar. Ih ıh derim böyle .” (köy),  

“Devamlı hastayım der midem ağrır der yatar.” (köy) 
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“Halsizlik, takatsizlik zayıflamak yiyememek iştah olmaması.” (köy) 

“Solgun olur, üzüntülü gibi olur, belli olur suratından gözünden.” (mahalle) 

“İştahın olmaz, betin benzin atar”(mahalle) 

 

AĢağıda örnekleri verilen ve hastalığı ölümle iliĢkilendiren tanımlara da 

çoğunlukla köy örnekleminde ve ağırlıklı olarak 65 yaĢ ve üzerinde 

rastlanmaktadır. Hastalığı doğrudan ölümle iliĢkilendirenlerin ortalama 2,29 

kronik hastalığı vardır, tamamının annesi ve babası ölmüĢtür, bununla birlikte 

içlerinde kendi sağlıklarını çok kötü algılayan yoktur ve sadece biri sağlığını 

kötü algılamaktadır. Hastalığı iĢlev, düzen, performans gibi soyut kavramlarla 

tanımlamaya daha eğilimli olan mahalle ve üniversite örneklemine oranla köy 

örnekleminin kullandığı „ölüm‟ yaĢamın içinden ve piyasaya değil, doğaya iliĢkin 

bir kavramdır.   

“Ölüm demek, ne demek. Bittin demek, çekcen demek, hiç bi sağlığınız yok 
bişiyimiz yok. İşte kendi kendine.” (köy) 

“Ni olacak, ölümle ilgili, ölecen kalacan a kızım ölecen, herkes ölür.” (köy) 

"İnsanı ölüme götüren şeydir." (köy)  

 

Köy örneklemi hastalığı daha çok kendini etkileme biçimi üzerinden tanımlarken  

mahalle örneklemi, bedene mikrop ya da parazit girmesi, vücut fonksiyonlarının 

iĢlememesi gibi biyolojik göndermeler içeren tanımları daha fazla 

yapmaktadırlar. Yukarıda da değinildiği gibi biyolojik içerikli tanımları yapanların 

büyük kısmı (%78,8) erkektir. AĢağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu tip 

tanımlarda 'düzen', 'hasar', 'görev', 'iflas' gibi ekonomiyi ve piyasayı çağrıĢtıran 

ve bedenin düzenli iĢlemesi gereken, zaman zaman da bozulan bir makine gibi 

kavramsallaĢtığını gösteren ifadeler yer almaktadır. 

“İnsanın bedeninin rahatsız edilmesi parazitler ve bakteriler tarafından” (köy) 

“Vücutta bozulmuş bir düzen demektir. Motorun yağı olmazsa hasar çıkarır 
mesela onun gibi yani” (köy) 

“Vücudun bütün organlarının tam işlev görmemesi, düzenli işlememesi.” 
(mahalle) 

“Vücut organlarının yeterli görevi yerine getirememesi.” (mahalle) 

“Vücudun mikroplara karşı direnç gösterememesi.” (mahalle) 

“Vücudun herhangi bir bölgesinin kötüleşmesi herhangi bir organın iflas etmesi 
diyelim.” (mahalle) 
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Hastalığın beden fonksiyonlarının iĢlememesi ya da bozulması Ģeklinde 

tanımlanması, üniversite örnekleminde mahalle örnekleminin iki katından daha 

fazla sıklıkla görülmektedir, ayrıca bu tanımlarda 'problem çıkarma', 'yetersizlik', 

'bozukluk', 'aksaklık', 'yenilgi' gibi eksiklik-kusur vurgusu yapan ifadeler daha 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tip ifadelerden bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 

“Çevreden alınan mikroplar sonucu yeteri kadar direnci olmayan vücudun yenik 
düşmesidir.” (üniversite) 

“Vücut problem çıkarıyorsa.” (üniversite) 

“İnsan vücudunun yetersizliğinin belirtisi ve kendimize dikkat etmemizi ikaz eden 
bir durum.” (üniversite) 

“Organizmayı oluşturan herhangi bir yapıda fizyolojik aksaklık.” (üniversite) 

“Vücut fonksiyonlarımızın bozulması veya iyi çalışmaması, ağrı-sancı veya 
normal olmayan vücut reaksiyonlarıdır.” (üniversite) 

“İnsanı temel fonksiyonlarının oluşmamasına neden olan sistem bozukluğu.” 
(üniversite) 

“Vücudumuzun herhangi bir organında düzensiz çalışma ve bu bozukluğun ağrı 
vb gibi durumlarla bizi rahatsız etmesi.” (üniversite) 

“Verim ve performansta düşme ve problem yaşama.” (üniversite) 

“İnsanın bedensel ve ruhsal durumunda meydana gelen anormal değişmeler, 
istikrarsızlıklar.”(üniversite) 

 

Bu ifadeler kötü sağlığı yaĢam tarzı faktörlerine bağlayarak bireysel olarak 

kurbanı (bireyi) ve kurbanın bedenini suçlayan (Crawford, 1977) ifadeler olarak 

görülebilir. Bedenin sağlıklı olduğu sürece sosyolojinin ilgi alanına girmediğini, 

ancak hastalanıp "iĢlevini" yitirdiğinde sosyolojinin kapsamına girdiğini düĢünen 

Parsons (2005 [1951]:452,457) da bedeni bir nesne gibi gören tıbbın amacının 

"bireyin iĢlevsel etkililiğini tamir ederek toplumun araçsal kapasitelerini 

maksimize etmek" olduğunu belirtmektedir. Bu durumda risklere karĢı kendini 

koruması ve sağlıklı olma sorumluluğunu üstlenmesi gereken birey 

hastalandığında bu sorumluluğu yerine getirememiĢ, sağlığını bozarak 

verimliliğini ve üretkenliğini kaybetmiĢ, iĢlevini yitirmiĢ, yani sisteme karĢı 

görevlerini yerine getirememiĢ olmaktadır.  

Üniversite örnekleminin hastalıkları bozukluk, aksaklık gibi ifadelerle 

kavramsallaĢtırması Armstrong'un (1993) ileri sürdüğü gibi sağlıklarının 

sorumluluklarını bireysel olarak üstlenmelerinden ve üzerlerindeki sağlıklı kalma 

baskısından kaynaklanmaktadır. Armstrong (1993) içinde bulunduğumuz 
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dönemin sağlık paradigmasını „toplam sağlık rejimi‟ (regime of total health) 

kavramıyla ifade etmektedir. Bu rejimde insanlar kendi sağlıklarını 

görüntülemeye, hastalıkları ve sağlıkları hakkında konuĢmaya ve sağlıklı 

kalmaya sevk edilmektedirler. Yirminci yüzyılda sağlık paradigması değiĢirken 

kurumsal sağlık hizmetleri de dönüĢmekte, müdahale kavramının yerini 

görüntüleme ve izleme kavramları, hastanede bakım kavramının yerini de 

topluluk içinde bakım almaktadır (Nettleton ve Gustafsson, 2006:4). Kendi 

sağlıklarını korumayı bireylerin sorumluluğuna bırakmak bir yandan sağlığın 

sosyal belirleyicilerini gizleyerek sağlık politikalarında devlete düĢen kapsamlı 

rolün görmezden gelinmesine izin vermekte, diğer yandan risklerin en düĢük 

maliyetle toplum düzeyinde izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelmesini 

sağlamaktadır. Böylece toplumun sağlığından giderek daha az sorumlu olan 

devlet açısından maliyetler düĢmekte, birçok ülkede geliĢen özel sağlık sektörü 

açısından kâr elde edilebilecek uygun bir sağlık piyasası yaratılmakta, baĢta 

kitle iletiĢim araçları olmak üzere çeĢitli kanallarla bireyler giderek daha yoğun 

bir Ģekilde sağlıklarından sorumlu olduklarına ve sağlık risklerine karĢı gerekli 

önlemleri almaları gerektiğine ikna edilmektedirler. Bu önlemler de bireysel 

yaĢam tarzı faktörlerine yoğunlaĢmak ve özel sağlık sigortası yaptırarak 

gereksinim duyacakları sağlık bakımı hizmetlerinin kapsam dıĢı kalma riskinden 

korunmak olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede üniversite örnekleminde 

hastalığın bedenin yerine getirmesi gereken iĢlevleri yerine getiremez hale 

gelmesi ve benzeri Ģekillerde tanımlanması, neo-liberal piyasanın ve Parsons'ın 

yapısal-iĢlevselci anlayıĢının beden ve sağlığa iliĢkin varsayımlarının bu 

örneklem grubu tarafından benimsendiğini ve hastalık algılarının bu çerçevede 

Ģekillendiğini göstermektedir.  
 

Üniversite örnekleminde hastalığın günlük yaĢamı engelleyen bir durum olarak 

tanımlanmasına diğer örneklem gruplarından daha sık rastlanmaktadır. Bu 

tanım açıkça belirtilmiĢ olmasa da hastalığın fiziksel olmayan (zihinsel, 

duygusal ve sosyal) yönlerini de kapsayan bir tanım olduğu için hastalık 

algısının bu grupta diğer gruplardan daha kapsayıcı olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte üniversite örneklemi sağlığı tanımlarken de benzer Ģekilde 

kapsayıcı tanımlar yapmıĢtır. Bu açıdan farklı tanımlar üzerinden de olsa  
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mahalle örneklemi gibi üniversite örnekleminin de sağlığı ve hastalığı birbirine 

zıt kavramlar olarak kurguladıkları görülmektedir. 

“İnsanın normal hayatını devam ettirememesidir. Mutsuz ve agresif olmasıdır.” 
(üniversite) 

“Kişinin fizyolojik veya ruhsal açıdan kendini iyi hissetmemesi, günlük yaşamsal 
faaliyetlerini etkileyen/ engelleyen tüm durumlar.” (üniversite) 

“Günlük yaşantının kalitesini düşürücü etkileri olan vücutsal belirtiler.” (üniversite) 

“Güçsüzlük kaynağı, bağımlı olmak.” (üniversite) 

“Yaşam kalitesinin bozulması.” (üniversite) 

“İnsanların yaşam kalitesini düşüren her türlü sorun.” (üniversite) 

“Günlük yaşantısını sürdürmede zorlanıyorsa, toplum yaşantısının dışında 
çalışıyorsa doktora görünmesinde (akıl ve vücut sağlığı için) fayda vardır.” 
(üniversite) 

“Yaşam verimini azaltan, hayatı zorlaştıran koşul.” (üniversite) 

“Ölümcül olmasa bile ...hayat kalitesini ve günlük yaşamı etkileyen arazlar ....” 
(üniversite) 

“Bireyin fiziksel ya da psikolojik sisteminin iyi işlemediğini duyumsar olması. 
Günlük işlerini yapamama, yamadan zevk almada eskiyi arar olmak.” (üniversite) 

 

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi günlük yaĢam 'kalite' üzerinden 

değerlendirilmekte ve hastalık bu kaliteyi bozan bir etken olarak görülmektedir. 

Hem bir önceki paragrafta belirtilen bireyi suçlayıcı tarzda ifadeler, hem de 

yukarıdaki ifadeler, üniversite örnekleminin hastalığı ahlaki olarak sorunlu bir 

durum olarak gördüğüne iliĢkin ipuçları vermektedir. Ahlaki olarak olumlu 

değerlendirilen sağlığın karĢısında hastalığın ayıplanan bir durum olarak 

görüldüğünü belirten Cornwell (1984) sağlıklı olmanın ahlaki olarak doğru olan 

durum olarak kabul edilmesinin, birçok bireyin sağlık sorunları olduğu halde 

kendilerini sağlıklı olarak tanımlamalarına, kendi sağlıklarını kötü 

algılamamalarına neden olduğunu belirtmektedir. Üniversite örnekleminin kronik 

hastalık sayısı diğer örneklemlerden daha düĢüktür, ama örneklem içinde 

sadece en az iki kronik hastalığı olanlar incelendiğinde üniversite örnekleminin 

%70'i kendi sağlığını iyi ya da çok iyi olarak değerlendirmekte, bu oran mahalle 

örnekleminde %36,8'e, köy örnekleminde ise %19,3'e gerilemektedir. Diğer bir 

deyiĢle üniversite örneklemindekilerin büyük çoğunluğu ve mahalle 

örneklemindekilerin bir kısmı Cornwell'in (1984:124) belirttiği gibi hastalığı 
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ahlaki bir yanlıĢ olarak görmekte ve hasta olarak etiketlenmekten 

kaçınmaktadırlar.  

Özellikle köy örnekleminin sağlığı ve hastalığı tanımlarken kendi yaĢamlarındaki 

sorunlar üzerinden tanımlamaları, yaĢam dünyasının (Habermas, 1971) dilini 

kullandıklarını göstermektedir. Williams ve Popay (2001:32-34) sıradan yerel 

insanlarla uzmanların kötü sağlık ile çevrenin iliĢkisini farklı Ģekilde 

tanımladıklarını, sıradan insanların sağlıkla ilgili tanımlar yaparken kiĢisel sigara 

ya da yeme alıĢkanlıkları gibi risk faktörlerinden çok kendi yaĢamlarındaki 

yapısal sorunları vurgulayan tanımlar yaptıklarını belirtmektedirler. Bu açıdan 

sağlıkla ilgili tanımları yaparken kendi yaĢamından somut örnekler veren ve 

hastalıklar için bireyi suçlama eğilimi düĢük olan köy örnekleminin yaĢam 

dünyasının diliyle konuĢtuğu söylenebilir.  

Diğer taraftan üniversite örnekleminin ve bir dereceye kadar mahalle 

örnekleminin soyut, bireyi suçlayıcı eğilimde ve pozitivizmin ve kapitalizmin 

"uzmanları" tarafından öğretilen bilimsel bilgiyi (mikroplar, virüsler vs.) yansıtan, 

diğer bir deyiĢle sistem dünyasının (Habermas, 1971) dilini kullanan 

açıklamaları, bu grupların devletin ve piyasanın sistem güçlerinin etkisi altında 

daha fazla kaldıklarını göstermektedir. Üniversite ve mahalle örnekleminin 

kentsel alanda ve piyasa iliĢkileri tarafından Ģekillendirilen yaĢamları, sistem 

dünyasının yaĢam dünyası üzerindeki tahakkümün daha keskin olduğu bir 

yaĢamdır.  Diğer taraftan köyde gündelik yaĢam, piyasa iliĢkilerinin kısmen 

dıĢında akmaktadır, köy örnekleminden bir katılımcının belirttiği gibi  "...Allah‟a 

şükür köy yerinde her şey para değil"dir.   

Williams ve Popay (2001:37) uzmanların bilgilerinin de kendi deneyimleri 

etrafında Ģekillendiğini, onların da sıradan insanlar olduklarını, buna karĢılık 

zaman zaman sıradan bilginin de uzmanlık içerebileceğini hatırlatmakta, uzman 

bilgisi ile sıradan bilginin birbirinden tamamen ayrılabilecek bağımsız anlayıĢlar 

olarak görülmesine karĢı çıkmaktadır. Sıradan bilgi sistem ve yaĢam dünyası 

arasındaki  yabancılaĢma ve zıtlıktan doğduğu için çeĢitli sorunlara uzmanlar 

tarafından doktrine edilen yollar dıĢında baĢka yollarla yaklaĢmayı mümkün 

kılmaktadır (Williams ve Popay, 2001:37). Bu çalıĢmada da örneklemin yaptığı 
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tanım ve açıklamalar bilimsel tanımlara uygunlukları açısından 

değerlendirilmemelidir. Sağlığın ve hastalığın farklı örneklem grupları tarafından 

yapılan tanımları sadece sağlık algılarını ortaya koymamakta, kendi 

sağlıksızlıklarının nedenlerini de ortaya koymaktadır. 

Hastalık kavramı tanımlandıktan sonra örnekleme hastalığa neyin neden olduğu 

açık uçlu olarak sorulmuĢtur. Hastalığın nedeni olarak stres, bakımsızlık, kötü 

beslenme, kötü çalıĢma ve barınma koĢulları, soğuk ve üĢütme, mikrop-virüs- 

bakteri, hijyen ve temizlik eksikliği, genetik, yoksulluk, yaĢam tarzı faktörleri 

(sigara, alkol, hareketsizlik), yorgunluk, yıpranma, çevre kirliliği, kader, yaĢlılık 

ve vücut direncinin zayıflaması gibi çeĢitli faktörler görülmektedir. Tablo 7‟de 

görüldüğü gibi hastalığın nedeni olarak düĢünülen faktörlerle çeĢitli değiĢkenler 

arasında anlamlı iliĢki vardır. 

ĠliĢkili değiĢkenlere ait çapraz tablolardaki baskın değerlere göre her kategoriye 

girenlerin temel özelliklerini sıralamak gerekirse;  

 Hastalığın nedeninin stres olduğunu düĢünenlerin dörtte üçü (%75)  kadındır, 

%36,8‟i memur, yine %36,8‟i ev kadınıdır.  

 Hastalığa bakımsızlık ve kötü beslenmenin neden olduğunu düĢünenlerin üçte 

ikisine yakını (%63,2) erkek, %37,6‟sı memurdur. 

 Hastalığa kötü çalıĢma ve barınma koĢullarının neden olduğunu düĢünenlerin 

üçte ikisi (%66) üniversite örnekleminde yer almaktadır,  üçte ikisine yakını 

(%64,5) aylık 2500 TL ve üzerinde gelire sahiptir, çoğu (%70,2) lise ve 

üzerinde eğitim almıĢtır, büyük kısmı (%73,9) köyden daha büyük yerlerde 

doğmuĢtur ve üçte ikisinden fazlası (%68,1) memurdur.   

 Hastalığa soğuk ve üĢütmenin neden olduğunu düĢünenlerin %61,5‟i köy 

örnekleminde yer almaktadır, yarısından fazlası (%53,8) 61 yaĢın üzerindedir, 

yarısından fazlası (%51,3) aylık 500 TL ve altında, %43,6‟sı da 501-1500 TL 

arasında aylık gelire sahiptir, %89,7‟si en fazla ortaokul mezunudur, %78,9‟u 

köy doğumludur, %61,5‟i kırsal alanda yaĢamaktadır, %41‟i çiftçi ve %41‟i ev 

kadınıdır ve %70,3‟ü en az üç çocuk sahibidir. 
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 Hastalığa mikrop, virüs ve bakterilerin neden olduğunu düĢünenlerin üçte 

ikisinden fazlası (%67,6) lise ve üzerinde eğitim görmüĢtür ve yine üçte 

ikisinden fazlası (%67,6) köyden daha büyük yerlerde doğmuĢtur.   

 Hastalığa genetik faktörlerin neden olduğunu düĢünenlerin büyük kısmı 

(%87,5) üniversite örnekleminde yer almaktadır, %45,2‟si en üst gelire 

grubunda (aylık 5501 TL ve üzeri) yer almaktadır, çoğu(%90,6) lise ve 

üzerinde eğitim görmüĢtür, %84,4‟ü köyden daha büyük yerlerde doğmuĢtur, 

neredeyse tamamı (%96,9) kentsel alanda yaĢamaktadır ve çoğu (%87,5) 

memurdur. 

 Hastalığa sigara, alkol ve hareketsizlik gibi yaĢam tarzı faktörlerinin neden 

olduğunu düĢünenlerin çoğu (%72,2) üniversite örnekleminde yer almaktadır, 

%70,6‟sı aylık 2500 TL üzerinde gelire sahiptir, çoğu (%72,2) lise ve üzerinde 

eğitim görmüĢtür, %76,5‟i köyden daha büyük yerlerde doğmuĢtur, tamamı 

(%100) kentsel alanda yaĢamaktadır ve çoğu (%72,2) memurdur. 

 Hastalığa yorgunluk ve yıpranmanın neden olduğunu düĢünenlerin %78,6‟sı 

kadındır.   

 Hastalığa kaderin neden olduğunu düĢünenlerin tamamı kadındır, tamamı en 

fazla ilkokul mezunudur, %80‟i köy doğumludur ve tamamı ev kadınıdır.   

 Hastalığa yoksulluğun neden olduğunu düĢünme ile diğer değiĢkenler 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢ olsa da bu grup incelendiğinde 

yarısından fazlasının (%54,2) mahalle örnekleminde yer aldığı, %58,3‟ünün 

erkek olduğu, %37,5‟inin aylık 500 TL ve altı, yine %37,5‟inin aylık 501-1500 

TL arasında gelire sahip olduğu, üçte ikisinin (% 66,7) en fazla ilkokul mezunu 

olduğu, yarısından fazlasının (%58,3) köy doğumlu olduğu ve dörtte üçünün 

(%75) kentsel alanda yaĢadığı görülmektedir. 

Bu çerçevede hastalığa daha çok bakımsızlığın ve kötü beslenmenin neden 

olduğunu düĢünen erkeklere karĢılık kadınların hastalığa stresin, yorgunluk ve 

yıpranmanın neden olduğunu düĢünme eğiliminde oldukları, yoksul kadınların 

ise hastalığa kaderin neden olduğunu düĢünme eğiliminde oldukları söylenebilir.  

Kırsal alanda yaĢayanlar hastalığı beslenme ve soğuk gibi somut nedenlere 
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bağlarken eğitim ve gelir düzeyi daha yüksek kentlilerin ise biyomedikal bakıĢ 

açısını daha çok benimsedikleri görülmektedir.  

Tablo 7: Hastalığın Nedeni Olarak Görülen Faktörlerle Seçilmiş Değişkenler 
Arasındaki İlişki 

 Stres   Bakımsızlık, kötü 

beslenme 

Kötü çalıĢma ve 

barınma koĢulları 

Soğuk, üĢütme Mikrop, virüs, 

bakteri 

n X
2
   Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

 Örn.gr. 355 ,102 2 ≥.05 355 ,166 2  ≥.05 355 22,45 2 ≤.01** 355 29,36 2 ≤.01 355 2,72 2 ≥.05 

 Cins. 354 17,09 1 ≤.01 354 5,50 1 ≤.05* 354 ,057 1 ≥.05 354  ,219 1 ≥.05 354 2,71 1 ≥.05 

 YaĢ  352 3,83 2 ≥.05 352 3,37 2  ≥.05 352 ,262 2 ≥.05 352 19,92 2 ≤.01 352 1,90 2 ≥.05 

 Gelir 338 1,91 6 ≥.05 338 5,33 6  ≥.05 338 28,19 6 ≤.01 338 23,10 6 ≤.01 338 10,47 6 ≥.05 

 Eğitim 355 ,43 1 ≥.05 355 1,28 1  ≥.05 355 15,17 1 ≤.01 355 20,18 1 ≤.01 355 9,35 1 ≤.01 

 Doğ.yr. 351 ,26 1 ≥.05 351 1,65 1  ≥.05 351 11,12 1 ≤.01 351 15,29 1 ≤.01 351 4,54 1 ≤.05 

 YaĢ. yr. 355 ,03 1 ≥.05 355 ,096 1  ≥.05 355 2,56 1 ≥.05 355 22,5 1 ≤.01 355 2,04 1 ≥.05 

 Meslek 355 16,0 5 ≤.01 355 12,39 5  ≤.05 355 26,56 5 ≤.01 355 48,26 5 ≤.01 355 8,75 5 ≥.05 

 Çoc. sy. 326 ,004 1 ≥.05 326 2,04 1  ≥.05 326 6,51 1 ≤.05 326 14,66 1 ≤.01 326 3,35 1 ≥.05 

 Yoksulluk Genetik YaĢam tarzı faktörleri  Yorgunluk, yıpranma Kader 

n X
2
   Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
   Sd p 

 Örn.gr. 355 4,23 2  ≥.05 355 41,68 2  ≤.01 355 13,02 2 ≤.01 355 1,35 2 ≥.05 355 5,81 2 ≥.05 

 Cins. 354 ,13 1  ≥.05 354 ,328 1  ≥.05 354 ,177 1 ≥.05 354 6,55 1 ≤.01 354 12,47 1 ≤.01 

 YaĢ  352 ,47 2  ≥.05 352 4,58 2  ≥.05 352 1,86 2 ≥.05 352 1,04 2 ≥.05 352 3,37 2 ≥.05 

 Gelir 338 7,15 6  ≥.05 338 57,5 6  ≤.01 338 19,53 6 ≤.01 338 3,48 6 ≥.05 338 6,26 6 ≥.05 

 Eğitim 355 2,82 1  ≥.05 355 31,11 1  ≤.01 355 6,15 1 ≤.05 355 ,007 1 ≥.05 355 8,06 1 ≤.01 

 Doğ.yr. 351 ,89 1  ≥.05 351 15,69 1  ≤.01 351 4,69 1 ≤.05 351 ,387 1 ≥.05 351 3,95 1 ≤.05 

 YaĢ. yr. 355 ,20 1  ≥.05 355 11,4 1  ≤.01 355 7,75 1 ≤.01 355 1,35 1 ≥.05 355 ,60 1 ≥.05 

 Meslek 355 1,99 5  ≥.05 355 38,04 5  ≤.01 355 12,58 5 ≤.05 355 5,35 5 ≥.05 355 28,98 5 ≤.01 

 Çoc. sy. 326 2,43 1  ≥.05 326 11,68 1  ≤.01 326 2,89 1 ≥.05 326 ,03 1 ≥.05 326 ,005 1 ≥.05 

*α = .05 için anlamlıdır. 
** α =.01 için anlamlıdır. 
 
 

Üniversite örneklemi hastalığın nedeni olarak en sıklıkla strese ve bakımsızlığa 

değindikten sonra sırasıyla kötü çalıĢma ve barınma koĢulları, genetik, mikrop 

ve bakteriler, hareketsizlik, hijyen ve temizlik eksikliği, çevre kirliliği, sigara ve 

alkol gibi alıĢkanlıklar, vücut direncinin zayıflaması, yorgunluk, yaĢlılık ve 

üĢütmeyi görmektedir. Bu örneklem grubunda hastalığın nedenini aĢağıdaki 

örneklerde görüldüğü gibi birçok faktörü içeren kapsamlı ifadelerle yanıtlama 

oranı diğer örneklem gruplarına oranla yüksektir.   

“Her şey. Yiyip içtiklerimiz ya da yiyip içmediklerimiz. Çevre koşulları, ailemiz, ... 
yaşam koşulları, toplumsal yaşamda-ülkede olup bitenlerin farkında olmak, 
insana saygıyı unutan bilim ve teknoloji” (üniversite) 

“Sigara gibi kendi aptallıklarımız dışında, çevre koşullarına uygun giyinmemek, 
sağlıksız beslenme, hareket azlığı, pislik, doktor tavsiyelerine uymamak, stres ve 
elbette genetik faktörler”(üniversite) 

"Depresyon (psikolojik sorunlar), biyolojik (bakteriyel, viral, fungal, protozoonal 
etkenlerle infeksiyon durumu), geçirilen kazalar vs.” (üniversite) 
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“İnsani olmayan tüketim ilişkileri ile eğitimsizlik neden olur” (üniversite) 

“Kötü beslenme, hareketsizlik, aşırı kilo, sigara ve çok alkol tüketimi, iletişimsizlik” 
(üniversite) 

“Pek çok neden olabilir. Çok genel ifadeyle iki temel neden ileri sürülebilir. 
Yoksulluk ve cahillik.” (üniversite) 

 

Bununla birlikte Tablo 8'den görülebileceği gibi üniversite örnekleminde 

hastalığın nedenini ifade ederken yoksulluğa değinenler %4 oranında 

kalmaktadır. Diğer örneklem gruplarına oranla üniversite örneklemi kötü çalıĢma 

ve barınma koĢullarının, genetik faktörlerin ve yaĢam tarzı faktörlerinin daha 

etkili olduğunu düĢünmektedir, hastalığa kaderin, yoksulluğun ve soğuğun 

neden olduğunu düĢünme oranı ise diğer gruplara göre son derece düĢük 

düzeyde kalmaktadır.  

Ancak üniversite örneklemi kötü çalıĢma ve yaĢama koĢullarına diğer 

gruplardan daha fazla değinse de ifadelerinde bu kavramın içeriği 

muğlaklaĢmaktadır. Üniversite örnekleminde kötü barınma koĢullarına genellikle 

"yaşam koşulları" ya da "sağlıksız ortamlarda yaşamak" Ģeklinde genel ve soyut 

ifadelerle değinilmekte, çalıĢma koĢulları ise  "iş hayatından memnuniyetsizlik", 

"mutsuz iş ve ev ortamı", "iş yerindeki arkadaş ya da amirlerimiz" örneklerinde 

görüldüğü gibi iĢsizlik, düĢük ücret, iĢ güvencesi ve sosyal güvence olmadan 

çalıĢma ve benzeri yapısal sorunlara değinilmeden duygusal boyut açısından 

ifade edilmektedir. Bu veriler, sağlığı tanımlarken sağlığın sosyal ve siyasal 

yönüne iliĢkin vurgu yapmayan üniversite örnekleminin hastalıkların nedenini 

düĢünürken de sosyal ve siyasal etkenlere fazla yer vermediklerini 

göstermektedir. EĢitsizliğin psikolojik boyutlarına odaklanmanın, yapısal 

yönlerinden uzaklaĢmayı beraberinde getireceği için kötü sağlık için bireyi 

suçlayan ve politik ve ekonomik etkenleri göz ardı eden açıklamalara destek 

vermek anlamına geldiği (Lynch vd., 2000) dikkate alındığında, sağlığı 

tanımlarken bireyi suçlama eğiliminde olan üniversite örnekleminin hastalığın 

nedenini açıklarken de aynı bakıĢ açısını sürdürdüğü söylenebilir.   
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Tablo 8: Örneklem Gruplarına Göre Hastalığın Nedeni   

% Örneklem grubu  Örneklem grubu 

Köy 
n=103 

Mah 
n=126 

Üni. 
n=126 

Köy 
n=103 

Mah 
n=126 

Üni. 
n=126 

Stres n=125 Değinen 35,9 34,1 35,7 Maddiyat,  
yokluk  
n=24 

Değinen 5,8 10,3 4 

Değinmeyen 64,1 65,9 64,3 Değinmeyen 94,2 89,7 96 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Bakımsızlık, kötü 
beslenme  
n=125 

Değinen 34 36,5 34,9 YaĢam tarzı 
faktörleri  
n=23 

Değinen - 4 14,2 

Değinmeyen 66 63,5 65,1 Değinmeyen 100 96 85,8 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Kötü çalıĢma ve 
barınma koĢulları 
n=47 

Değinen 8,7 5,6 24,6 Yorgunluk, 
yıpranma 
n=14 

Değinen 5,8 3,2 3,2 

Değinmeyen 91,3 94,4 75,4 Değinmeyen 94,2 96,8 96,8 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Soğuk, üĢütme 
n=39 

Değinen 23,3 11,1 0,8 Çevre kirliliği 
n=13  

Değinen 5,8 1,6 6,3 

Değinmeyen 76,7 88,9 99,2 Değinmeyen 94,2 98,4 93,7 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Mikrop, virüs, 
bakteri n=37 

Değinen 6,8 10,3 13,5 Kader  
n=10 

Değinen 3,9 4,8 - 

Değinmeyen 93,2 89,7 86,5 Değinmeyen 96,1 95,2 100 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Hijyen ve temizlik 
eksikliği n=34 

Değinen 14,6 7,9 7,1 YaĢlılık  
n=9 

Değinen 4,9 0,8 2,4 

Değinmeyen 85,4 92,1 92,9 Değinmeyen 95,1 99,2 97,6 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 

Genetik n=32 Değinen 1 2,4 22,2 Direncin 
 zayıflaması 
n=9 

Değinen 1,9 - 5,6 

Değinmeyen 99 97,6 77,8 Değinmeyen 98,1 100 94,4 

Toplam 100 100 100 Toplam 100 100 100 
 
 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi, örneklem grupları, gelir grupları ve eğitim grupları 

arasında önemli bir farklılık göstermeksizin örneklem geneli tarafından hastalığa 

neden olan baĢlıca faktörler stres ve bakımsızlık olarak öne çıkmaktadır. 

Bakımsızlıkla ilgili köy ve mahalle örnekleminde yapılan tanımlar, aĢağıdaki 

örneklerde görüldüğü gibi birbirine benzemekte ve genel olarak yeterli 

beslenmeme, üĢütme ve temizlik faktörlerini içermektedir. 

“Bakımsızlıktan olur. Gıdasızlıktan her şeyden olur.” (köy) 

“İyi bakmamak kendine, temiz yememe, temiz giymeme” (köy) 

“Üşütme, yorgunluk, dikkatsizlik, dikkat etsek bişey olmaz.” (köy) 

“Vitaminsizlik, pislik, yeterli beslenmemek, bunlara dikkat edilmezse hasta 
olunur.” (köy) 

“Vitaminsizlik, gıdanı alamazsan üşüdün mü bakımsız galdın mı.”(köy) 

“Üşüme, üzüntü köy yeri ileri geri üşüyor oluyor. Para bulamıyon denk geliyor 
gelmiyor. yemeğini doğru dürüst yiyemiyon. üşüme ile oluyo” (köy) 

“En başta üzüntü, stres, yediğine içtiğine dikkat etmemek, pislik” (mahalle) 

“Sağlıksız beslenirsen olursun. Hava şartlarına dikkat etmen lazım, yaşadığın 
ortamı temiz tutman lazım.” (mahalle) 

“Kendine iyi bakmazsın açık yatarsın, uykusuzluktan, yimezsin içmezsin” 
(mahalle) 

 

Köy örneklemi stres ve bakımsızlıktan sonra hastalık nedeni olarak en çok 

soğuk ve üĢütmeyi görmektedir. Mahalle örnekleminde hastalığın nedeninin 
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soğuk olduğunu düĢünenler köy örneklemindekilerin yarısından azdır, üniversite 

örnekleminde bu oran çok daha düĢüktür. Sağlıklı olmayı tanımlarken de 

üĢütmemek, iyi giyinmek gibi ifadeleri diğer örneklem gruplarına oranla daha sık 

kullanan köy örnekleminin bir kısmı aĢağıdaki bazı ifadelerde görüldüğü gibi 

hastalığa doğrudan soğuğun neden olduğunu düĢünmekte ve özellikle çalıĢma 

koĢullarına vurgu yapmaktadırlar.  

“Soğuk. Soğuk kışın hastalığa döner.” (köy) 

“Allah var, kendini üşüttün mü, zaten soğuktan azıcık kendini koruyamazsan, her 
şey soğuktan." (köy) 

“Bizim burada zorlatma, soğuk, üşütme.” (köy) 

“Üşürsün, gıdır gıdır ıslanırsın, sıcak çarpar, kimi zorlamadan olur” (köy) 

“Güneşten, soğuktan. Güneş geçse de hasta olursun, soğuk gelirse de 
boğazların iner.” (köy) 

“Su ısıt banyo et. Getir götür insana şey yapıyor. Üşüyorsun...” (köy) 

“... hava koşulları soğuk, pancar yapıyoz, hasta oluyoz.” (köy) 

“En çok soğuk neden olur. Pancara giderken üşüyoz. Su da çok önemli." (köy) 

“Üşütmek, kendini üşüttün müydü hasta olursun.” (köy) 

 

Hem Tablo 8'de hem de verilen yanıtlarda görüldüğü gibi köy örnekleminin 

sıklıkla hastalığa neden olarak gördüğü ve diğer örneklem gruplarından 

farklılaĢtığı bir diğer değiĢken de temizlik ve „hijyen‟ eksikliğidir. Temizlik, köy 

örnekleminin sağlıklı beslenme konusunda da sıklıkla vurguladığı bir faktördür. 

Bunun temel nedeni köyde yiyecek içeceklerin, mekanların ve kıyafetlerin temiz 

tutulmasının kente oranla daha zor olması, özellikle de susuz kalınan 

zamanlarda (yazın) temizlikle ilgili sorunların artmasıdır. Benzer Ģekilde köy 

örnekleminde günlük yaĢamın bir parçası olan su kirliliği, köy örnekleminin 

hastalık nedeni olarak çevre kirliliğine mahalle örnekleminden daha sıklıkla 

değinmesine neden olmaktadır. Bu verilerde görüldüğü üzere sağlığı ve 

hastalığı tanımlarken mahalle ve üniversite örneklemine oranla daha somut 

ifadeler kullanan köy örneklemi, hastalığın nedeninin ne olduğuna da daha çok 

fiili deneyimlerine dayanarak karar vermektedir. Hem bu bulgu hem de yukarıda 

değinildiği gibi yoksulluk ve soğuğun üniversite örneklemi tarafından hastalık 

nedeni olarak görülmeyip köy ve mahalle örneklemi tarafından görülmesi,  

algılarının somut yaĢam koĢulları tarafından Ģekillendirildiğini göstermektedir.  
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Çevre kirliliği ile ilgili yanıtlar incelendiğinde köy ve üniversite örnekleminde 

kullanılan ifadelerin farklılığı da bu durumun bir yansımasıdır. Köy örneklemi 

çevre kirliliğini “... su temiz olacak, temiz olmayan su öldürür annadın mı!”, “...en başta suya 

bakmak lazım”, “İçtiğimiz su, temizlik”, "Suların uygunsuz olması.." gibi kendi yaĢamlarını 

etkileyen yönleriyle ifade etmektedir, üniversite örneklemi de “çevresel ... 

olumsuzluklar, ... gürültü-ses kirliliği, elektromanyetik kirlilik (yüksek gerilim hatları, radyasyon 

yayan tv, cep telefonu bilgisayar gibi dahili kullanım alanı olan cihazlar, baz istasyonları, 

röntgen-x ışınları, kimyasal, tıbbi atıklar vs.)” veya “...stres, hava kirliliği, stresli ortamlar” gibi 

örneklerde görüldüğü gibi çevre kirliliğinin kendi yaĢamını etkileyen yönlerini 

vurgulamaktadır. Bu bulgular sağlık ve hastalık algılarının bireylerin içinde 

bulunduğu yaĢam koĢulları temelinde ve insanların üretim iliĢkileri çerçevesinde 

girdikleri toplumsal ve siyasal iliĢkiler çerçevesinde Ģekillendiğini 

göstermektedir. Daha önce vurgulandığı gibi mahalle ve üniversite örnekleminin 

piyasanın nispeten dıĢında kalan köy örneklemine oranla neo-liberal sağlık 

paradigmasının varsayımlarını içselleĢtirmeleri de toplumsal ve siyasal 

iliĢkilerinin köy örnekleminden farklı olmasının bir sonucudur.   

Mahalle örneklemi incelendiğinde, bu grubu diğer örneklem gruplarından ayıran 

özelliğin hastalığın nedeni olarak yoksulluğu ve kaderi görmede öne çıkması, 

çevre kirliliği, yaĢlılık, kötü çalıĢma ve barınma koĢulları konularında da diğer iki 

örneklem grubunun gerisinde kalmasıdır.  Her ne kadar köy örneklemi mahalle 

örnekleminden daha yoksul olsa da mahalle örneklemi hem ev mülkiyeti 

açısından daha mahrum durumdadır (köy örnekleminin %75,7'si evinin 

mülkiyetine sahipken bu oran mahalle örnekleminde %55,6'dır) hem de köydeki 

enformel geçim stratejilerinden ve dayanıĢma ağlarından büyük ölçüde yoksun 

durumdadır. Örneklemdeki köyler tarımsal verimlilik açısından vaat edici olmasa 

da köy örneklemindekiler kendi bahçe ve hayvanlarının ürünleri ile beslenebilir 

ve ileride görülebileceği gibi acil bir sağlık sorunuyla karĢılaĢtıklarında para 

ihtiyacını karĢılamak için hayvanlarını satabilir, komĢularına ya da muhtarlığa 

baĢvurabilirken kentteki iĢçiler değiĢim aracı olarak parayı kullanmak 

zorundadırlar ve parayı elde etmek için de genellikle satabilecekleri mallara 

sahip değildirler. Bu koĢullar altında mahalle örnekleminin hastalığa yoksulluğun 

neden olduğunu diğer örneklem gruplarından daha yüksek oranda ifade etmesi 
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ĢaĢırtıcı değildir, çünkü para ile sağlık arasındaki iliĢkinin hem beslenme hem 

de ileri görülebileceği gibi sağlık hizmetlerine ulaĢmada en görünür halde 

olduğu örneklem grubu, mahalle grubudur. Mahalle grubu kadere de köy ve 

üniversite gruplarından daha fazla değinmektedir, yine de hastalığın nedeni 

sorulduğunda kader yanıtını verenler fazla değildir (%4,8).   

Hastalığın nedeninin kader mi yaĢam koĢulları mı olduğu konusundaki 

düĢünceleri örnekleme ayrı bir soru olarak da sorulmuĢtur. Örneklem genelinin 

%20,3‟ü hastalığın nedeninin kader, %72,2‟si yaĢam koĢulları olduğunu, %7,4‟ü 

ise ikisinin de etkili olduğunu düĢünmektedir. Türkiye‟de hastalığın nedeni 

olarak neyin algılandığı konusunda yapılan çalıĢmalar büyük ölçüde zihin 

hastalıkları ile sınırlıdır (Eskin, 1989; Karancı, 1993). Bununla birlikte 

Avustralya‟ya göç etmiĢ Türkler üzerinde yapılan bir çalıĢma (Minas vd., 2007), 

hastalığın nedeni olarak neyin algılanacağının hastalığa göre değiĢtiğini, 

hastalığın doğal nedenlerden kaynaklandığına inanma oranının doğaüstü 

nedenlere inanma oranından yüksek olduğunu ve genel olarak hastalıkların 

nedeninin kader olduğuna inanmanın örneklemin ortalama %13‟ünde 

görüldüğünü belirtmektedir.   

Hastalığın kader mi yaĢam koĢulları mı olduğu değiĢkeni51 ile aylık gelir (,230**) 

ve eğitim görülen yıl (,305**) arasında pozitif, yaĢ (-,212**) ve çocuk sayısı                  

(-,125*) arasında negatif korelasyon olduğu görülmektedir. Diğer bir deyiĢle 

eğitim ve gelir düzeyi arttıkça hastalığa kaderin neden olduğunu düĢünme oranı 

azalmaktadır. Eğitim değiĢkeni sabit tutulduğunda gelir ve hastalığın nedeni 

değiĢkeni arasındaki iliĢkinin Ģiddeti, 230‟dan -,101‟e gerilemekte, gelir sabit 

tutulduğu zaman eğitim ile hastalığın nedeni değiĢkeni arasındaki iliĢkinin 

Ģiddeti, 305‟ten, 171‟e gerilemektedir. Diğer bir deyiĢle eğitim hastalığın 

nedeninin yaĢam koĢulları olduğunu düĢünmede gelirden daha etkilidir. Bu 

bulgu eğitim düzeyi arttıkça hastalıkla ilgili kaderci tutumlarının azaldığını 

gösteren Kasapoğlu, OdabaĢ ve Kaya'nın (2009:503) bulgularına paraleldir.   

                                            
51

 Soru köy ve mahalle örneklemlerine açık uçlu olarak, üniversite örneklemine likert ölçeği ile 
sorulmuĢ, açık uçlu sorulara verilen yanıtlar daha sorna likert ölçeğine çevrilmiĢtir. DeğiĢken 
farklı istatistikler alınabilmesi için hem aralık ölçeğinde hem de nominal ölçekte farklı iki 
değiĢken olarak kodlanmıĢtır.   
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Tablo 9: „Hastalığın Nedeni Kader midir Yaşam Koşulları mıdır?‟ Sorusuna 
Verilen Yanıtların Örneklemde Dağılımı 

% Kader Ġkisi de  YaĢam 
koĢulları 

Toplam 

Örneklem Geneli n=349 21,8 8,3 69,9  

Örneklem 
grubu n=349 

Köy 33 1,9 65 100 

Mahalle 23 8,7 68,3 100 

Üniversite 6,7 10,8 82,5 100 

Gelir n=335 -500 33,6 4,4 61,9 100 

501-1500 27,1 8,3 64,6 100 

1501-2500 16,7 16,7 66,7 100 

2501-3500 5,9 11,8 82,4 100 

3501-4500 8 16 76 100 

4501-5500 5 5 90 100 

5501+ 5,8 9,6 84,6 100 

Doğum Yeri 
n=345 

Köy   29,1 4,1 66,9 100 

Köyden büyük 11 10,4 78,6 100 

Eğitim düzeyi 
n=349 

Ortaok. ve altı  31,2 5 63,8 100 

Lise ve üzeri  6 10,7 83,3 100 
 

Hastalığın nedeninin kader mi yaĢam koĢulları mı olduğu sorusuna verilen 

yanıtların örneklem gruplarına (X2(14)=251.37, p≤.01) ve doğum yerinin 

büyüklüğüne (z=-,829, p≤,01) göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Bütün örneklem grupları ağırlıklı olarak hastalığın nedeninin yaĢam koĢulları 

olduğunu düĢünmekteyse de köy örnekleminde hastalığın nedeninin kader 

olduğunu düĢünenlerin oranı üniversite örneklemindekilerin yaklaĢık beĢ katıdır.  

Tablo 9‟da görüldüğü gibi köy doğumlu olanlar arasında hastalığın nedeninin 

kader olduğunu düĢünenler kent doğumlu olanlar arasında olduğundan daha 

fazladır. Hastalığın nedeninin kader mi yaĢam koĢulları mı olduğunu düĢünme 

ile cinsiyet arasında ise anlamlı bir iliĢki olmadığı (p≥.05) gözlenmiĢtir.  

Ayrıca sahip olunan kronik hastalık sayısı ile de hastalığın nedeninin kader ya 

da yaĢam koĢulları olduğunu düĢünme arasında (-,111*) bir iliĢki vardır. Hiç 

kronik hastalığı olmayanların %10,7‟si ve bir hastalığı olanların %18,9‟u 

hastalığın nedeninin kader olduğunu düĢünürken bu oran iki ya da daha fazla 

kronik hastalığı olanlarda %30‟a yükselmektedir. Cornwell (1984:130-131) 

sağlık sorunlarını üç kategoride tanımlamaktadır; bunlar „normal hastalıklar‟, 

„gerçek hastalıklar‟ ve „hastalık olarak görülmeyen sağlık sorunları‟dır. Normal 

hastalıklar böbrek iltihabı ya da solunum hastalıkları gibi çok ciddi olmayan 

hastalıklardır, gerçek hastalıklar hayati tehlike yaratan kalp hastalığı ya da 

kanser gibi hastalıklardır, hastalık olarak görülmeyen sağlık sorunları ise 
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yaĢlanma veya üreme döngüsünün doğal iĢleyiĢiyle iliĢkilendirilen ve tedavi 

edilmesi gerektiği düĢünülmeyen durumlardır.  

Ġyi sağlığın ahlaki olarak değerli, hastalığın da ayıplanacak, onur kırıcı bir durum 

olduğunu belirten Cornwell (1984:129) sağlıklı bir yaĢamın reçetesinin “Ģikayet, 

endiĢe ve bozukluğu reddediĢle karakterize edilen neĢeli bir stoacılık” olduğunu 

belirtir.  Cornwell (1984:131) her üç sağlık sorunu kategorisinde de eğer 

hastalığın meĢruiyeti ispat edilebilirse hasta olmaktan kaynaklanan ahlaki 

sorunların ortadan kalkacağını belirtmektedir. Hastalığın „ötekiliğini‟ inĢa etmek, 

bireye kendisinin bundan sorumlu olmadığını ispat etme Ģansı verecektir, çünkü 

o zaman hastalık tıbbın alanına giren ve oradan gelen bir Ģey olarak 

görülecektir (Cornwell: 1984:131). Ama eğer üçüncü kategorideki gibi hastalığın 

meĢruiyeti kurulamazsa, durum ahlaki olarak sorunlu kalmaya devam edecektir. 

Bu durumda da kiĢinin hastalıktan sorumlu olmadığını ispat etme çabası daha 

yüksek olacaktır.   

Özellikle doğal afetlerle ilgili çalıĢmalarda kadercilik daha çok sorumsuz 

davranıĢlara neden olan bir tutum olarak ortaya çıksa da (Karancı ve AkĢit, 

1999; Kasapoğlu ve Ecevit, 2003) sağlık ve hastalık söz konusu olduğunda 

kaderci tutumun hastalıkları meĢrulaĢtırıcı bir iĢlevi olduğu söylenebilir. Diğer bir 

deyiĢle Cornwell'in bakıĢ açısını kaderci tutuma uygulamak mümkündür; 

bulgulara göre kronik hastalık sayısı arttıkça hastalığın nedenini kader olarak 

görme sıklığı artmaktadır, bu durum Cornwell‟in (1984) bahsettiği sorunlu ahlaki 

statüden kurtulmak için gösterilen çabayı yansıtmaktadır. Bireyler 

sağlıksızlaĢtıkça bundan kendilerinin sorumlu olmadığını ispat etmek için daha 

çok uğraĢmakta ve hastalıklarını diğer nedenlere oranla bireyin 

suçlanamayacağı bir neden olan kadere bağlamaya daha fazla eğilim 

göstermektedirler. Hastalığın nedeninin kader olduğunu düĢünenlerden bazıları 

aĢağıdaki gibidir: 

"Allahtan gızım. Cenabı Allah ne görürse o.”(köy) 

"Hepsi Allahtan işte Allah sağlam yaratırsa sağlam oluyor çürükse çürük”(köy) 

“Allahtan geliyo, nerden gelcek. Kendi meydana gelmiyor.”(köy) 

“Kader. Alnımıza ne yazılmışsa. Yaşam koşullarının etkisi yok bence.”(köy) 

“Her şey Allahtandır. O ne derse olur. Hastalığı da verir Allah.”(köy) 
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“Allahtan bişey, nasıl yaşam koşulları olsun”(köy) 

“Allahtan, her şey allah‟tan. Ayağına taş değirse Allahtan. Cenabı hak hastalık 
vermesin, verirse de imkan sunar.”(mahalle) 

“Kader, bizim alnımıza da bu yazılmış” (mahalle) 

YaĢam koĢulları yanıtını verenlerin ise yaĢam koĢullarından kastettikleri çeĢitlilik 

göstermektedir. Yanıtlayıcılardan bazıları stresi, bazıları bakımsızlığı, bazıları 

yoksulluğu, bazıları ise yaĢlanmayı hastalığa neden olan yaĢam koĢulları olarak 

görmektedir. Diğer bir deyiĢle aĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi kaderle 

kıyaslanarak sorulduğunda hastalığa neden olabilecek çeĢitli faktörler „yaĢam 

koĢulları‟ kavramında somutlaĢmaktadır. 

“Yaşam koşulları. İşte insanlar ortamı düzgün yerlerde yaşayıp düzgün yaşarsa 
hasta olmaz ama.” (mahalle) 

"Maddiyata dayanıyor hepsi hastalığın anası da hastalık da oradan 
kaynaklanıyor. Ben şimdi hastalansam hastaneye gitmek elli lira, gitmiyom gripin 
içiyom.” (köy) 

“Kötü koşullar. … İnsan getirse şuraya ciğer tavuk belki hasta olmam belki gözüm 
görür ama kendi halinde kalınca yavan kalınca göremezsin.” (köy) 

“Yaşam koşulları derken ekonomik sıkıntılar. Kaderlen hastalığın ne alakası var.” 
(mahalle) 

“Yaşam koşulları. Beslenmeyince, istediğini alamayınca her hastalık geliyor. 
Doktora gidiyon, doktor kafana takmaycan bişey diyo ama nerde” (mahalle) 

“Artık valla kader mi desem yaşam koşulları mı bilemedim. Ben morali bozuyom o 
zaman hasta oluyom ...” (mahalle) 

AĢağıdaki ifadelerden görülebileceği gibi bazı yanıtlayıcılar hastalıklar arasında 

ayrım yapmakta, bazı hastalıkların kaderden bazılarının yaĢam koĢullarından 

kaynaklandığını düĢünmektedirler. Bu da Cornwell‟in (1984) hastalıklar için 

yaptığı sınıflandırmanın iĢlediğini göstermekte ve hastalıkların çeĢidine göre 

nedeninin farklı algılanabileceği bulgusuyla (Minas vd., 2007) paralellik 

göstermektedir.  

“Yerine göre, küçük hastalıklar yaşam koşullarından dolayı, büyük olanlar, 
doğuştan olanlar kader.” (köy) 

“İkisi de olur yani kanser falan olursan Allahtan da adam 500 lira maaş alırsa ne 
yesek ne içsek bu yaşam koşuludur” (mahalle) 

“Bazı hastalıklar vardır oluşmuştur, bazı hastalıklar da var yaşam koşulları. Kader 
vardır, depremde kalmak kaderdir. Aldığımız sebze meyve organik değil. Onlara 
çok bağlarım. Onlar yaşam koşulları.” (mahalle) 

“Allahtan diyelim, ama kuldan bişey yok mu, biz mezbaacıyık da ondan alıyoz” 
(mahalle) 
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“Kocamda karaciğer yetmezliği var, nasıl oldu anlamadık, Allahtan, ne 
yapacaksın gızım, biz de elişi tuttukuk temizlik neyin, hastalandık çalışmaktan”  
(mahalle) 

 

Ayrıca kendisiyle mülakat yapılan bir görüĢmecinin (erkek) konuyla ilgili ifadeleri 

de dikkate değerdir. GörüĢmecinin doğan sekiz çocuğundan dördü ölmüĢ, 

bunların üçü bebekken ölmüĢtür. Ölen bebeklerden ikisinin ağır hastalığı 

sırasında görüĢmeci ambülans çağırmamıĢ (“Çağırmadık, yokudu o zaman öyle şimdiki 

gibi ambülans gelsin, kendin götürecen, araba yok, köyde de yokudu, ne yapalım”), son 

bebek için çağırmıĢ, ancak bebek ambülansı beklerken ölmüĢtür. Bununla 

birlikte bebeklerin ölümünü kader ya da yaĢam koĢullarına bağlarken bir kavram 

karmaĢası yaĢamaktadır: “kader olur mu, onu da [bebeği] veren Allah değil mi...yaşam 

koşullarıyla ne alakası var… nedeni ne olacak, yoksulluk, köylülük işte.. kızmıyorum.. devletle 

hükümetle ne alakası var…devlet hastaneyi yapmış… yoksulluk işte”. 

Hastalık algısı açısından örneklem grupları arasındaki farkı özetlemek gerekirse 

köy örnekleminin hastalığı fiziksel olarak görünen özellikleri üzerinden ve 

somutlaĢtırarak tanımladığı ve hastalığa soğuk, üĢütme ve temizlik gibi gündelik 

yaĢamındaki sorunların neden olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Bu 

çerçevede sağlığı tanımlarken olduğu gibi hastalığı ve hastalığın nedenini 

değerlendirirken de köy örneklemi diğer örneklem gruplarına oranla daha somut 

ve piyasaya değil, doğaya iliĢkin kavramlar içeren tanımlar ve açıklamalar 

yapmaktadırlar. Mahalle örneklemi, sağlığı tanımlarken olduğu gibi hastalığı 

tanımlarken de biyomedikal sağlık paradigmasının kavramları üzerinden 

tanımlamaktadır. Ayrı bir soru olarak sorulduğunda hastalığın nedeninin kader 

olduğuna inananlar köy örnekleminde daha fazla olsa da hastalığın nedeni 

sorulduğunda kadere değinenler mahalle örnekleminde daha fazladır.  Ayrıca 

kronik hastalık sayısı arttıkça da hastalığın nedeninin kader olduğuna inanma 

oranı yükselmektedir. Mahalle örneklemi de üniversite örneklemi de köy 

örneklemine oranla hastalığı soyutlaĢtırarak tanımlamaktadırlar. Üniversite 

örneklemi hastalığı daha çok günlük yaĢamı engelleyen her tür durum olarak 

görmekte ve hastalığı tanımlarken mahalle örneklemi gibi fonksiyon, iĢlev, 

düzen, verimlilik gibi piyasa kavramlarını, buna ek olarak da yetersizlik, 

bozukluk ve yenilgi gibi ahlaki içerikli kavramları kullanmaktadır.  
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 Kronik hastalık sayısı arttıkça hastalığa kaderin neden olduğunu düĢünme 

oranının artması, hastalıkların ahlaki yanlıĢlar olarak görüldüğünü (Cornwell, 

1984) ve bireylerin hastalığın sorumluluğunu kendi üzerlerinden atmaya 

çalıĢtıklarını göstermektedir. Bunun yanında mahalle ve üniversite 

örnekleminde hastalıkları ahlaki yanlıĢlar olarak görme eğilimi köy örnekleminde 

olduğundan daha yüksektir. Köy örneklemi hastalıkları somut ve doğaya iliĢkin 

kavramlarla tanımlamakta ve neden olarak da yine somut ve doğaya iliĢkin 

nedenler göstermekte ve hasta olanı suçlayacak ifadeler kullanmamaktadır. 

Mahalle ve köy örneklemi ise hastalığı tıbbın alanına ait (parazitler, bakteriler, 

organlar vs. üzerinden yapılan tanımlar) bir olgu ve kendi yaĢamlarında 

görülmesi nispeten anormal olan, görüldüğü takdirde kiĢisel performanslarını 

düĢürecek ve yaĢam kalitelerini azaltacak bir eksiklik-bozukluk olarak 

görmektedirler.  

 

3.3. Algılanan Sağlık Statüsü 

Örnekleme kendi sağlıklarını nasıl değerlendirdikleri sorulmuĢtur. Ancak mevcut 

sağlık statüsü hakkında fikir sahibi olabilmek için kaç kronik hastalığa sahip 

oldukları, hangi kronik hastalıklara sahip oldukları, hastalanma sıklığı, yorgun 

hissetme, ağrılı hissetme, ilaç içme, uyku bozukluğu yaĢama ve stresli hissetme 

sıklıkları52 sorulmuĢtur. Her ne kadar hastalıkların varlığı sağlığı ölçmek için 

yeterli bir veri olmasa da algılanan sağlık statüsünü değerlendirmeden önce 

örneklemin genel sağlık durumu ile ilgili bir ipucu olması açısından bu verileri 

incelemek örneklemin sağlık düzeyini anlamak ve algılanan sağlık statüsü ile 

karĢılaĢtırmak açısından yararlı olacaktır.   

3.3.1. Mevcut sağlık statüsüne iliĢkin göstergeler 

3.3.1.1. Kronik hastalıkların örneklemde dağılımı 

Örneklem genelinde sahip olunan kronik hastalık sayısı ortalama 1,4‟tür. 

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testlerine göre kronik hastalık sayısı 

ortalaması örneklem gruplarına (x2(2),n=350, p≤.01), cinsiyete (z= -4,520, 

                                            
52

 Bu sorular, MOS 36 Öğeli Sağlık Taraması Kısa Formundan ve D. Goldberg ve P. Williams 
(1988) tarafından geliĢtirilen Genel Sağlık Anketinden (GHQ-28) yararlanılarak hazırlanmıĢtır.  



227 
 

 
 

p≤.01), yaĢa (x2(2),n=347, p≤.01), gelire (x2(6),n=334, p≤.01), eğitime (z= -

7,818, p≤.01), doğum yerine (z= -6,121, p≤.01), yaĢanan yere (z= -4,702, 

p≤.01), mesleğe (x2(4),n=335, p≤.01) ve çocuk sayısına  (z= -6,591, p≤.01) göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Tablo 10: Kronik Hastalık Sayısı Ortalamaları ve Seçilmiş Kronik Hastalıkların 
Örneklemde Dağılımı 
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Örneklem Geneli n=350 1,4 13,8 24,9 32,5 10,7 22,6 11,6 

Örneklem 
Grubu n=350 

Köy 2 17,5 39,8 42,7 23,3 20,4 14,6 

Mahalle  1,7 18,3 32,5 38,1 7,9 23,8 16,7 

Üniversite 0,7 6,4 4,8 18,4 3,2 23,2 4 

Cinsiyet 
n=349 

Erkek 1,1 10,3 18 25,3 12,4 19,1 6,7 

Kadın 1,8 18,2 33,3 41,5 8,8 27 17 

YaĢ n=347 -40 0,66 2,2 8,7 13 1,1 8,7 5,4 

41-60 1,31 12,3 23,4 29,2 6,4 22,8 11,1 

61+ 2,58 28,4 45,5 58 29,5 36,4 18,2 

Gelir n=337 -500 2,8 16,8 40,7 43,4 21,2 23 16,8 

500-1500 1,76 19,8 33,3 37,5 8,3 26 16,7 

1501-2500 0,58 - 7,7 15,4 - 7,7 7,7 

2501-3500 0,72 5,6 22,2 16,7 - 11,1 5,6 

3501-4500 0,76 16 - 20 8 24 8 

4501-5500 0,76 4,8 9,5 23,8 4,8 23,8 4,8 

5501+ 0,77 3,8 1,9 19,2 1,9 25 1,9 

Eğitim n=350 Ortaokul ve altı  2 20,6 39,2 42,7 16,6 24,6 16,6 

Lise ve üzeri  1 5,2 6,5 19,4 3,2 20 5,2 

Doğum yeri 
n=346 

Köy 1,9 19,8 37,8 43 16,9 27,3 13,4 

Köyden büyük 1 8,4 12,9 22,5 5,1 18,5 10,1 

YaĢanan yer 
n=350 

Kırsal 2,05 17,5 39,8 42,7 23,3 20,4 14,6 

Kentsel  1,22 12,4 18,7 28,3 5,6 23,5 10,4 

Meslek 
n=350 

Çiftçi 1,95 9,1 47,7 38,6 31,8 22,7 11,4 

Ev kadını 2,34 25,8 46,2 52,7 11,8 28 21,5 

ĠĢçi 1,30 12,8 23,4 27,7 8,5 21,3 8,5 

Memur 0,74 7,6 5,3 18,9 3 22 3,8 

Esnaf 1,95 13,6 22,7 40,9 22,7 22,7 18,2 

Diğer 0,80 12,5 6,3 12,5 - - 18,8 

Çocuk sayısı 
n=326 

En fazla 2 1,04 10,5 13,6 27,2 5,2 20,9 7,3 

3 ve üzeri 2,23 20,9 44 44,8 20,1 26,1 17,9 

 

Tablo 10‟da görülebileceği gibi köy örnekleminde yer alanlar diğer örneklem 

gruplarına, kadınlar erkeklere, 61 yaĢ üstünde olanlar daha genç olanlara, aylık 

geliri 500 TL ve altında olanlar daha yüksek gelir gruplarına, ortaokul ve altında 

eğitim alanlar daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlara, köy doğumlular daha 

büyük birimlerde doğanlara, kırsal alanda yaĢayanlar kentsel alanda 

yaĢayanlara, ev kadınları, çiftçi ve esnaflar diğer meslek gruplarına ve üç ve 
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daha fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara oranla daha fazla hastalığa 

sahiptirler.  

Örneklem genelinin %13,8‟i kendisinde Ģeker, %24,9‟u romatizma, %32,5‟i 

tansiyon, %10,7‟si kalp, %22,6‟sı yüksek kolesterol, %11,6‟sı astım-bronĢit, 

%5,6‟sı mide hastalıkları, %3,1‟i ortopedik hastalıklar, %2,3‟ü kemik erimesi 

olduğunu belirtmiĢtir. Tablo 10‟da görüldüğü gibi köy örneklemi romatizma, 

tansiyon ve kalp hastalıklarında, mahalle örneklemi Ģeker, yüksek kolesterol ve 

astım bronĢit hastalıklarında en yüksek yüzdeye sahiptir. Yüksek kolesterol 

dıĢında bütün hastalıklar kırsal alanda yaĢayanlarda kentsel alanda 

yaĢayanlara oranla daha fazla görülmektedir.   

Kronik hastalık sayısı ile yaĢ (,461**), aylık gelir (-,352**) ve eğitim görülen yıl (-

,457**) arasında anlamlı iliĢki olduğu görülmektedir.53 Eğitim ve gelir 

değiĢkenleri ile kronik hastalık sayısı arasındaki bu iliĢki, çeĢitli kronik 

hastalıkların görülme sıklığının düĢük eğitim ve gelir düzeyine sahip olanlarda 

daha yüksek olduğunu gösteren çeĢitli çalıĢmaların (Gupta ve Gupta, 1996; 

Ramachandran vd., 2001) bulgularıyla paralellik göstermektedir. Tablo 11‟de 

görüldüğü gibi eğitim sabit tutulduğunda kronik hastalık sayısıyla gelir 

arasındaki iliĢkinin Ģiddetinde yaĢanan azalma (,272) aylık gelir sabit 

tutulduğunda kronik hastalık sayısıyla eğitim arasındaki iliĢkinin Ģiddetinde 

yaĢanan azalmanın (,138) yaklaĢık iki katıdır. Diğer bir deyiĢle kronik hastalık 

sahibi olmayı eğitim düzeyinin gelirden daha fazla etkilediği görülmektedir.  

Bu bulgu, sosyal statü ile sağlık arasındaki iliĢkide eğitimin gelirden, meslekten 

ve sınıftan daha önemli olduğunu ortaya koyan ve eğitimin sağlık üzerinde 

yaĢam boyu süren kümülatif bir etkiye sahip olduğunu ileri süren Mirowsky ve 

Ross‟un (2005a; 2005b) bulgularıyla örtüĢmektedir. Bu bulgu aynı zamanda 

ister beĢeri sermaye (Becker, 1964) ister kültürel sermaye (Bourdieu, 1986) 

çerçevesinde kavramsallaĢtırılsın, eğitimin sağlık açısından taĢıdığı önemi 

vurgulamaktadır. Kronik hastalık sayısı, algılanan sağlık statüsünü etkileyen 

faktörler arasında yer almaktadır. Algılanan sağlık statüsü ile kronik hastalık 

                                            
53

 Kronik hastalık sayısının yaĢ, gelir ve eğitime göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği iki 
paragraf önce belirtildiği gibi farklılık testleriyle ölçülmüĢtür, ancak kısmi korelasyon sonuçlarını 
inceleyip değerlendirebilmek için burada ayrıca korelasyon değerleri verilmektedir. 
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sayısı arasında orta Ģiddette bir iliĢki (,485**) vardır, aylık gelir sabit 

tutulduğunda (,447) ve eğitim görülen yıl sabit tutulduğunda (,419) da bu iliĢki 

Ģiddetini görece korumaktadır. 

Tablo 11: Kronik Hastalık Sayısı ile Yaş, Aylık Gelir ve Eğitim Görülen Yıl 
Değişkenleri Arasındaki Korelasyon ve Kısmi Korelasyon Değerleri 

 YaĢ Aylık gelir Eğitim Görülen yıl 

Kronik hastalık sayısı ,461** -,352** ,-457** 

Sabit -,288 -,352 

,394 ,080 Sabit 

,448 Sabit -,319 
 
 

Erkeklerin ortalama 1,13 kronik hastalığı varken kadınların ortalama 1,87 kronik 

hastalığı olduğu gözlenmektedir. Erkekler içinde hiçbir kronik hastalığı 

olmayanların oranı %43,7 iken kadınların içinde bu oran ancak %25,2‟dir.  

Bulgular kalp dıĢındaki bütün hastalıkların kadınlarda erkeklerden daha fazla 

görüldüğünü göstermektedir, bu bulgu kadınların kronik, yaĢa bağlı ve uzun 

süreli hastalıklara yakalanma oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğunu 

gösteren  (Crimmins vd., 2002; NCHS, 2003; Östlin vd., 2001:180) çalıĢmaların 

bulgularıyla ve kronik kalp hastalığının kadınlarda erkeklere oranla daha fazla 

görüldüğünü iĢaret eden bulgularla (NCHS, 2003; Bird ve Rieker 2008: 18) 

uyuĢmaktadır.  

Sahip olunan kronik hastalık sayısı doğum yerine göre incelendiğinde köy 

doğumlu olanların ortalama 1,95, kasaba, ilçe ve kent merkezinde doğanların 

ortalama 1,02 kronik hastalığı olduğu görülmektedir. Köy doğumlu olanlar içinde 

hiç kronik hastalığı olmayanların oranı %20,9 iken kasaba, ilçe ve kent 

merkezinde doğanlar içinde bu oran %46,9‟dur. YaĢanan yer açısından 

bakıldığında yüksek kolesterol dıĢında bütün hastalıklar kırsal alanda daha fazla 

görülmektedir, bu bulgu Ģeker, kalp gibi kronik hastalıkların kentsel alanda daha 

fazla görüldüğünü ortaya koyan çalıĢmaların bulgularıyla (Chadha vd. 1997; 

Mitra, 2007; Wenying vd., 2010) uyuĢmamaktadır.    
 
 

3.3.1.2. Hasta olma sıklığı  

Tablo 12‟de görüldüğü gibi örneklem genelinin yarısından fazlası birkaç ayda bir 

ya da daha seyrek hasta olmaktadır. Örneklemdeki dağılım incelendiğinde 

hasta olma sıklığının örneklem grubuna (X2(2), n=352)=58,19, p≤.01), cinsiyete 

(z= -6,152, n=352, p≤.01), yaĢa (X2(2), n=349)=11,805, p≤.01) gelire (X2(6), 
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n=336)=60,622, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -7,712, n=353, p≤.01) doğum 

yerine (z= -5,494, n=349, p≤.01), yaĢanan yere (z= -5,501, n=353, p≤.01), 

mesleğe (X2(5), n=352)=63,886, p≤.01) ve çocuk sayısına (z= -5,116, p≤.01) 

göre farklılık gösterdiği gözlenmiĢtir.  
 
 
 

Veriler incelendiğinde köy örnekleminin diğer örneklem gruplarına, kadınların 

erkeklere, ortaokul ve altında eğitim görenler daha yüksek eğitim görenlere, köy 

doğumlular daha büyük birimlerde doğanlara, düĢük gelir gruplarındakiler daha 

yüksek gelir gruplarındakilere oranla kendilerini daha sıklıkla hasta 

hissetmektedirler. Tablo 12'de görüldüğü gibi iĢçilerin %42,6'sı, 1501-2500 TL 

gelir grubunun da yarısına yakını (%46,2) "hiçbir zaman hasta olmadıklarını" 

belirtmektedirler.   

Tablo 12: Hasta Olma Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Hasta olma sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=352 16,1 42,2 12,2 6,4 16,7 6,2 100 

Örneklem 
grubu n=355 

Köy  14,6 26,2 14,6 10,7 33 1 100 

Mahalle  23 30,2 16,7 9,5 18,3 2,4 100 

Üniversite  10,5 67,7 5,6 - 1,6 14,5 100 

Cinsiyet  
n=351 

Erkek  26,3 40,2 9,3 3,6 11,9 8,8 100 

Kadın  3,8 44,3 15,8 10,1 22,8 3,2 100 

YaĢ  
n=349 

-40 18,7 42,9 16,5 6,6 9,9 5,5 100 

41-60 12,3 53,2 9,9 5,3 11,7 7,6 100 

61+ 21,6 19,3 12,5 9,1 33 4,5 100 

Gelir  
n=336 
 

-500 15,9 29,2 16,8 9,7 27,4 0,9 100 

501-1500 19,8 28,1 15,6 11,5 22,9 2,1 100 

1501-2500 46,2 38,5 7,7 - - 7,7 100 

2501-3500 5,6 55,6 11,1 - - 27,8 100 

3501-4500 8 76 4 - - 12 100 

4501-5500 10 70 - - 5 15 100 

5501+ 11,5 67,3 7,7 - 1,9 11,5 100 

Eğitim  
n=352 

Ortaokul ve altı 16,1 27,6 16,6 9,5 28,6 1,5 100 

Lise ve üzeri  16,2 61 6,5 2,6 1,3 12,3 100 

Doğum yeri  
n=348 

Köy  16,9 28,5 14,5 11 26,7 2,3 100 

Köyden büyük  15,3 55,4 10,2 2,3 7,3 9,6 100 

YaĢanan yer  
n=352 

Kırsal  14,6 26,2 14,6 10,7 33 1 100 

Kentsel  16,8 48,8 11,2 4,8 10 8,4 100 

Meslek  
n=352 
 

Çiftçi  18,2 22,7 13,6 9,1 34,1 2,3 100 

Ev kadını  4,3 29 19,4 16,1 31,2 - 100 

ĠĢçi  42,6 25,5 8,5 4,3 14,9 4,3 100 

Memur  12,2 64,9 6,9 - 2,3 13,7 100 

Esnaf  18,2 40,9 18,2 4,5 13,6 4,5 100 

Diğer  31,3 37,5 12,5 6,3 12,5 - 100 

Çocuk sayısı 
n=323 

En fazla 2 14,7 50,5 12,1 5,8 7,4 9,5 100 

3 ve üzeri 16,4 26,9 13,4 8,2 32,8 2,2 100 
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3.3.1.3. Yorgun hissetme sıklığı  
 

Örneklem genelinin önemli bir kısmı kendini sıklıkla yorgun hissettiğini 

belirtmiĢtir. Yorgun hissetme sıklığı örneklem grubuna (X2(5, n=353)=66,04, 

p≤.01), cinsiyete (z= -4,137, n=352, p≤.01); yaĢa (X2(2, n=350)=6,56, p≤.05), 

gelire (X2(6, n=337)=55,817, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -6,668, n=353, p≤.01); 

doğum yerine (z= -4,030, n=349, p≤.01), yaĢanan yere (z= -4,852, n=353, 

p≤.01), mesleğe ve çocuk sayısına (z= -4,609, n=324, p≤.01) göre farklılık 

göstermektedir. Tablo 13'te görüldüğü gibi köy örneklemi diğer örneklem 

gruplarına oranla, kadınlar erkeklere oranla, 40 yaĢ altındakiler 40 yaĢ 

üzerindekilere,  3500 TL ve altında aylık geliri olanlar daha yüksek gelir 

gruplarına, ortaokul ve altında eğitim görenler daha yüksek eğitim görenlere 

oranla, köy doğumlu olanlar daha büyük birimlerde doğanlara oranla, üç ve 

daha fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara ve ev kadınları diğer meslek 

gruplarına oranla kendilerini daha yorgun hissetmektedirler.   

ĠĢçilerin yarısına yakınının kendini hiçbir zaman hasta hissetmediğini 

belirtmelerine (bkz. Tablo 12) paralel olarak Tablo 13'teki en ilgi çekici veri, 

iĢçilerin %21,3'ünün kendilerini "hiçbir zaman" yorgun hissetmediklerini 

belirtmeleridir. Bu durum formel sektörde çalıĢsalar bile memur, esnaf ve ev 

kadınlarına oranla iĢ güvenceleri daha düĢük olan iĢçilerin iĢ performanslarını 

düĢürebilecek veya olası bir iĢten çıkarmada gerekçe olabilecek yorgunluk 

halinin düĢüncesinden bile kaçındıklarını gösteriyor olabilir. Her gün yorgun 

hissettiğini belirten iĢçilerin oranı aynı düĢüncede olan memurların oranından 

yüksek, diğer meslek gruplarının tümünden düĢüktür.  

Bu bulguyu iki Ģekilde açıklamak olasıdır. Birincisi bu veri  "sağlıklı iĢçi etkisi" 

olarak bilinen ve çalıĢan insanların, özellikle sendikalıların beslenme ve sağlık 

hizmetlerine eriĢim açısından çalıĢmayanlara göre daha avantajlı, dolayısıyla 

daha sağlıklı olduğu  (Keith vd., 2003) tezini destekleyecek bir bulgu olabilir, 

nitekim iĢçilerin ortalama kronik hastalık sayısı (1,30) sadece memurların 

ortalamasından yüksek, çiftçilerin, ev kadınlarının ve esnafların 

ortalamalarından düĢüktür, benzer Ģekilde  iĢçilerin %59,6'sı sağlığını iyi olarak 

algılamaktadır ve bu oran memurlardan sonra en yüksek orandır. Ġkinci 

açıklama ise iĢçilerin sağlığı tanımlarken piyasa koĢullarına uyum sağlamak ve 
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verimli bir iĢgücü olarak çalıĢmaya devam etmek çerçevesinde tanımlar 

yaptıkları gibi, kendi sağlıklarını değerlendirirken de kendilerini verimli iĢçiler 

olarak görmeleri ve iĢyerinde verimliliği azaltacak ve olası bir iĢten çıkarmada 

bir gerekçe olabilecek olan yorgunluk etiketinden uzak durmak istemeleri 

olabilir. Hangi açıklamanın daha gerçekçi olacağı ağrılı hissetme, ilaç içme ve 

uyku bozukluğu yaĢama sıklığı değiĢkenleri incelendiğinde biraz daha 

netleĢecektir.  

Tablo 13: Yorgun Hissetme Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Yorgun hissetme sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 8,8 13,6 12,5 18,1 42,5 4,5 100 

Örneklem 
grubu n=353 

Köy  5,8 6,8 5,8 15,5 63,1 2,9 100 

Mahalle  11,9 9,5 7,1 18,3 50 3,2 100 

Üniversite  8,1 23,4 23,4 20,2 17,7 7,3 100 

Cinsiyet  
n=352 

Erkek  12,9 13,9 18,6 15,5 34 5,2 100 

Kadın  3,8 13,3 5,1 20,9 53,2 3,8 100 

YaĢ  
n=350 

-40 4,4 8,8 18,7 26,4 39,6 2,2 100 

41-60 8,2 17,5 13,5 18,1 36,3 6,4 100 

61+ 13,6 11,4 4,5 10,2 56,8 3,4 100 

Gelir  
n=337 
 

-500 6,2 4,4 6,2 14,2 65,5 3,5 100 

501-1500 9,4 13,5 7,3 17,7 50 2,1 100 

1501-2500 15,4 23,1 15,4 46,2 - - 100 

2501-3500 5,6 - 16,7 11,1 44,4 22,2 100 

3501-4500 12 20 36 20 8 4 100 

4501-5500 15 20 35 10 20 - 100 

5501+ 9,6 26,9 15,4 25 15,4 7,7 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 8,5 9 6 12,6 60,8 3 100 

Lise ve üzeri  9,1 19,5 20,8 25,3 18,8 6,5 100 

Doğum yeri  
n=349 

Köy  7 10,5 7,6 15,7 55,2 4,1 100 

Köyden büyük  10,7 15,8 17,5 20,9 31,1 4 100 

YaĢanan yer  
n=353 

Kırsal  5,8 6,8 5,8 15,5 63,1 2,9 100 

Kentsel  10 16,4 15,2 19,2 34 5,2 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  11,4 9,1 6,8 6,8 63,6 2,3 100 

Ev kadını  2,2 5,4 2,2 20,4 67,7 2,2 100 

ĠĢçi  21,3 10,6 8,5 19,1 31,9 8,5 100 

Memur  8,4 22,9 22,9 20,6 18,3 6,9 100 

Esnaf  4,5 13,6 13,6 13,6 54,5 - 100 

Diğer  12,5 6,3 12,5 18,8 50 - 100 

Çocuk 
sayısı n=324 

En fazla 2 7,9 17,9 14,7 22,6 31,1 5,8 100 

3 ve üzeri 8,2 9 6,7 11,2 61,9 3 100 
 

3.3.1.4. Ağrılı hissetme sıklığı  
 

Ağrılı hissetme sıklığı örneklem grubuna (X2(2, n=353)=44,715, p≤.01), 

cinsiyete (z= -5,230, n=352, p≤.01), gelire (X2(6, n=337)=43,890, p≤.01), eğitim 

düzeyine (z= -6,599, n=353, p≤.01), doğum yerine (z= -4,518, n=349, p≤.01), 

yaĢanan yere (z= -4,663, n=353, p≤.01), mesleğe (X2(5, n=353)=66,34, p≤.01) 

ve çocuk sayısına (z= -4,273, n=324, p≤.01) göre farklılık göstermekte, ancak 



233 
 

 
 

yaĢa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (X2(2, n=350)=5,09, p≥.05). 

Köy ve mahalle örneklemi üniversite örneklemine göre daha sıklıkla ağrı 

duymaktadır. Köy örnekleminin üçte ikisine yakını (%63,1), mahalle 

örnekleminin de yarısından fazlası (%52,4) en az haftada bir ağrılı 

hissetmektedir.   

 

Tablo 14: Ağrılı Hissetme Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Ağrılı hissetme sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 18,4 19,3 15,0 14,2 28,3 4,8 100 

Örneklem 
grubu n=353 
 

Köy  17,5 6,8 10,7 15,5 47,6 1,9 100 

Mahalle  21,4 9,5 12,7 16,7 35,7 4 100 

Üniversite  16,1 39,5 21 10,5 4,8 8,1 100 

Cinsiyet  
n=352 

Erkek  6,7 24,2 20,6 18 12,4 18 100 

Kadın  2,5 11,4 17,7 11,4 15,8 41,1 100 

Gelir  
n=337 
 

-500 18,6 7,1 13,3 15 43,4 2,7 100 

501-1500 18,8 7,3 11,5 18,8 39,6 4,2 100 

1501-2500 46,2 30,8 7,7 7,7 7,7 - 100 

2501-3500 - 27,8 27,8 11,1 11,1 22,2 100 

3501-4500 28 36 24 8 4 - 100 

4501-5500 20 45 20 10 5 - 100 

5501+ 13,5 38,5 21,2 13,5 3,8 9,6 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 17,6 8 11,1 15,6 44,2 3,5 100 

Lise ve üzeri  19,5 33,8 20,1 12,3 7,8 6,5 100 

Doğum yeri  
n=349 

Köy  18 9,9 11,6 15,7 41,3 3,5 100 

Köyden büyük  18,1 28,8 18,1 13 16,4 5,6 100 

YaĢanan yer  
n=353 

Kırsal  17,5 6,8 10,7 15,5 47,6 1,9 100 

Kentsel  18,8 24,4 16,8 13,6 20,4 6 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  13,6 11,4 18,2 11,4 43,2 2,3 100 

Ev kadını  11,8 4,3 6,5 19,4 55,9 2,2 100 

ĠĢçi  31,9 8,5 8,5 14,9 27,7 8,5 100 

Memur  17,6 37,4 21,4 10,7 5,3 7,6 100 

Esnaf  27,3 13,6 27,3 - 31,8 - 100 

Diğer  25 18,8 6,3 37,5 12,5 - 100 

Çocuk 
sayısı n=324 

En fazla 2 17,4 25,3 18,9 15,3 16,8 6,3 100 

3 ve üzeri 19,4 9 9,7 14,2 44,8 3 100 
 
 

Kadınlar erkeklere, 1500 TL ve altında aylık geliri olanlar daha yüksek geliri 

olanlara, ortaokul ve altı eğitim görenler daha yüksek eğitimlilere, köy 

doğumlular daha büyük birimlerde doğanlara, kırsal alanda yaĢayanlar kentsel 

alanda yaĢayanlara, ev kadınları ve çiftçiler diğer meslek gruplarına, üç ve daha 

fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara oranla daha sıklıkla ağrılı 

hissetmektedirler. Tablo 14'te görüldüğü gibi hiçbir zaman ağrılı hissetmediğini 

belirtenler en yüksek oranda 1501-2500 gelir grubu ve iĢçilerdir.     
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3.3.1.5. İlaç içme sıklığı 

Ġlaç içme sıklığı örneklem grubuna (X2(2, n=353)=30,611, p≤.01), cinsiyete (z= -

5,504, n=352, p≤.01), yaĢa (X2(2, n=350)=47,721, p≤.01), gelire (X2(6, 

n=337)=39,073, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -6,404, n=353, p≤.01), doğum 

yerine (z= -4,597, n=349, p≤.01), yaĢanan yere (z= -3,246, n=353, p≤.01), 

mesleğe (X2(5, n=353)=53,306, p≤.01) ve çocuk sayısına (z= -4,906, n=324, 

p≤.01) göre farklılık göstermektedir. Örneklem grupları arasında en sık ilaç 

içenler, yarısından fazlası (%52,4) her gün, %61,6'sı en az haftada bir kere ilaç 

içen mahalle örneklemidir. Kadınların ilaç içme sıklıkları erkeklerinkinden %26 

daha yüksektir, yaĢ arttıkça ilaç içme sıklığı artmaktadır, düĢük gelir gruplarında 

ilaç içme sıklığı yüksek gelir gruplarına oranla oldukça daha yüksektir, bu 

durumun tek istisnası 5501 TL ve üzeri geliri olanlardır ki onların da yaĢ 

ortalaması 52'dir, yani ilaç içme sıklıklarının yaĢtan kaynaklanması olasıdır. 

Aylık 500 TL ve altında kazananların %57'si her gün ilaç içmektedir. Ortaokul ve 

altı eğitim görenler daha yüksek eğitimlilere, köy doğumlular daha büyük 

birimlerde doğanlara, kırsal alanda yaĢayanlar kentsel alanda yaĢayanlara, ev 

kadınları ve çiftçiler diğer meslek gruplarına, üç ve daha fazla çocuğu olanlar 

daha az çocuğu olanlara oranla daha sıklıkla ilaç içmektedirler. Dörtte üçü 

(%76,4) en az haftada bir gün, %65,6'sı her gün ilaç içen ev kadınlarının yaĢ 

ortalaması 50'dir, yaklaĢık üçte biri de 40 yaĢın altındadır, bununla birlikte 

kronik hastalık sayısı ortalaması (2,34) en yüksek olan grup ev kadınlarıdır. Ev 

kadınları kendi sağlıklarını çiftçi, iĢçi, esnaf ve memurlara oranla daha kötü 

algılamaktadırlar, yine de %35,5'i sağlığını iyi, %36,6'sı da orta olarak 

değerlendirmektedir.  

Ġlaç içme sıklığı algılanan sağlık statüsünü etkilese de (,368**), her gün ilaç 

içenlerin %37,4'ü, haftada bir ilaç içenlerin de %64,5'i sağlığını  iyi olarak 

algılamaktadır.  Buna ek olarak iĢçilerin %36,2'sinin hiç ilaç içmediğini, yine aynı 

oranda iĢçi ise her gün ilaç içtiğini belirtmektedir. ĠĢçilerin %42,6'sının hiç hasta 

olmadığını belirtmesine rağmen neredeyse yarısı (%49) en az haftada bir gün 

ilaç içtiğini ifade etmiĢtir. Sadece hiç hasta olmadığını belirten iĢçiler 

incelendiğinde bu iĢçilerin dörtte birinin (%25) her gün, beĢte birinin de (%20) 

haftada bir ilaç içtiği görülmüĢtür. Hiç hasta olmayanların her gün ya da haftada 
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bir ilaç içmesi beklenen bir durum değildir. Dolayısıyla bu veri iĢçilerin kendi 

ifade ettikleri ya da algıladıklarından daha hasta/az sağlıklı olduklarını 

göstermekte, bu da "sağlıklı iĢçi" tezinden çok kendilerini sağlıklı/verimli 

iĢgücünün parçası olarak görmeye eğilimli oldukları ve sağlıklı olmaya atfedilen 

olumlu ahlaki değer nedeniyle sağlıklarını olduğundan daha iyi algılama ve 

yansıtma eğiliminde oldukları (Cornwell, 1984) Ģeklindeki açıklamaların daha 

mantıklı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 15: İlaç İçme Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Ġlaç içme sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 24,6 16,1 6,2 8,8 39,4 4,8 100 

Örneklem grubu 
n=353 
 

Köy  23,3 10,7 3,9 9,7 52,4 - 100 

Mahalle  30,2 5,6 7,1 7,9 49,2 - 100 

Üniversite  20,2 31,5 7,3 8,9 18,5 13,7 100 

Cinsiyet  
n=352 

Erkek  33 16,5 6,7 8,2 28,4 7,2 100 

Kadın  14,6 15,2 5,7 9,5 53,2 1,9 100 

YaĢ  
n=350 

-40 38,5 15,4 11 13,2 18,7 3,3 100 

41-60 22,8 20,5 6,4 9,4 32,7 8,2 100 

61+ 13,6 8 1,1 3,4 73,9 - 100 

Gelir  
n=337 
 

-500 25,7 8 4,4 4,4 57,5 - 100 

501-1500 24 9,4 7,3 15,6 43,8 - 100 

1501-2500 61,5 15,4 7,7 7,7 7,7 - 100 

2501-3500 16,7 27,8 5,6 5,6 22,2 22,2 100 

3501-4500 24 28 16 4 12 16 100 

4501-5500 10 35 15 10 10 20 100 

5501+ 26,9 25 1,9 11,5 26,9 7,7 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 23,1 8 6 8,5 54,3 - 100 

Lise ve üzeri  26,6 26,6 6,5 9,1 20,1 11 100 

Doğum yeri  
n=349 

Köy  20,3 11,6 5,8 9,3 51,2 1,7 100 

Köyden büyük  28,2 20,3 6,8 8,5 28,2 7,9 100 

YaĢanan yer  
n=353 

Kırsal  23,3 10,7 3,9 9,7 52,4 - 100 

Kentsel  25,2 18,4 7,2 8,4 34 6,8 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  29,5 6,8 4,5 9,1 50 - 100 

Ev kadını  12,9 5,4 5,4 10,8 65,6 - 100 

ĠĢçi  36,2 8,5 6,4 12,8 36,2 - 100 

Memur  21,4 30,5 6,9 8,4 19,8 13 100 

Esnaf  26,4 13,6 9,1 - 40,9 - 100 

Diğer  56,3 12,5 6,3 - 25 - 100 

Çocuk sayısı 
n=324 

En fazla 2 25,8 18,9 7,9 10,5 28,4 8,4 100 

3 ve üzeri 22,4 8,2 3 6 59,7 0,7 100 
 

3.3.1.6. Uyku bozukluğu yaşama sıklığı 

Örneklem genelinin %46,2‟si hiçbir zaman uyku bozukluğu yaĢamadığını, 

%11,6‟sı birkaç ayda bir, %9,1‟i ayda bir, %13,6‟sı haftada bir, %15,9‟u her gün 

uyku bozukluğu yaĢadığını belirtmiĢtir. Uyku bozukluğu yaĢama sıklığı yaĢ 

gruplarına (X2(2, n=350)=11,260, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -2,126, n=353, 

p≤.05), mesleğe (X2(5, n=353)=12,180, p≤.05) ve çocuk sayısına (z= -2,179, 
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n=324, p≤.05) göre farklılık göstermektedir; örneklem grubuna (X2(2, 

n=353)=0,707, p≥.05), cinsiyete (z= -1,765, n=352, p≥.05), gelire (X2(6, 

n=337)=9,180, p≥.05), doğum yerine (z= -858, n=349, p≥.05) ve yaĢanan yere 

(z= -469, n=353, p≥.05) göre ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 16: Uyku Bozukluğu Yaşama Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Uyku bozukluğu yaĢama sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 46,2 11,6 9,1 13,6 15,9 3,7 100 

YaĢ  
n=350 

-40 56 12,1 6,6 9,9 11 4,4 100 

41-60 43,9 14 11,1 12,3 14 4,7 100 

61+ 39,8 6,8 8 20,5 23,9 1,1 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 46,2 11,6 9,1 13,6 15,9 3,7 100 

Lise ve üzeri  49,2 2,5 8 16,1 22,1 2 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  50 - 9,1 11,4 29,5 - 100 

Ev kadını  44,1 4,3 7,5 23,7 19,4 1,1 100 

ĠĢçi  66 - 10,6 4,3 14,9 4,3 100 

Memur  35,1 28,2 11,5 9,9 8,4 6,9 100 

Esnaf  50 - 4,5 13,6 27,3 4,5 100 

Diğer  75 - - 18,8 6,3 - 100 

Çocuk sayısı 
n=324 

En fazla 2 45,3 17,4 10 10,5 12,1 4,7 100 

3 ve üzeri 45,5 3 7,5 19,4 22,4 2,2 100 
 
 

Tablo 16'da görüldüğü gibi yaĢlılar gençlere, lise ve üzeri eğitim görenler daha 

az eğitim görenlere, çiftçi ve esnaflar diğer meslek gruplarına, üç ve daha fazla 

çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara göre daha sıklıkla uyku bozukluğu 

çekmektedirler. ÇeĢitli çalıĢmalarda yaĢlıların gençlere oranla daha sıklıkla uyku 

bozukluğu çektikleri (Viot-Blanc ve Deschaux, 2002; Bader ve Ohayon, 2002), 

evdeki çocuk sayısı arttıkça uyku bozukluğu sıklığının arttığı (Sallinen vd., 

2002) ve eğitim düzeyi düĢük olanların daha sıklıkla uyku bozukluğu yaĢadığı 

(Polo-Kantola vd., 2002) ortaya konmuĢtur. Bu araĢtırmanın verileri eğitim 

düzeyi yükseldikçe uyku bozukluğu sıklığının arttığını göstermekte, bu açıdan 

Polo-Kantola vd.‟nin (2002) bulgularını desteklememektedir. Diğer taraftan 

bulgular evdeki çocuk sayısı ile uyku bozukluğu sıklığının doğru orantılı 

olduğunu (Sallinen vd.,2002) ve yaĢ arttıkça uyku bozukluğu yaĢama sıklığının 

arttığını gösteren çalıĢmaların (Viot-Blanc ve Deschaux, 2002; Bader ve 

Ohayon, 2002) bulgularıyla paralellik göstermektedir.  

Uyku bozukluğunun meslekle iliĢkilendirildiği çalıĢmalarda genellikle vardiyalı 

çalıĢan iĢçilere odaklanılmaktadır, bu araĢtırmada iĢçilerin üçte ikisi hiç uyku 

problemi yaĢamadığını belirtmektedir; ancak iĢe baĢlama saatinin de uyku 
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bozukluklarıyla iliĢkili olduğu (Sallinen vd., 2002) bulgusu kısmen çiftçilerin uyku 

bozukluğu çekme sıklığının diğer meslek gruplarından yüksek olmasını 

açıklayabilir. ÇeĢitli çalıĢmalar kadınların erkeklerden daha sıklıkla uyku 

sorunlarıyla karĢılaĢtığını ortaya koysa da (Lee, 2006; Bader ve Ohayon, 2002) 

bu araĢtırmada uyku problemleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. 

3.3.1.7. Stresli hissetme sıklığı 

Stresli hissetme sıklığı örneklem grubuna (X2(2, n=353)=18,254, p≤.01), 

cinsiyete (z= -2,278, n=352, p≤.05), yaĢa (X2(2, n=350)=6,146, p≤.05), gelire 

(X2(6, n=337)=23,044, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -4,305, n=353, p≤.01), 

doğum yerine (z= -3,539, n=349, p≤.01), yaĢanan yere (z= -2,955, n=353, 

p≤.01), mesleğe (X2(5, n=353)=27,220, p≤.01) ve çocuk sayısına (z= -2,210, 

n=324, p≤.05) göre farklılık göstermektedir.  

Tablo 17: Stresli Hissetme Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Stresli hissetme sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 16,7 13,3 11,3 18,4 36 4,2 100 

Örneklem 
grubu n=353 
 

Köy  17,5 9,7 7,8 13,6 50,5 1 100 

Mahalle  22,2 5,6 8,7 19,8 41,3 2,4 100 

Üniversite  10,5 24,2 16,9 21 18,5 8,9 100 

Cinsiyet  
n=352 

Erkek  18 12,9 13,4 18 31,4 6,2 100 

Kadın  15,2 13,3 8,9 19 41,8 1,9 100 

YaĢ  
n=350 

-40 12,1 13,2 7,7 19,8 45,1 2,2 100 

41-60 17,5 13,5 13,5 18,7 31 5,8 100 

61+ 19,3 12,5 11,4 17 36,4 3,4 100 

Gelir  
n=337 
 

-500 15 7,1 10,6 17,7 48,7 0,9 100 

501-1500 22,9 8,3 4,2 18,8 42,7 3,1 100 

1501-2500 38,5 15,4 23,1 15,4 7,7 - 100 

2501-3500 - 11,1 16,7 16,7 38,9 16,7 100 

3501-4500 8 28 24 16 24 - 100 

4501-5500 20 15 10 25 20 10 100 

5501+ 7,7 28,8 17,3 21,2 15,4 9,6 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 19,1 6 7,5 18,6 46,7 2 100 

Lise ve üzeri  13,6 22,7 16,2 18,2 22,1 7,1 100 

Doğum yeri  
n=349 

Köy  17,4 8,1 7,6 18 46,5 2,3 100 

Köyden büyük  15,3 18,1 15,3 19,2 26 6,2 100 

YaĢanan yer  
n=353 

Kırsal  17,5 9,7 7,8 13,6 50,5 1 100 

Kentsel  16,4 14,8 12,8 20,4 30 5,6 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  25 11,4 4,5 15,9 43,2 - 100 

Ev kadını  17,2 7,5 6,5 20,4 48,4 - 100 

ĠĢçi  27,7 2,1 8,5 14,9 40,4 6,4 100 

Memur  10,7 23,7 18,3 19,8 18,3 9,2 100 

Esnaf  18,2 13,6 13,6 9,1 45,5 - 100 

Diğer  6,3 - 6,3 25 62,5 - 100 

Çocuk sayısı 
n=324 

En fazla 2 15,8 15,3 13,7 17,9 30,5 6,8 100 

3 ve üzeri 20,1 9 9 16,4 44 1,5 100 
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Tablo 17'te görüldüğü gibi köy örneklemi diğer örneklemlere oranla, kadınlar 

erkeklere, 40 yaĢından genç olanlar daha yaĢlı olanlara, 500-1500 gelir 

aralığında olanlar daha yüksek gelir gruplarına, ortaokul ve altında eğitim 

alanlar daha yüksek düzeyde eğitim alanlara, köy doğumlu olanlar ve kırsal 

alanda yaĢayanlar daha büyük birimlerde doğan ve kentsel alanda yaĢayanlara, 

ev kadınları ve esnaflar diğer meslek gruplarına ve üç ve daha fazla çocuğu 

olanlar daha az çocuğu olanlara oranla daha sık stresli hissetmektedirler.  

Belek (2000b), yaptığı çalıĢmada gelir düzeyi, eğitim durumu ve yerleĢim yeri 

(gecekondu-kent merkezi) sabit tutulduğunda sınıfın psikolojik stres üzerinde 

etkisinin devam ettiğini saptamıĢ ve sınıf pozisyonunun zihin sağlığı üzerindeki 

etkisinin nedenin satın alma gücünden çok iĢ üzerindeki kontrol düzeyi olduğu 

sonucuna varmıĢtır. Bu bulguya benzer Ģekilde kendiiĢleri üzerinde kontrol 

oranı oldukça yüksek olan doçent ve profesörlerin ağırlıkta bulunduğu memur 

kategorisi en düĢük sıklıkta stresli hisseden meslek grubudur. ĠĢçiler ev 

kadınlarından, çiftçilerden ve esnaftan daha düĢük sıklıkta stresli 

hissetmektedirler ve %27,7‟si de hiçbir zaman stresli hissetmediğini 

belirtmektedir.   

Bulgular kadınların erkeklere (Blue, 2000; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2006a), ev 

kadınlarının çalıĢan kadınlara (Memon vd., 2003) ve gelir düzeyi düĢük, 

mahrumiyet düzeyi yüksek olanların daha yüksek gelir ve refah gruplarına 

oranla (Blue, 2000; Chandola vd., 2006) daha stresli olduğu bulgularıyla 

paralellik göstermekte, ancak kentlerde yaĢayanların (Moore vd., 2003; Zust 

vd., 2010) daha yüksek stres ve gerilim altında oldukları bulgularıyla 

çeliĢmektedir. Ayrıca stresli hissetmek psikolojik bozuklukların tek nedeni 

olmasa da bu sorunlara katkıda bulunduğu dikkate alındığında bulguların 

EskiĢehir‟de yapılan ve bazı psikolojik bozuklukların kadınlarda, düĢük eğitim 

düzeyi olanlarda, çalıĢmayanlarda ve düĢük gelirlilerde daha yaygın olarak 

görüldüğünü ortaya koyan çalıĢmaların (Keskin, 2008; Bilge, 2008) bulgularıyla 

da paralellik gösterdiği söylenebilir. GeliĢmekte olan ülkelerde kentsel alanlarda 

kronik ya da kısa süreli stresle baĢ etmede etkili faktörlerin baĢında gelen 

sosyal ve duygusal desteğe ulaĢmanın geniĢ ailelerin azalması ve tek ebeveynli 
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ailelerin çoğalması nedeniyle, özellikle de düĢük gelirli insanların yoğun olarak 

yaĢadığı alanlarda güç olduğu (Harpham, 1994) bilinmektedir.   

3.3.2. Örneklemde algılanan sağlık statüsü 
 

Örneklem genelinin %59,7‟si sağlığını iyi, %25,6‟sı orta, %14,8‟i kötü olarak 

değerlendirmektedir.  Tablo 18'de görülebileceği gibi, algılanan sağlık statüsü 

ile örneklem grubu, cinsiyet, eğitim düzeyi, doğum yeri, yaĢ, gelir ve meslekle 

iliĢkili olduğu gözlemlenmiĢtir. Ġki numaralı alt problemde sorulan soruya yanıt 

olarak algılanan sağlık statüsünün gelire, eğitime, cinsiyete ve yaĢanan yere 

göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Erkeklerin algılanan sağlık statülerinin 

kadınlara, lise ve üzeri eğitim görenlerin daha düĢük düzeyde eğitim görenlere,  

yüksek gelir düzeyine sahip olanların düĢük gelir düzeyine sahip olanlara, 

kentsel alanda yaĢayanların kırsal alanda yaĢayanlara, memurların çiftçi ve 

iĢçilere oranla daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Algılanan sağlık statüsünün 

sınıfsal bir desene sahip olduğu açıkça görülmektedir.  

Tablo 18: Algılanan Sağlık Statüsü ile Seçilmiş Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

 Algılanan sağlık statüsü    

n X
2
 Sd p 

Örneklem grubu 352 63,88 8 ≤.01** 

Cinsiyet 351 10,26 4 ≤.05* 

YaĢ  349 18,45 8 ≤.05 

Gelir 336 75,36 24 ≤.01 

Eğitim 352 59,86 4 ≤.01 

Doğum yeri 348 38,76 4 ≤.01 

YaĢanan yer 352 31,8 4 ≤.01 

Meslek 352 76,77 20 ≤.01 

Çocuk sayısı 323 31,92 4 ≤.01 

Sosyal güvence türü 335 44,13 4 ≤.01 

* α =.05 için anlamlıdır. 
** α=.01 için anlamlıdır. 

 

Tablo 19'da görüleceği gibi köy örneklemi diğer örneklemlere oranla, kadınlar 

erkeklere, yaĢlılar gençlere, gelir ve eğitim düzeyleri düĢük olanlar yüksek 

olanlara, köy doğumlu olanlar ve kırsal alanda yaĢayanlar daha büyük 

birimlerde doğan ve kentsel alanda yaĢayanlara, ev kadınları diğer meslek 

gruplarına ve üç ve daha fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara oranla 

sağlıklarını daha kötü algılamaktadırlar.   
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Mevcut sağlık göstergeleriyle algılanan sağlık statüsü paralel bir seyir 

izlemektedir, birkaç istisna dıĢında hastalık sayısı, hastalanma sıklığı, yorgun, 

ağrılı ve stresli hissetme sıklığı ve ilaç içme sıklığının nispeten yoğun olduğu 

grupların algılanan sağlık statüleri de nispeten kötüdür. Bu bulgular Burdur'da 

yapılan ve algılanan sağlık statüsünün yaĢa, cinsiyete ve statü gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği, kadınların, nispeten daha yaĢlı grupların ve düĢük 

statü gruplarının algılanan sağlık statülerinin erkeklere, daha genç gruplara ve 

yüksek statü gruplarına oranla daha düĢük olduğunun gözlendiği bir baĢka 

çalıĢmanın (Tekin, 2007:276-278) bulgularıyla örtüĢmektedir.   

Tablo 19: Algılanan Sağlık Statüsünün İlişkili Değişkenler Açısından 
Örneklemde Dağılımı 

% Algılanan Sağlık Statüsü 

Ġyi Orta Kötü Toplam 

Örneklem Geneli n=352 59,7 25,6 14,8 100 

Örneklem 
grubu n=355 
 

Köy  39,8 33 27,2 100 

Mahalle  50,4 32,8 16,8 100 

Üniversite  85,5 12,1 2,4 100 

Cinsiyet  
n=351 

Erkek  65,3 22,8 11,9 100 

Kadın  52,5 29,1 18,4 100 

YaĢ  
n=349 

-40 69,2 23,1 7,7 100 

41-60 60 27,1 12,9 100 

61+ 47,7 26,1 26,1 100 

Gelir  
n=336 
 

-500 40,7 32,7 26,5 100 

501-1500 46,9 34,4 18,8 100 

1501-2500 83,3 8,3 8,3 100 

2501-3500 61,1 33,3 5,6 100 

3501-4500 87,5 12,5 - 100 

4501-5500 81 19 - 100 

5501+ 92,3 3,8 3,8 100 

Eğitim  
n=352 

Ort. ve altı 42,7 34,7 22,6 100 

Lise ve üzeri  81,7 13,7 4,6 100 

Doğum yeri  
N=348 

Köy  43,6 32,6 23,8 100 

Köyden büyük  74,4 19,3 6,3 100 

YaĢanan yer  
n=352 

Kırsal  39,8 33 27,2 100 

Kentsel  67,9 22,5 9,6 100 

Meslek  
n=352 
 

Çiftçi  54,5 27,3 18,2 100 

Ev kadını  35,5 36,6 28 100 

ĠĢçi  59,6 27,7 12,8 100 

Memur  83,8 13,1 3,1 100 

Esnaf  50 36,4 13,6 100 

Diğer  31,3 37,5 31,3 100 

Çocuk sayısı 
n=323 

En fazla 2 69,5 21,1 9,5 100 

3 ve üzeri 42,9 33,1 24,1 100 
  
 
 

Bununla birlikte algılanan sağlık statüsünü neyin belirlediğini anlamak önemlidir, 

çünkü incelenen mevcut sağlık göstergeleri algılanan sağlığın sadece bir 

kısmını açıklayabilmektedir. Örneklemde haftada bir gün ya da daha sık 

hastalanan, yorgun, ağrılı ve stresli hisseden ve ilaç içen, diğer bir deyiĢle bu 
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belirtilerin hepsini birden en az haftada bir hissedenler ayrı bir grup olarak 

incelenmiĢtir. Örneklem içinde sağlık göstergeleri açısından en kötü verilere 

sahip olan bu grubun ortalama 3,77 kronik hastalığı vardır ve %46,2‟si köy, 

%53,8‟i mahalle örnekleminde yer almaktadır. Bu grubun üçte ikisinden azı 

sağlığının kötü olduğunu (%50‟si kötü, %11,5‟i çok kötü, toplam %61,5), %23,1‟i 

orta, % 15,3‟ü de iyi (%11,5‟i iyi ve %3,8‟i çok iyi) olarak algılamaktadır.  

Hastalığın tanımlanmasında değinildiği gibi bu bireylerin hastalıkları yanlıĢ 

ahlaki durumlar olarak değerlendirerek kendi sağlıklarını olduğundan daha iyi 

algılamalarının (Cornwell, 1984) bir sonucudur. Sadece iki veya daha fazla 

kronik hastalığı olanlar incelendiğinde de köy örneklemindekilerin %19,3‟ünün 

(hepsi iyi), mahalle örneklemindekilerin %36,9‟unun (%31,6‟sı iyi, %5,3‟ü çok 

iyi) ve üniversite örneklemindekilerin %70‟inin (%65‟i iyi, %5‟i çok iyi) sağlığını 

iyi olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bu durum Cornwell‟in bahsettiği ahlaki 

tutumun mahalle ve üniversite örneklemi tarafından daha fazla benimsendiğini 

ve hastalık damgalamasından daha fazla korktuklarını göstermektedir.  Bununla 

birlikte aynı grup içinde hastaneye ne sıklıkla gidildiği incelendiğinde hasta 

olmasa da kontrole gidenlerin oranı köy örnekleminde %29,8, mahalle 

örnekleminde %33,3, üniversite örnekleminde ise %40‟tır.  Buna göre mahalle 

ve üniversite örnekleminin düzenli kontrole gitme oranının daha yüksek 

olmasının algılanan sağlık statülerinin köy örneklemine oranla daha iyi olmasını 

açıklayabilir. Ancak en az iki kronik hastalığı olanların hiçbir örneklem grubunda 

yarısının bile düzenli kontrole gitmemesi, ahlaki statü açıklamasının daha güçlü 

olduğuna iĢaret etmektedir. YaklaĢık aynı sayıda hastalığa sahip olduğu halde 

kendisini diğer örneklem gruplarından daha “sağlıklı” algılayan üniversite 

örnekleminin, hastalığın nedeni olarak yaĢam tazı faktörleri ve genetik faktörler 

gibi doğrudan ya da dolaylı olarak bireyi suçlayan nedenleri diğer örneklem 

gruplarından daha fazla ifade etmesi de hastalığı ahlaki bir statü olarak daha 

çok gördüğünün bir iĢaretidir.    

Hastalıkların negatif değer atfedilerek damgalanması (stigma) bireylerin ve 

toplumun sağlığı ve hastalığı algılayıĢı ile yakından iliĢkilidir. Damgalanma artık 

sadece bireyleri negatif kliĢelerle (stereotiplerle) iliĢkilendiren bir tutum olarak 

değil, iliĢkileri değersizleĢtiren asimetrik bir toplumsal süreç olarak 
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görülmektedir (Aikins, 2006:427). Damgalama ve hastalık damgalaması 

arasında ayrım yapan Deacon vd. (2005:85) damgalamanın grubun ahlaki 

bütünlüğünü onaylamaları için ahlaki yargılar empoze eden, değere dayalı bir 

ideoloji olduğunu, hastalık damgalamasının ise insan bedeninde tıbbi açıdan 

meĢru kılınamayan bir hastalıkla iliĢkili “olumsuz toplumsal „yük‟”ten oluĢtuğunu 

belirtir. Link ve Phelan (2001:363, 377) damgalanmayı belirli bir güç 

pozisyonunda etiketleme, kliĢeleĢtirme, ayırma statü kaybı ve ayrımcılığın hep 

birlikte uygulanması olarak tanımlar ve damgalanmanın gerçekleĢmesi için bu 

sayılan süreçlerin gerçekleĢtirilmesine izin veren bir iktidarın uygulanması 

gerektiğini vurgular.  

Scambler (2009:442) damgalamanın izini Durkheim‟ın iĢlevselciliğine kadar 

sürer, Durkheim için toplumsal formasyonların normal/anormal arasında 

ayrımlaĢtırıldığı, anormalin olabilmesi için normal olanın gerekli olduğunu, diğer 

bir deyiĢle Goffman‟ın (1963) belirttiği gibi damgalanmıĢ olanın da olmayanın da 

aynı normların ürünü olduğunu hatırlatır. ġu halde bir iktidar aracılığıyla 

damgalanmayı sağlayacak olan bu normların ne olduğu çok önemlidir.  

Sağlık alanı içinde incelersek sağlığa iliĢkin belirli anlamlar ve sağlığı 

algılamanın belirli yolları okullarda verilen eğitimle ve kitle iletiĢim araçlarındaki 

program ve reklamlarla içselleĢtirilmekte ve bu da sağlık ve hastalık algısının 

temelini oluĢturmaktadır. Popüler sosyal ve kültürel bilgi sistemleri insanların 

hastalıkları anlama ve algılama tarzlarının Ģekillenmesinde etkili olmakta 

(Kleinman, 1980), bilgiyi üretenlerin kullandığı disipline edici güç, benliğin 

teknolojileri (Foucault, 1976) ile birlikte sağlık hakkında belirli düĢünme ve 

yaĢama biçimleri üretmektedir. Sağlık belirli değer sistemlerine, dünya 

görüĢlerine ve farklı sosyal, politik, ekonomik ve kültürel bağlamlarda farklı 

Ģekilde kullanılan bir kavram olduğu halde „uzman‟ bilgilerine dayanılarak bize 

aktarılan bu bilgilerin sağlığın ne olduğu ve sağlıklı olmak için ne yapmak ve ne 

yapmamak gerektiği hakkında kesin, evrensel, itiraz kabul etmez ve güvenilir 

gerçekler olduğu iddia edilmektedir (Wright ve Burrows, 2004:215-216). Bu 

sağlıklılık (healthism) söylemi (Wright ve Burrows, 2004:215) ne yiyip ne 

içmemiz ve ne kadar egzersiz yapmamız gerektiğini bize öğreterek ve ideal 

vücudun normalleĢtirilmiĢ tanımlarını vererek sağlığın üretilmesinin merkezine 
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bireyi ve bireyin bedenini yerleĢtirmektedir. Bu söylemde tıp, bireyin kendisi ile 

risk arasındaki iliĢkiyi yönetme biçimini hedeflemekte (Petersen, 1996) ve riski 

de seçim, sorumluluk ve suçluluk kavramlarıyla iliĢkilendirmeye çalıĢmaktadır 

(Wright ve Burrows, 2004:4).  

Böylece bu söylem bireyleri potansiyel tehlikeler karĢısında sürekli olarak risk 

altında olarak görmekte ve “sağlıklı bir yaĢam tarzına” sahip olarak kendilerini 

bu risklerden korumaktan yine bireyleri sorumlu tutmaktadır (Petersen, 1996). 

Bu „sorumluluk‟ normu, Scambler‟ın deyiĢiyle “A.B.D.‟den ithal edilen bireysel 

sorumluluk felsefesi” toplumsal yapıya gömülü utanç ve suçlama normlarının 

oluĢmasına neden olmaktadır. ġiĢmanlara, alkoliklere, sigara tiryakilerine, 

veremlilere, AIDS‟lilere vs. bu hastalıklara neden olan oburluk, tembellik, 

bağımlılık, pislik, „ahlaksızlık‟ gibi davranıĢlar atfedilmekte ve bu davranıĢlara 

olumsuz değer atfedilerek hastalıklar üzerinden gruplar aĢağılanmaktadır.  

Scambler (2009:451) da damgalamayla iliĢkili olarak Ġngiltere'de uygulanan iĢe 

geri dönüĢ (welfare-to-work) programlarına dikkat çekmektedir. Bu programların 

içeriği, kronik hastalıkları veya sakatlıkları olan insanların düĢük istihdam 

oranlarının yoksulluğa ve sosyal dıĢlanmaya neden olduğu varsayımından 

hareketle yeniden istihdam edilmelerinin (dolayısıyla iĢsizlik tazminatlarının 

kesilmesinin) teĢvik edilmesidir. Scambler (2009:451) bu programların 

uygulanmasının altında yatan gerçeğin de yukarıda bahsedilen normların 

uygulanması olduğunu belirtmektedir ve bu normların altında da neo-liberal 

ilkelerin yattığı oldukça açıktır. Bu yeni iĢçiler önce damgalanmakta, sonra 

hastalıktan kaynaklanan „damgaları‟, yoksulluğu artıran „sapkınlığa‟ 

dönüĢtürülmekte, bu da ucuz iĢgücü yaratmakta ve ücretleri muhafaza etme 

iĢlevini görmektedir. Elbette Scambler damgalamanın her zaman ve kesinlikle 

bu yolu izlediğini belirtmemekte, ama 70‟lerden bu yana Ġngiltere‟deki sömürü 

ve baskının bir parçasını da bu sürecin oluĢturduğunu savunmaktadır 

(Scambler, 2009:452).  

Hastalıkları damgalama kültürel inançları yansıtmakta ve bu inançlarla 

meĢrulaĢtırılmakta (Aikins, 2006:439; Chang vd., 2009:87), ekonomik 

güvensizlik dönemlerinde daha Ģiddetli hale gelmekte (Aikins, 2006:439) ve 



244 
 

 
 

ahlaki anlamı farklı kültürlere göre çeĢitlilik gösterse de doğuda da batıda da 

aynı ilkelerle iĢlemektedir (Chang vd., 2009:98). ġu halde damgalamanın „hangi 

kültürün‟  inancını yansıttığını görmek önemlidir.  

Neo-liberal hegemonyanın ve tıbbın egemenliğinin kitle iletiĢim araçları 

üzerinden kültür emperyalizmlerini kurdukları bu çağda elbette sağlık ve 

hastalık algısı bir yandan tıbbın bir yandan burjuvazinin çıkarlarına uygun 

Ģekilde inĢa edilecek ve insanların hasta olmaktan, hasta olarak bilinmekten, 

etiketlenmekten korkmaları, hastalığı doğal bir durum olarak değil, bir eksiklik, 

bir zayıflık olarak görmeleri sağlanacaktır. Kronik hastalıklar bedenin 

bozulmasına neden olur ve hastanın yaĢam koĢullarını ve sosyal iliĢkilerini 

yeniden Ģekillendirir, birey bir yandan hastalığın yarattığı fiziksel zorluklarla baĢ 

etmek bir yandan da toplumsal rol ve sorumluluklarını yeninden belirlemek 

zorundadır, çünkü kendisine yönelik toplumsal algılar, hem kendisinin, hem 

önemli ötekilerin hem de genelleĢtirilmiĢ ötekilerin kendine yönelik algıları, 

tutumları, duyguları dönüĢmüĢ, karmaĢıklaĢmıĢ ve yeniden ĢekillenmiĢtir 

(Aikins, 2006:428-429).  

Bu ağır dönüĢüm bireyin toplum içindeki statüsünü etkileyebilir, dolayısıyla 

damgalama süreci AIDS, SARS, verem, psikoz veya epilepsi veya ağır kronik 

hastalıklar için daha belirgin bir Ģekilde geçerli olsa da „verimli bir iş hayatını‟ 

engelleyecek her türlü hastalık için belirli bir düzeyde damgalama geçerlidir.  

Her ne kadar hastalık damgalaması ile ilgili çalıĢmalarda zihinsel hastalıklara ve 

sakatlıklara-özürlülüğe ağırlık verilse de  (Scambler, 2009; Chang vd., 2007; 

Kasapoğlu ve KuĢ, 2008) sağlığı kötü olarak değerlendirilebilecek olan 

bireylerin üçte birinden fazlasının sağlığını kötü olarak değerlendirmemesi, 

zihinsel hastalıklar ya da özürlülük söz konusu olmasa da bireylerde 

etiketlenme ve damgalanma endiĢesinin olduğunun bir iĢaretidir. Hastalıkları bu 

Ģekilde damgalamanın belki de en önemli iĢlevi bireyleri sağlıklı olmaya „ikna‟ 

etmektir. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı ĠĢ Yasası‟nın iĢverenin 

sözleĢmeyi „haklı nedenle derhal fesih' hakkının hangi durumlarda geçerli 

olduğu açıklayan 25. maddesinin ilk fıkrası “ĠĢçinin kendi kastından veya derli 

toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düĢkünlüğünden doğacak bir hastalığa 
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veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 

üç iĢ günü veya bir ayda beĢ iĢ gününden fazla sürmesi” Ģeklindedir. Neo-liberal 

söylemde neredeyse bütün hastalıkların nedeni için bireyin suçlandığı 

düĢünülürse çok sayıda hastalığın yasadaki ifadesiyle “iĢçinin kendi kastından 

veya derli toplu olmayan yaĢayıĢından” kaynaklandığının ileri sürülebileceği 

açıktır. Bu ahlaki çerçeve içinde bireyler hayatlarına devam etmelerini 

engelleyen bir durum olmadıkça hasta olmadıklarına „ikna olabilir‟, diğer bir 

deyiĢle kendi sağlıklarını iyi algılayabilirler.  

Bu durum bireylerin illa ki dıĢarıdan damgalanmalarını gerektirmez, bireyler 

toplumun hastalık hakkındaki olumsuz değerlendirmelerine kiĢisel olarak 

katılırlarsa kendi kendilerini damgalarlar (Link ve Phelan, 2001). Ancak sonuçta 

kendi kendine hastalık damgalaması, yani hastaların kendi kendileri hakkında 

önyargılı olmaları da toplumun hastalık hakkındaki değerlerinin bir sonucudur. 

Hastalıkların damgalanması, 19. yüzyıldan beri verem, kolera veya baĢka 

bulaĢıcı hastalıklar için bireylerin ahlaksızlığının, pisliğinin, tembelliğinin 

suçlanmasına neden olmuĢtur (Puhl ve Heuer, 2010:1019).  Bugün bireylere 

sağlıklı bir insan olmak için uyulması gereken kriterlerin empoze edildiği bir 

çerçevede 'sağlıksız' insan da sağlıksızlık riski karĢısında ne yapması 

gerektiğini bildiği / öğrendiği halde bu davranıĢları yerine getirmeyen sorumsuz 

insan olarak görülmektedir. Örneklemin hastalığın nedeni sorusuna verdiği 

cevapların bir kısmında da  "kendine bakmayan", "bakımsız", "pis", "sigara-içki 

içen" insanlar örtük bir "sorumsuzluk" ile suçlanmaktadır. 

Bu "sorumluluğun" kime karĢı duyulan / duyulması gereken bir sorumluluk 

olduğu önemli bir sorudur. Bu sorumluluğun gerçekten kiĢinin kendine karĢı 

sorumluluk olduğu varsayılırsa sağlıklılık söylemi de gerçekten insan hakları 

çerçevesinde toplum(lar)ın sağlığını iyileĢtirmeyi içeren bir söylem olarak 

görülebilir. Ancak durum bu olsaydı sağlıkla ilgili normlar farklı Ģekilde oluĢur, 

ülkeler ve bölgeler arasında mevcut eĢitsizliklerin bu derece derinleĢmesine, 

insanların (özellikle iĢsizlerin, yoksulların vs.) sağlık hizmetlerinden 

yararlanmaları için prim ödemek zorunda kalmalarına veya özel sağlık 

sigortalarının son derece doğal bir durum olan yaĢlanmayı (yaĢı) bir risk faktörü 
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olarak görüp prim artırmalarına izin verilmezdi. Bu sorumluluk, 'sağlıklı' 

iĢgücüne ve tüketici kitlesine ihtiyaç duyan piyasaya karĢı bir sorumluluktur.   

Kapitalizm ihtiyaç duyduğu sağlıklı iĢgücünü ve sağlıklı orta sınıfı en düĢük 

maliyetle sağlıklı tutmanın yolunu sağlıklı olmayı ahlaki sorumluluklara benzer 

bir norm olarak inĢa etmekte bulmuĢ, sağlıklılık söylemini üreterek bir yandan 

sağlığın bir piyasa haline gelmesini, diğer yandan iĢgücünün normları 

içselleĢtirerek kendi sağlığından kendini sorumlu tutmasını sağlamıĢ, üstelik 

reddedilemeyecek hale gelene dek hasta olsa da hasta etiketinden kaçınmak 

için kendisini nispeten sağlıklı algılamasına neden olmuĢtur. Herek‟e göre 

(2003) hastalığın toplumsal anlamı sorumluluğun ve suçlamanın tahsisini içerir,  

hastalar ya kurbanlar ya da failler olarak görülürler. Fail ne kadar suçlu ise 

kurban da zayıflık ve savunmasızlık içerir, bu durumda hem iĢgücü piyasasında 

hem de toplumda birey pozisyonunu en kolay hasta olmamakla koruyacaktır. 

Elbette bu durum dıĢarıdan görülecek belirtileri olan ya da sağlıkla/hayatla ilgili 

korkuların iĢle ya da statüyle ilgili korkuların önüne geçmediği durumlar için 

geçerlidir. Bu çerçeve içinde değiĢen ve toplum yaĢamının neredeyse her 

alanına sızan piyasa koĢulları nedeniyle Parsons'ın 'hasta rolü'ne benzer bir 

'sağlıklı rolü'nün geliĢmekte olduğu ileri sürülebilir.  

Parsons (1978, 2005 [1951]) iĢlevsel kapasitenin maksimize edilmesiyle ilgili 

kültürel değerlerin belirli toplumsal rollere dönüĢtüğünü, kültürün araçsal eylem 

kapasitesi ile hastalığı iliĢkilendirdiğini belirtmekte ve bu değerlerin hastalığa 

karĢı gösterdiğimiz tutumun kurumsallaĢmasını sağladığını vurgulamaktadır. 

Parsons'a (2005 [1951] :541-2, 547-8) göre insan organizmasının bedeni 

aslında doğa bilimlerinin ya da psikolojinin konusudur ama iĢlevini yitirdiği ve bu 

nedenle bireylerin araçsal kapasitelerini tehdit ettiği zaman sosyolojik hale gelir. 

Giddens da (1991:7,98,102) modernitenin geleneksel toplumlarda verili olan 

bedeni kolonize ettiğini belirtmekte, bedenin giderek toplumsal yaĢamın 

örgütlenmesinin düĢünümselliği içine çekildiğini ve artık kendi bedenlerimizin 

deseninden sorumlu olduğumuz bir noktaya geldiğimizi vurgulamaktadır. Turner 

da benzer Ģekilde günümüzde bedeni sosyal aktörler olarak kapasitelerimizi 

yansıtan vitrinlere benzetmektedir. Mellor ve Schilling (1997) insanların bir 

yandan benliğin görüntüsünün ve zevkin önemini vurgulayan bir tüketim 
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kültürünün talepleriyle, bir yandan da benliğin korunmasını ve çok çalıĢmayı 

(Püritan değerleri) vurgulayan bir çalıĢma kültürünün talepleriyle karĢı karĢıya 

olduğunu belirtir. Bu bağlamda araĢtırma örnekleminin kendini zaman zaman 

olduğundan da sağlıklı göstermeye ve buna inanmaya çalıĢması anlamlıdır, 

çünkü Schilling'in (2002:627) belirttiği gibi sağlıklı ve araçsal olarak etkili bir 

bedene sahip olmak "toplumsal baĢarının önemli bir değiĢkeni haline gelmiĢtir".   

Özellikle orta sınıflar diyet ve egzersiz aracılığıyla bedenlerini bir kültürel 

sermaye biçimi haline getirmekte, sahip oldukları sağlam bedenler üzerinden de 

kontrole, güce ve ahlaki yenilenmeye eriĢmeye çalıĢmaktadırlar (Ehrenreich, 

1990:236). Schilling (2002:628) tüketim kültürü ile çalıĢma kültürünün 

değerlerinin orta sınıfların habitusuna içkin hale geldiğini vurgular. Beden 

üzerine yapılan bu analizleri genel olarak sağlık için okumak mümkündür, 

sağlık, bedenin ve zihnin iĢgücü piyasasının istediği koĢulları karĢılaması olarak 

okunduğunda önemli bir değerdir ve bu değer iĢgücü piyasası ile iliĢkide olan 

mahalle ve üniversite örnekleminin habitusuna içkindir, bu nedenle bu 

gruptakilerin ilaç içseler ya da hastalansalar bile sağlıklarını değerlendirirken 

olumlu görüĢler bildirmeleri kasıtlı bir yanlıĢ bilgilendirme değildir. Diğer bir 

deyiĢle bu gruplar gerçekten kendilerini daha sağlıklı algıladıkları için daha 

sağlıklı olduklarını ifade etmektedirler, çünkü sağlıklı olmaları gerektiği normu 

kendi sınıfsal habituslarının bir parçasıdır, yapı öznenin algısını habitus 

üzerinden etkilemektedir.  

Tam da bu noktada tıbbın koyduğu teĢhis üzerinden ifade edilen durum olan 

hastalık (disease) ile bireyin kendini hasta hissetmesi anlamına gelen hasta 

hissetme (illness) arasındaki fark somutlaĢmaktadır. Oskay (1993:97) 

birincisinin medikal açıdan, doktorun bakıĢ açısından saptanan bir hastalık 

olduğunu, ikincisinin ise toplumsal-kültürel içerikli bir kavram olduğunu 

belirtmektedir. Bireylerin tıbbi muayeneler veya genel sağlık ölçekleriyle ifade 

edilebilecek olan sağlık durumları, kendi algıladıkları sağlıklarını koĢulsuz bir 

Ģekilde biçimlendirmemekte, tıbbi hastalıklar (disease) ile hasta hissetme 

(illness) her zaman örtüĢmemektedir.   
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Tablo 19'da görüldüğü gibi, köy örneklemi mahalle ve üniversite örneklemine 

oranla, kadınlar erkeklere oranla, en fazla ortaokul mezunu olanlar daha yüksek 

eğitim düzeyine sahip olanlara oranla, köyde doğanlar daha büyük birimlerde 

doğanlara oranla, yaĢlılar gençlere oranla, düĢük gelir düzeyine sahip olanlar 

daha yüksek gelir düzeyine sahip olanlara oranla, ev kadınları diğer meslek 

gruplarına oranla kendi sağlıklarını daha kötü algılamaktadırlar.  

Bu veriler, kadınların algılanan sağlık statüsünün erkeklerinkinden düĢük 

olduğunu  (Hemström, 2005; Tubeuf vd., 2008), eğitim düzeyi arttıkça algılanan 

sağlık statüsünün iyileĢtiğini  (Bratsberg ve Ragan 2002; Banks vd., 2007; 

Pappas vd., 1993; Mackenbach vd., 2008), kırsal alanlarda yaĢayanların 

algılanan sağlık statüsünün kentsel alanda yaĢayanlara göre daha kötü 

olduğunu (Bourne vd., 2009), iĢsiz kadınların algılanan sağlık statülerinin 

çalıĢan kadınlara oranla daha kötü olduğunu (Ross vd., 1990;  Siefert vd., 2001) 

ve yaĢlıların algılanan sağlık statülerinin gençlere oranla daha kötü olduğunu 

(Tubeuf vd., 2008) gösteren bulgularla paralellik göstermektedir.  

Bu durum toplumsal tabakalaĢma merdiveninde alt basamaklara inildikçe 

kiĢilerin kendi sağlıklarını daha kötü algıladıklarını göstermektedir. Bu desen 

aynı zamanda kronik hastalık sayısı, stresli, ağrılı, yorgun hissetme, hastalanma 

ve ilaç içme sıklığının örneklemdeki dağılımına da oldukça yakın bir desendir. 

Diğer bir deyiĢle aynı gruplar daha sağlıksızdır ve sağlıksızlaĢtıkça da kendi 

sağlıklarını daha kötü algılamaktadırlar.   

Algılanan sağlık statüsü, sosyal güvence tipine göre de farklılık göstermektedir 

(x2(49,96),n=352, p≤.01).  

Tablo 20: Algılanan Sağlık Statüsünün Eski Sosyal Güvenlik Kurumuna Göre 
Dağılımı 

%   Çok kötü Kötü Orta Ġyi Çok iyi Toplam 

 Sosyal 
güvence 
türü n=352 

Emekli Sandığı   1,5 3,6 13,9 57,7 23,4 100 

SSK  4,1 11 30,1 41,1 13,7 100 

Bağ-Kur 5,4 19,4 34,4 34,4 6,5 100 

YeĢil Kart  - 29,4 35,3 35,3 - 100 

Yok  3,2 16,1 32,3 35,5 12,9 100 

  %  Em. San. SSK  Bağ-Kur YeĢil K. Yok Toplam 

 Algılanan 
sağlık 
statüsü 
n=352 

Çok kötü  18,2 27,3 45,5 - 9,1 100 

Kötü  12,2 19,5 43,9 12,2 12,2 100 

Orta 21,1 24,4 35,6 6,7 11,1 100 

Ġyi  50 19 20,3 3,8 7 100 

Çok iyi  61,5 19,2 11,5 - 7,7 100 
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Tablo 20'de görüldüğü gibi kendi sağlığını en iyi algılayanlar Emekli Sandığı 

mensuplarıdır, onları SSK ve Bağ-Kur izlemektedir, kötü algılayanların içinde 

ise en yüksek oran YeĢil Kartlılara aittir. 

2002-2003 yıllarında toplanan verilere dayanan bir araĢtırmanın  (Mollahaliloğlu 

vd., 2006:18) sonuçları incelendiğinde sağlığını çok kötü algılayanların 

%27,86'sının sağlık sigortası olmayanlardan, %18,43'ünün SSK'lılardan, 

%17,16'sının YeĢil Kartlılardan, %13,51'inin Emekli Sandığı üyelerinden, 

%12,65'inin Bağ-Kur'lulardan oluĢtuğu görülmektedir. Bu araĢtırmada ise 

sağlığını çok kötü algılayanların en büyük kısmı Bağ-Kur'lulardan (%45,5) 

oluĢmakta, bunu sırasıyla SSK'lılar (%27,3), Emekli Sandığı üyeleri (%18,2) ve 

sosyal güvencesi olmayanlar (%9,1)  izlemektedir. Bağ-Kur'un durumundaki bu 

önemli değiĢimin bir kısmı bu araĢtırmadaki Bağ-Kur'luların %73'ünün köy 

örnekleminde yer almasından kaynaklanıyor olabilir. YeĢil Kartlıların hiçbirinin 

sağlığını çok kötü algılamaması ise YeĢil Kart kapsamında verilen hizmetlerin 

kapsamının geniĢlemesiyle (ayakta tedavi ve ilaç masraflarının karĢılanması 

gibi) birlikte sağlık hizmetlerine daha yüksek eriĢimin muhtemel bir sonucu 

olarak görülmektedir. Ayrıca 2002-3 yıllarında sağlığını çok iyi ve iyi olarak 

değerlendirenler içinde en yüksek payı SSK alırken (sırasıyla %34,46 ve 

%39,92; Mollahaliloğlu vd. 2006:18), bu araĢtırmada bu sırayı Emekli Sandığı 

mensupları almaktadır. Bu durumun nedeninin sağlık statüsü ile gelir ve eğitim 

arasındaki iliĢkiden kaynaklandığı düĢünülmektedir, çünkü bu örneklemdeki 

Emekli Sandığı mensuplarının büyük çoğunluğunun eğitim ve gelir düzeyi 

ortalama Emekli Sandığı mensuplarından (düz memurlardan) daha yüksektir.   

Örneklem genelinde algılanan sağlık statüsünü en çok etkileyen faktörler 

sırasıyla hastalanma sıklığı (,520**), kronik hastalık sayısı (,485**), ağrılı 

hissetme sıklığı (,448**), aylık gelir (-,424**) ve eğitim düzeyidir (-,405**) (bkz. 

Tablo 21). Eğitim ve gelir düzeyinin algılanan sağlık statüsü üzerindeki etkisi 

ilaç kullanma sıklığının, stresli hissetme sıklığının, yorgun hissetme sıklığının, 

egzersiz yapma, alkol ve sigara kullanımı gibi yaĢam tarzı faktörlerinin 

etkisinden daha fazladır. Bu durum algılanan sağlık statüsünün bazı fiziksel 

göstergelere bağlı olarak Ģekillendiğini, ancak tamamen fiziksel göstergeler 
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doğrultusunda Ģekillenmediğini göstermektedir. Tablo 21'e bakıldığında et, süt 

ve sebze-meyve tüketimi sıklaĢtıkça algılanan sağlık statüsünün de yükseldiği 

görülmektedir, bu bulgu gelirin sağlığı dolaylı olarak etkileme (Bourne vd., 2009) 

yollarından biri olarak düĢünülebilir.   

Kısmi korelasyon değerleri incelendiğinde, kronik hastalık sayısı ile algılanan 

sağlık statüsü arasındaki iliĢkinin eğitim ve gelir düzeyleri sabit tutulduğunda 

Ģiddetini nispeten koruduğu görülmektedir.  

Tablo 21: Algılanan Sağlık Statüsü ile Seçilmiş Değişkenlerin Korelasyon ve 
Kısmi Korelasyon Değerleri 

  Spearman‟s Rho  Aylık gelir sabit   Eğitim 

düzeyi sabit 

Kronik 

hastalık 

sayısı sabit   

 Genel Genel Genel Genel 

YaĢ ,199** ,100 ,058 -,908 

Eğitim -,405** -,125 Sabit -,214 

Aylık gelir -424** Sabit -,131 -,274 

Kronik hastalık sayısı ,485** ,447 ,419 Sabit  

Sosyal güvencelilik yılı -,168** -,036 -,025 -,133 

Çocuk sayısı ,230** ,017 -,048 ,008 

Et ürünlerini tüketme sıklığı ,296** ,090 ,089 ,173 

Süt ürün.tüketme sıklığı ,119* ,094 ,082 ,103 

Sebze-meyve tüketme sıklığı ,143** ,052 ,054 ,147 

Karbonhidrat tüketme sıklığı ,-,113* -,070 -,075 -,106 

Hastalanma sıklığı ,520** ,463 ,438 ,348 

Yorgun hissetme sıklığı ,386** ,300 ,286 ,265 

Ağrı hissetme sıklığı ,448** ,372 ,345 ,271 

Ġlaç kullanma sıklığı ,368** ,304 ,264 ,075 

Uyku bozukluğu sıklığı ,141** ,131 ,122 ,000 

Stresli hissetme sıklığı ,352** ,272 ,269 ,249 

Egzersiz yapma sıklığı -,274** -,153 -,126 -,204 

Alkol kullanma sıklığı -,290** -,125 -,106 -,149 

Sigara kullanma sıklığı -,144** -,158 -,138 -,013 
 
 

Kronik hastalık sayısı sabit tutulduğunda algılanan sağlık statüsü ile gelir (-,274) 

ve eğitim (-,214) arasındaki iliĢkilerin Ģiddetleri arasındaki fark ,019‟dan ,060‟a 

yükselmektedir. Eğitim düzeyi sabit tutulduğunda gelirle algılanan sağlık statüsü 

arasındaki iliĢkinin Ģiddeti ,293 puan azalırken gelir sabit tutulduğunda eğitimle 

algılanan sağlık statüsü arasındaki iliĢkinin Ģiddeti de ,280 puan azalmaktadır. 

Diğer bir deyişle algılanan sağlık statüsünü oluşturan önemli bir bileşen kronik 

hastalık sayısı olsa da bu değişken sabit tutulduğunda gelirin algılanan sağlık 

üzerindeki etkisinin eğitimden daha yüksek olduğu görülmektedir.  Kronik 

hastalık sayısı sabit tutulduğunda iliĢki Ģiddeti artan tek değiĢken sebze meyve 
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tüketme sıklığıdır, ancak bu değiĢkenin algılanan sağlıkla iliĢkileri eğitim düzeyi 

ve aylık gelir düzeyi sabit tutulduğunda yaklaĢık üçte iki oranında azalmaktadır.  

Bu çerçevede kronik hastalık düzeyi sabitlendiğinde algılanan sağlık statüsünü 

gelir ve eğitimin birçok fiziksel faktörden daha fazla etkilediği görülmektedir. Bu 

bulgular eğitim ile algılanan sağlık statüsünün iliĢkili olduğunu (Banks vd., 2007; 

Smith ve Goldman, 2007), ilgili olabilecek diğer değiĢkenler sabit tutulduğunda 

bile bu iliĢkinin varlığını sürdürdüğü (Cutler vd., 2008; Moore vd., 2002) ve 

sağlık üzerinde gelir değiĢkeninin eğitim ve meslek değiĢkenlerinden daha etkili 

olduğunu (Monden, 2004; Casterline vd., 1989) belirten çalıĢmaların 

bulgularıyla paraleldir.  

Algılanan sağlık statüsünü etkileyen faktörlerin örneklem grupları açısından 

farklılık gösterip göstermediğini görmek için her örneklem grubu için yeniden 

alınan korelasyon ve kısmi korelasyon değerleri incelenmiĢtir. Tablo 22‟de 

görüleceği gibi kronik hastalık sayısı bütün örneklem gruplarının algılanan 

sağlık statüsünü en yüksek Ģiddetle etkileyen değiĢkendir.   

Tablo 22: Örneklem Grupları İçin Algılanan Sağlık Statüsü ile Seçilmiş 
Değişkenlerin Korelasyon ve Kısmi Korelasyon Değerleri 

 Örneklem Grubu Örneklem Grubu Örneklem Grubu Örneklem 

Grubu 

 Köy  Mah.  Üniv. Köy    Mah.   Üniv. Köy    Mah.   Üniv. Köy    Mah.  

 Spearmans’ Rho Aylık Gelir Sabit Kronik Hastalık 
Sayısı Sabit 

Eğitim Sabit* 

Aylık gelir ,204* ,244**  ,302** Sabit Sabit Sabit ,166 ,171 ,138 ,168 ,227 

Eğitim görülen yıl ,302* - - ,327 - - ,162 - - Sabit Sabit 

Kronik hastalık sayısı -,563** -,422** -,385** ,552  ,379 ,380 Sabit Sabit Sabit ,483 ,416 

Et grubu tük. sıklığı - ,195* - - - - - - - - ,166 

Sebze-meyve tük. sık. - - ,195* - - ,208 - - ,288 - - 

Hastalanma sıklığı -,634** ,340** - ,674 ,310 ,119 ,510 ,170 ,031 ,644 ,344 

Yorgun hiss.sıklığı -,394** ,321** - ,378 ,306 - ,346 ,238 - ,388 ,339 

Ağrı sıklığı -,473** ,396** - ,459 ,381 - ,300 ,299 - ,445 ,398 

Ġlaç kullanma sıklığı -,422** ,325** - ,440 ,298 ,185 ,184 ,099 ,043 ,401 ,348 

Uyku boz. sıklığı -,227* - ,253** ,226 - ,275 ,153 - ,178 ,247 - 

Stresli hiss.sıklığı -,495** ,203** - ,477 ,207 - ,451 ,176 - ,487 ,205 

Egzersiz yap.sıklığı - - ,212* - - -,282 - - ,165 - - 

Sigara içme sıklığı ,284** ,200* - -,264 -,161 - -,076 -,039 - -,199 -,181 

* Üniversite örneklemindekilerin eğitim düzeyi aynı olduğu için eğitim sabit tutulduğunda r değeri 
değiĢmeyecektir. 
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Kronik hastalık sayısı sabitken gelir ve algılanan sağlık statüsü arasındaki 

iliĢkinin Ģiddeti köy örnekleminde 38, mahalle örnekleminde 73, üniversite 

örnekleminde 164 puan azalmakta, aylık gelir sabitken kronik hastalık sayısı ve 

algılanan sağlık statüsü arasındaki iliĢkinin Ģiddeti köy örnekleminde 11, 

mahalle örnekleminde 43, üniversite örnekleminde 5 puan azalmaktadır. Bütün 

örneklem grupları için kronik hastalık sayısının algılanan sağlık üzerindeki 

belirleyiciliği gelirden yüksektir, yine de algılanan sağlık statüsü gelirden en çok 

etkilenen grup, gelir sabit tutulduğunda kronik hastalık sayısının etkisinin en  

çok azaldığı mahalle örneklemidir. Korelasyon ve kısmi korelasyon değerleri 

birlikte ele alındığında üniversite ve mahalle örneklemindekilerin kendi 

sağlıklarını değerlendirirken parayla ilgili faktörlere köy örneklemine oranla daha 

fazla ağırlık verdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu da daha önce değinildiği gibi 

sağlıkla piyasayı en çok iliĢkilendirenin üniversite örneklemi, en az 

iliĢkilendirenin köy örneklemi olduğu tespitini desteklemektedir.   

Tablo 22'de dikkat çeken iki nokta vardır, bunlardan birincisi mahalle 

örneklemindekilerin et grubu besinleri daha fazla tükettikçe kendilerini daha 

sağlıklı algılamaları, buna karĢılık üniversite örneklemindekilerin sebze meyve 

grubu besinleri daha fazla tükettikçe kendilerini daha sağlıklı algılamalarıdır. 

Mahalle örneklemi sağlıklı beslenmeyi tanımlarken en sık verilen yanıt "pahalı, 

kıymeti yiyecekler yemek"tir ve mahalle örnekleminin %40'ı et grubu besinleri 

ayda bir ya da seyrek tüketirken bu oran üniversite örnekleminde %0,8'dir. Bir 

yandan mahalle örneklemindekilerin sağlıklı beslenmeye iliĢkin algıları, bir 

yandan da gelirin dolaylı etkisi nedeniyle et grubu besinlerin tüketim sıklığı 

mahalle grubundakilerin kendi sağlıkları hakkındaki değerlendirmelerini 

etkilemektedir.  

Tabloyla ilgili ikinci dikkat çeken nokta, sigara içme sıklığı ile örneklem 

gruplarının algılanan sağlık statüsü arasındaki iliĢkidir. Ġleride de değinileceği 

üzere köy örnekleminin %65'i, mahalle örnekleminin %59,5'i, üniversite 

örnekleminin %57'si hiç sigara içmemektedir. Bu durumda en az sigara içen 

örneklem grubu, sağlığını değerlendirirken sigara içme sıklığını en çok dikkate 

alan grup olmaktadır ve sigara içme sıklığı arttıkça algılanan sağlık statüsü 

iyileĢmektedir. Örneklem genelinde her gün sigara içenlerin (n=118) %8,5'i 
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kendi sağlığını kötü, %25,6'sı orta, %65,8'i iyi olarak algılarken hiç sigara 

içmeyenlerin (n=212) %18,9'u sağlığının kötü olduğunu, %26,9'u orta, %54,2'si 

ise iyi olduğunu düĢünmektedir. Sigara içme ve algılanan sağlık statüsü 

arasındaki iliĢki konusunda literatürde farklı çalıĢmalar farklı sonuçlara 

varmakta, çalıĢmaların çoğu sigara içenlerin algılanan sağlık statüsünün 

içmeyenlerden daha kötü olduğunu (Munyati vd., 2006; Meurer vd., 2001; 

Blaylock vd., 1992) ortaya koymakta, bazı çalıĢmalar ise sigara içenlerin sağlık 

statülerini içmeyenlere oranla daha iyi algıladıklarını ortaya koymakta ve bu 

durumu sigara içenlerin bir "iyimserlik önyargısına" sahip olmalarıyla (Prokhorov 

vd., 2003) açıklamaktadır. Bu araĢtırmanın bulguları, sigara içenlerin kendi 

sağlıklarını algılarken sigaranın kötü etkilerini dikkate almadıklarını ileri süren 

Prokhorov vd.'nin (2003) bulgularıyla örtüĢmektedir.   
 
 

Algılanan sağlık statüsünün belirleyicilerini özetlemek gerekirse köy 

örnekleminde algılanan sağlığı en yüksek Ģiddetle etkileyen değiĢkenler 

hastalanma sıklığı, kronik hastalık sayısı, stresli hissetme ve ağrı duyma 

sıklığıdır. Mahalle grubunda algılanan sağlık statüsünü en Ģiddetli Ģekilde 

etkileyen değiĢkenler kronik hastalık sayısı, ağrı duyma sıklığı, hastalanma 

sıklığı ve ilaç içme sıklığıdır. Aylık gelir sabit tutulduğunda da kronik hastalık 

sayısı sabit tutulduğunda da bu etkiler azalmakta, eğitim sabit tutulduğunda ise 

kronik hastalık sayısı hariç diğer değiĢkenlerin etkisi artmaktadır. Bu durum her 

ne kadar eğitim doğrudan mahalle örnekleminin algılanan sağlık statüsünü 

etkilemese de diğer değiĢkenlerin etkilerini azalttığını göstermektedir. Üniversite 

örnekleminin algılanan sağlık statüsü ise kronik hastalık sayısı, aylık gelir, uyku 

bozukluğu çekme sıklığı ve egzersiz yapma sıklığından etkilenmektedir. Aylık 

gelir sabit tutulduğunda kronik hastalıkların Ģiddeti azalmakta, uyku bozukluğu 

ve egzersiz yapma sıklığının etkileri artmaktadır, kronik hastalık sıklığı sabit 

tutulduğunda ise bu değiĢkenlerin hepsinin etkisi azalmakta, sebze meyve 

grubu besinleri tüketme sıklığının etkisi ise artmaktadır. Bu durum üniversite 

örnekleminin kendi sağlığını algılarken diğer örneklem gruplarına oranla 

hastalanma sıklığı, yorgun ve stresli hissetme, ağrı duyma, ilaç içme gibi 

hastalıkla daha çok iliĢkilendirilen değiĢkenlerden fazla etkilenmediğini 

göstermektedir.   
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3.4. Sağlığa Yönelik Tutum ve DavranıĢlar 

 

Örneklemin sağlığa yönelik tutum ve davranıĢlarını ölçmek için belirli besin 

gruplarını tüketme sıklıkları, sağlığa iliĢkin bilgileri edindikleri kaynaklar ve bu 

kaynaklara duydukları güven derecesi, doktora ve hastaneye gitme sıklığı, 

hangi durumlarda sağlık kuruluĢlarına gittikleri, gebelik ve doğum koĢullarına 

iliĢkin bilgiler, baĢkalarının verdiği ilaçları kullanmaya yönelik tutumları ve 

sağlıkla ilgili en önemli sorunları incelenecek ve cinsiyet, gelir, eğitim ve doğum 

yeri değiĢkenleriyle incelenen diğer değiĢkenler arasında bir iliĢki olup olmadığı 

ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

3.4.1. ‘YaĢam Tarzı’ faktörleri  

3.4.1.1. Beslenme 

Beslenmenin sağlık statüsünü etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu çeĢitli 

çalıĢmalarda (Dahlgren ve Whitehead, 1991:11; Winkleby vd., 1992:816) 

belirtilmektedir. Tablo 23 ve Tablo 24'te görüldüğü gibi çeĢitli besin gruplarını 

tüketme sıklığı çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık göstermektedir. 
 
 

Tablo 23: Besin Gruplarının Tüketiminin Seçilmiş Değişkenlere Göre Gösterdiği 
Farklılık  
 

**α =.01 için anlamlıdır. 
* α=.05 için anlamlıdır. 
 
 

 

 

 Et grubu besinleri 
tüketme sıklığı 

Süt ve süt ürünlerini 
tüketme sıklığı 

Sebze-meyve 
tüketme sıklığı 

Karbonhidrat grubunu 
tüketme sıklığı 

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

  Örn. grubu 348 114,44 2 ≤.01** 350 11,44 2 ≤.01 350 25,27 2 ≤.01 350 14,33 2 ≤.01 
YaĢ 345 7,99 2 ≤.05* 347 3,00 2 ≥.05 347 3,99 2 ≥.05 347 2,53 2 ≥.05 

Gelir 331 129,76 6 ≤.01 333 22,70 6 ≤.01 333 36,55 6 ≤.01 333 18,22 6 ≤.01 
Meslek 348 119,37 5 ≤.01 350 13,77 5 ≤.05 350 30,30 5 ≤.01 350 16,79 5 ≤.01 

 n z p n z p n z p n z p 

Cinsiyet 347 -1,268 ≥.05 349 -,641 ≥.05 349 -2,097 ≤.05 349 -,610 ≥.05 

Eğitim 348 -10,531 ≤.01 350 -4,159 ≤.01 350 -4,728 ≤.01 350 -2,592 ≤.01 
Doğum yeri 344 -6,932 ≤.01 346 -1,088 ≥.05 346 -1,654 ≥.05 346 -2,798 ≤.01 

  YaĢanan yer 348 -5,523 ≤.01 350 -,237 ≥.05 350 -2,556 ≤.05 350 -1,169 ≥.05 

  Çocuk sayısı 319 -6,296 ≤.01 321 -,208 ≥.05 321 -3,407 ≤.01 321 -,775 ≥.05 
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Et grubu besinleri tüketme sıklığı Tablo 23'te yer alan değiĢkenlerin yanı sıra 

algılanan sağlık düzeyiyle (,311**), kronik hastalık sayısıyla (-,287**) ve hasta 

olma sıklığıyla (-,387**) iliĢkilidir. Et grubu besinlerin tüketimi arttıkça algılanan 

sağlık statüsü iyileĢmekte, kronik hastalık sayısı ve hastalanma sıklığı 

azalmaktadır. Süt ürünlerinin tüketim sıklığı ile de kronik hastalık sayısı 

arasında negatif bir iliĢki (-,132**) olduğu görülmektedir. Bu durum yeterli 

beslenme ve sağlıklı hissetme arasındaki iliĢkiyi vurgulamaktadır. Et grubu 

besinleri de, süt ve süt ürünlerini de, sebze-meyveyi de üniversite örneklemi 

diğer örneklem gruplarına, gelir ve eğitim düzeyi yüksek olanlar düĢük olanlara, 

köyden daha büyük birimlerde doğanlar köyde doğanlara oranla, en fazla iki 

çocuğu olanlar daha fazla çocuğu olanlara oranla daha fazla yemektedir. Bu 

desen sadece karbonhidrat tüketiminde değiĢmekte ve tersine dönmektedir. 

Köy örneklemi, düĢük eğitim ve gelir düzeyine sahip olanlar, köy doğumlular ve 

iĢçiler karbonhidrat grubu besinleri diğer gruplardan daha sık yemektedirler. 

Beslenme ile ilgili veriler, örneklemdeki köylerde yaĢam tarzının kırsal 

kesimlerde sağlığın kentlerden daha iyi olacağına iliĢkin  (urban penalty) bazı 

tartıĢmalarda (Vlahov vd., 2005, 2007) ima edilen pastoral köy yaĢamından 

uzak olduğunu ve beslenmenin de sebze meyvenin ve etin ağırlıklı olduğu bir 

beslenme tarzı olmadığını göstermektedir. Tablo 24‟te görüldüğü gibi, köy 

örneklemindekilerin et yeme sıklığı hem mahalle örnekleminden hem de 

üniversite örnekleminden belirgin Ģekilde düĢüktür. Köy ve mahalle örneklemi 

içinde et grubunu birkaç ayda bir veya yılda bir yediklerini belirtenler kırmızı eti 

sadece Kurban bayramında yediklerini belirtmiĢlerdir. Bu durumu köy 

örnekleminden bazıları Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Anca kurbanda, yoksa nerden. Kasaptan parayla alamayız” (köy) 

“Köy yerinde hayvanın varsa keser yersin ama hayvan azalır” (köy)  

“Hayvanımızı öldürmemiz gerekir, hayvan eksik kalıyor” (köy) 

“Hepimiz bi ekmek parasına dolaşıyoz, kurbandaaan kurbana görüyoz eti” (köy) 

“Nerde gızım et. Ekmeği bacım arada getiriyor. Ekmeği, suyu yazdırıyor. Bir kilo 
domates alamıyom. Komşular da gelip sormaz. Aha yoğurt yerim akşamdan 
ekmeksiz.” (köy) 
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 Tablo 24: Besin Gruplarının Tüketiminin Örneklemde Dağılımı   

% 
Et grubu tüketimi Süt ürünleri tüketimi 

Sebze-meyve 
tüketimi 

Karbonhidrat tüketimi 

Y
ıld

a
 b

ir 
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ç a
yd
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Örn. Geneli n=350 1,4 4,3 19,3 50,9 24,1 100 1,7 10,3 88 100 2 19,4 78,6 100 0,3 1,7 16,6 81,4 100 
 

Örn. Gr  
n=350 

Köy 3 7,9 24,8 61,4 3 100 1 11,8 87,3 100 2 28,4 69,6 100 - 2 12,7 85,3 100 

Mahalle 1,6 5,6 32,8 48,8 11,2 100 4 14,5 81,5 100 3,2 25,8 71 100 - 0,8 10,5 88,7 100 

Üniversite - - 0,8 44,3 54,9 100 - 4,8 95,2 100 0,8 5,6 93,5 100 0,8 2,4 25,8 71 100 

 
Cins.  
n=349 

Erkek 1,6 2,1 17,5 54,5 24,3 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 
Kadın 1,3 7 21,5 46,2 24,1 100 

 
YaĢ  

n=347 

-40 1,1 4,3 21,7 51,1 21,7 100 
p≥.05 

Anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir. 

p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

41-60 1,8 3,6 17,4 44,9 32,3 100 

61+ 1,2 5,8 20,9 60,5 11,6 100 

 
Gelir 

n=331 

-500 4,4 8,8 33,6 51,3 1,8 100 3,6 20,5 75,9 100 3,6 34,8 61,6 100 - 1,8 17 81,3 100 

501-1500 - 5,4 28 59,1 7,5 100 2,1 7,4 90,4 100 2,1 20,2 77,7 100 - 1,1 6,4 92,6 100 

1501-2500 - - - 61,5 38,5 100 - - 100 100 - 7,7 92,3 100 - - 23,1 76,9 100 

2501-3500 - - 5,6 44,4 50 100 - 5,6 94,4 100 5,6 11,1 83,3 100 - 5,6 22,2 72,2 100 

3501-4500 - - - 60 40 100 - - 100 100 - - 100 100 4 - 28 68 100 

4501-5500 - - - 50 50 100 - 10 90 100 - 15 85 100 - - 40 60 100 

5501+ - - - 36,7 63,3 100 - 5,9 94,1 100 - 3,9 96,1 100 - 3,9 21,6 74,5 100 

 
Eğitim 
n=348 

Orta. ve altı 2,6 7,7 31,1 53,1 5,6 100 3,1 15,3 81,6 100 3,1 27,6 69,4 100 - 1,5 12,2 86,2 100 

Lise ve üzeri - - 3,9 48 48 100 - 3,9 96,1 100 0,6 9,1 90,3 100 0,6 1,9 22,1 75,3 100 

 
Doğ.yeri 
n=346 

Köy 2,4 5,9 28,8 54,1 8,8 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

- 1,2 11,7 87,1 100 

Köyden büyük 0,6 2,9 10,3 47,7 38,5 100 0,6 2,3 21,7 75,4 100 

 
YaĢ.yer 
n=350 

Kırsal 3 7,9 24,8 61,4 3 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

2 28,4 69,6 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 
Kentsel 0,8 2,8 17 46,6 32,8 100 2 15,7 82,3 100 

 
Meslek  
n=348 

Çiftçi 2,3 6,8 27,3 61,4 2,3 100 2,3 15,9 81,8 100 2,3 34,1 63,6 100 - 2,3 11,4 86,4 100 

Ev kadını 2,2 12 33,7 47,8 4,3 100 4,3 12 83,7 100 3,3 22,8 73,9 100 - 1,1 12 87 100 

ĠĢçi - 2,1 21,3 63,8 12,8 100 2,1 8,5 89,4 100 2,1 19,1 78,7 100 - - 6,4 93,6 100 

Memur - - 2,3 44,5 53,1 100 - 4,6 95,4 100 0,8 6,9 92,4 100 0,8 2,3 26 71 100 

Esnaf 4,5 - 27,3 45,5 22,7 100 - 23,8 76,2 100 4,8 33,3 61,9 100 - 4,8 9,5 85,7 100 

Diğer 6,7 - 33,3 60 - 100 - 20 80 100 - 46,7 53,3 100 - - 20 80 100 

Çocuk 
say. 

n=319 

En fazla 2 1,1 2,1 13,8 47,3 35,6 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

2,6 12,1 85,3 100 p≥.05 
Anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 
3 ve üzeri 2,3 8,4 29 52,7 7,6 100 1,5 29,8 68,7 100 

 
 

Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda kırsal alanlarda yaĢayanların kentsel alanlarda 

yaĢayanlara oranla daha kötü beslendiği ortaya konmuĢtur (Köksal, 1977, 

Tönük, 1987). Bu araĢtırma sağlıklı beslenme hakkında yargıda bulunmayı 

mümkün kılacak kadar beslenmeye odaklanmamaktadır, bununla birlikte 
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yaĢanan yerin niteliğinin ve gelir düzeyinin beslenmeyle iliĢkili olduğu 

görülmektedir. Kentsel alanda yaĢayan yüksek gelir grubu karbonhidrat dıĢında 

bütün besin gruplarından en yüksek düzeyde faydalanmakta, köy örneklemi 

mahalle örneklemine oranla süt ürünlerinden daha fazla yararlanmakta, mahalle 

örneklemi ise köy örneklemine oranla et grubu besinleri belirgin Ģekilde daha 

fazla yemektedir.  

Sebze-meyve tüketimi açısından da köy örneklemi dezavantajlıdır çünkü 

örneklemdeki köylerde sebze meyve yetiĢtiriciliği veya bahçecilik yaygın 

değildir, sebze ve meyve çoğunlukla haftada bir kurulan köy pazarından 

sağlanmakta, bu nedenle ekonomik sıkıntılar sebze meyve tüketimini de 

sınırlamaktadır. Diğer taraftan, köyde üretilen ve en kolay ulaĢılan süt ve süt 

ürünleri grubunda da en sık tüketim köy örnekleminde değil, üniversite 

örnekleminde görülmektedir. Bu çerçevede beslenme tablosu, köy ve mahalle 

örnekleminin daha ağırlıklı olarak tahıllarla beslendiklerini, üniversite 

örnekleminin sebze meyve, süt ürünleri ve et tüketimi sıklığının köy ve mahalle 

örnekleminden daha yüksek olduğunu göstermektedir.   

Beslenmeyle ilgili önemli bir veri de ekonomik sıkıntılar nedeniyle porsiyonları 

küçültme/öğün atlama ve sofradan aç kalkma sıklığıdır. Sadece köy ve mahalle 

örneklemlerine sorulmuĢ olan bu iki soruya verilen yanıtlar incelendiğinde 

örneklem geneli içinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle hiçbir zaman porsiyonlarını 

küçültmediğini ya da öğün atlamadığını belirtenlerin oranı %56,3, ekonomik 

sıkıntılar nedeniyle sofradan hiçbir zaman aç kalkmadığını belirtenlerin oranı ise 

%73,4‟tür. Diğer bir deyiĢle köy ve mahalle örnekleminin yarısına yakını çeĢitli 

sıklıklarla porsiyonlarını küçültmek ya da öğün atlamak, dörtte birinden fazlası 

da çeĢitli sıklıklarla sofradan aç kalkmak zorunda kalmıĢtır. Porsiyonlarını 

küçültmeye hiç gerek olmadığını belirten %56,3‟ün yanında örneklemin %7‟si 

birkaç ayda bir, %10,9‟u ayda bir, yine %10,9‟u haftada bir ve %14‟ü her gün 

porsiyonlarını küçültmek ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını belirtmiĢlerdir, 

%1,7‟sinin ise bu konuda fikri yoktur. Sofradan aç kalkma oranı ise nispeten 

düĢüktür, örneklemin %73,4‟ü sofradan hiç aç kalkmadığını belirtirken %4,4‟ü 

birkaç ayda bir, %5,7‟si ayda bir, %9,6‟sı haftada bir ve %5,2‟si her gün 

sofradan aç kalktığını belirtmiĢ, %1,7‟si ise fikir belirtmemiĢtir. Porsiyon 
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küçültme veya öğün atlama sıklığı cinsiyete (z= -2,733, n=229, p≤.01), gelire 

(X2(4, n=220)=10,241, p≤.05) ve mesleğe (X2(5, n=229)=11,636, p≤.05) göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte, ancak örneklem grubuna (X2(1, n=229)=2,200, 

p≥.05), yaĢa (X2(2, n=228)=2,491, p≥.05), eğitim düzeyine (z= -1,208, n=229, 

p≥.05), doğum yerine (z= -,671, n=229, p≥.05), yaĢanan yere (z= -,447, n=229, 

p≥.05), ve çocuk sayısına (z= -,504, n=213, p≥.05) göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Erkeklerin %62,5‟inin, kadınların ise %49,5‟inin hiçbir zaman ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle porsiyon küçültmedikleri/öğün atlamadıkları yanıtını verdikleri, yani 

köy ve mahalle örneklemindeki kadınların yarısından fazlasının çeĢitli sıklıklarda 

porsiyonlarını küçülttükleri ya da öğün atladıkları görülmektedir. Her gün 

porsiyonlarını küçülttüğü ya da öğün atladığını belirtenlerin üçte ikisi (%65,6), 

haftada bir bu durumu yaĢayanların %60,9‟u, ayda bir yaĢayanların da 

yarısından fazlası (%52) kadındır. Bu durumu nispeten nadir yaĢayanlar 

arasında ise erkeklerin oranı daha yüksektir, birkaç ayda bir yanıtını verenlerin 

%37,5‟i, hiçbir zaman yanıtını verenlerin ise ancak %41,9‟u kadındır.  

Gelir açısından incelendiğinde aylık geliri 500 TL‟nin altında olanların %15,9‟u 

her gün, %12,4‟ü haftada bir bu durumu yaĢadıklarını belirtmiĢ, 501-1500 TL 

geliri oranlarda bu oranlar sırasıyla %12,5‟e ve %9,4‟e gerilemiĢtir, daha üst 

gelir kategorilerinde ise porsiyonlarını küçültmek ya da öğün atlamak zorunda 

kaldığını belirten kimse yoktur.  

Meslek açısından incelendiğinde de yine cinsiyet ön plana çıkmaktadır, ev 

kadınlarının %20,4‟ü her gün, %11,8‟i haftada bir bu durumu yaĢadıklarını 

belirtirken bu oranlar sırasıyla çiftçilerde %11,4 ve %11,4, iĢçilerde %10,6 ve 

%8,5‟tir. Memurların %14,3‟ü her gün bu durumu yaĢadığını belirtmiĢ ama 

içlerinde haftada bir yanıtını veren olmamıĢtır, esnafların içinde de ayda bir 

veya daha seyrek olarak bu durumu yaĢadığını belirtenler olsa da hiçbiri her 

gün ya da haftada bir yanıtını vermemiĢtir. 

Sofradan aç kalkma sıklığı ise sadece cinsiyete (z= -2,005, n=229, p≤.05) göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte, örneklem grubuna (X2(1, n=229)=,894, p≥.05),  

yaĢa (X2(2, n=228)=1,545, p≥.05), gelire (X2(4, n=220)=7,677, p≥.05), eğitim 
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düzeyine (z= -1,330, n=229, p≥.05), doğum yerine (z= -,846, n=229, p≥.05), 

yaĢanan yere (z= -,946, n=229, p≥.05), mesleğe (X2(5, n=229)=3,913, p≥.05) ve 

çocuk sayısına (z= -,049, n=213, p≥.05) göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %76,7‟si, kadınların 

ise %69,7‟si hiçbir zaman sofradan aç kalkmak zorunda kalmadığını belirtmiĢtir. 

Her gün aç kalkmak zorunda kaldığını belirtenlerin dörtte üçü (%75), haftada bir 

aç kalkmak zorunda kaldığını belirtenlerin de üçte ikisinden fazlası (%68,2) 

kadındır. Bu veriler sağlıklı bir yaĢam için temel ihtiyaç olan beslenmeden 

tasarruf yapmak gerektiğinde bu yükün kadınların omuzlarına yüklendiğini, 

ekonomik eĢitsizliklerle cinsiyet eĢitsizliklerinin iç içe geçtikleri bir desenle 

iĢlediklerini göstermektedir.    

Beslenme bozukluklarının kök nedeninin yoksulluk olduğu ve bu nedenle de bu 

bozuklukların büyük oranda azgeliĢmiĢ ülkelerde görüldüğü (Delisle, 2008:172) 

ve alt sınıflarda yetersiz ya da yanlıĢ beslenme oranlarının üst sınıflara göre 

daha yüksek olduğu (Cockerham, 2000; Darmon ve Drewnowski, 2008; 

Hupkens vd., 2000) bilinmektedir. Bu araĢtırmanın bulguları çeĢitli besin 

gruplarını tüketme yeme sıklığının ve ekonomik nedenlerle porsiyon 

küçültme/öğün atlama sıklığının gelirle iliĢkili olduğunu gösterse de ekonomik 

nedenlerle sofradan aç kalkma sıklığının sadece cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermesi, gelirle iliĢkili olmaması beslenme açısından kadınların 

erkeklere oranla daha dezavantajlı olduğunu göstermektedir. Özellikle 

azgeliĢmiĢ ülkelerde kadınların hem yetersiz beslenme hem de yanlıĢ beslenme 

oranlarının yüksek olduğu (Delisle, 2008:175) ve kadınlar içinde de düĢük gelirli 

kadınların hem yetersiz hem de yanlıĢ beslenme „riskinin‟ daha yüksek olduğu 

(Monteiro, 2004:433) ortaya konmuĢtur. Bu araĢtırmada beslenmeyle ilgili 

ayrıntılı veriler olmasa da kadınların et grubu besinleri tüketme sıklığının 

erkeklerinkinden düĢük olması ve kadınların erkeklere oranla daha sıklıkla 

ekonomik nedenlerle porsiyonlarını küçültmek, öğün atlamak veya sofradan aç 

kalkmak zorunda kalmaları, bu bulguları destekler niteliktedir. Porsiyon 

küçültme veya öğün atlama sıklığı çalıĢan kadınlara oranla ev kadınları 

arasında daha yüksektir, bu bulgu da beslenme sorunlarına cinsiyet eĢitsizlikleri 
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nedeniyle gıda maddelerine eriĢmek için yeterli güce sahip olmamanın neden 

olduğu yönündeki (Molini ve Nub‟e, 2007) verileri hatırlatmaktadır.  

3.4.1.2. Hareketsizlik 

AraĢtırmada egzersiz-spor yapma sıklığı örneklem grubuna (X2(2, 

n=353)=61,076, p≤.01), cinsiyete (z= -2,731, n=352, p≤.01), gelire (X2(6, 

n=337)=69,850, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -7,384, n=353, p≤.01), doğum 

yerine (z= -4,401, n=349, p≤.01), yaĢanan yere (z= -3,658, n=353, p≤.01), 

mesleğe (X2(5, n=353)=66,334, p≤.01) ve çocuk sayısına (z= -4,407, n=324, 

p≤.01) göre farklılık göstermekte, ancak yaĢa göre (X2(2, n=350)=2,389, p≥.05) 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ayrıca egzersiz yapma sıklığı algılanan 

sağlık statüsü ile de iliĢkilidir (-274**); egzersiz yapma sıklığı arttıkça kendi 

sağlığını iyi olarak algılama oranı da artmaktadır. Her gün spor-egzersiz 

yaptığını belirtenlerin %75,4‟ü sağlığını iyi veya çok iyi olarak algılamaktadır, hiç 

spor-egzersiz yapmayanlarda ise bu oran %48,2‟ye gerilemektedir. 

Egzersiz ve fiziksel etkinlikle ilgili yapılmıĢ çalıĢmaları gözden geçiren Stephens 

vd. (1985) fiziksel etkinliğin tanımına göre sonuçların farklılaĢtığını 

vurgulamakta54, genel olarak yüksek gelir ve eğitim düzeyine sahip olanların 

daha düĢük gelir ve eğitim düzeylerine göre, erkeklerin kadınlara göre ve 

kalabalık kentlerde yaĢayanların daha az kalabalık kentlere ve kırsal bölgelere 

oranla fiziksel olarak daha aktif olduklarını belirtmektedir. Daha yeni tarihli 

çalıĢmalar da (Parks vd., 2003) benzer sonuçlar elde etmiĢlerdir.  

Tablo 25‟ten görülebileceği gibi bu araĢtırmanın bulguları bu verilerle 

uyuĢmamaktadır, köy ve mahalle örneklemlerinin egzersiz yapma sıklığı 

üniversite örnekleminden yüksektir, köy örnekleminin yarısından fazlası (%50,5) 

her gün spor-egzersiz yaptığını belirtmektedir. 

 

 

                                            
54

 Bu çalıĢmalarda genellikle çeĢitli fiziksel etkinlikler sıralanmakta ve katılımcılara bu 
etkinliklere ne sıklıkla katıldıkları sorulmaktadır, sıralanan fiziksel etkinlerin türü, zorluğu ya da 
maliyeti de de sonuçları değiĢtirmektedir (bkz. Stephens vd.1985). Bu araĢtırma çerçevesinde 
fiziksel etkinliklerin ayrıntılarına girilmeden soru, kaynak olarak kullanılan ölçeklerdeki gibi "ne 
sıklıkta egzersiz ya da spor yaparsınız?" Ģeklinde sorulmuĢ, egzersiz ya da sporu gündelik 
etkinlikleri ile iliĢkilendiren ve bu doğrultuda yanıt verenlere müdahale edilmemiĢtir.   
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Tablo 25: Egzersiz Yapma Sıklığının Örneklemde Dağılımı 

% Egzersiz yapma sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=353 57,2 3,7 3,4 15 18,7 2 100 

Örn.gr. 
n=353 
 

Köy  76,7 1 1 1 18,4 1,9 100 

Mahalle  77,8 0,8 2,4 6,3 12,7 - 100 

Üniversite  20,2 8,9 6,5 35,5 25 4 100 

Cinsiyet  
n=352 

Erkek  50 5,2 4,6 18 20,6 1,5 100 

Kadın  65,8 1,9 1,9 11,4 16,5 2,5 100 

Gelir  
n=337 
 

-500 80,5 0,9 - 2,7 15,9 - 100 

501-1500 76 1 2,1 6,3 12,5 2,1 100 

1501-2500 38,5 7,7 15,4 7,7 30,8 - 100 

2501-3500 22,2 5,6 16,7 33,3 16,7 5,6 100 

3501-4500 24 8 - 52 16 - 100 

4501-5500 10 10 10 25 45 - 100 

5501+ 19,2 9,6 5,8 34,6 25 5,8 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 79,4 1 0,5 3,5 14,6 1 100 

Lise ve üzeri  28,6 7,1 7,1 29,9 24 3,2 100 

Doğum 
yeri  
n=349 

Köy  73,8 1,7 2,9 5,2 15,7 0,6 100 

Köyden büyük  41,8 5,6 4 23,7 21,5 3,4 100 

YaĢanan 
yer  
n=353 

Kırsal  76,7 1 1 1 18,4 1,9 100 

Kentsel  49,2 4,8 4,4 20,8 18,8 2 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  75 2,3 - 2,3 20,5 - 100 

Ev kadını  86 1,1 1,1 3,2 7,5 1,1 100 

ĠĢçi  72,3 - 4,3 6,4 14,9 2,1 100 

Memur  22,9 8,4 6,1 33,6 25,2 3,8 100 

Esnaf  63,6 - - 4,5 31,8 - 100 

Diğer  68,8 - 6,3 6,3 18,8 - 100 

Çocuk 
say.  
n=324 

En fazla 2 46,3 5,8 4,7 23,2 17,9 2,1 100 

3 ve üzeri 76,9 0,7 - 4,5 15,7 2,2 100 

 

Kadınlar erkeklere oranla, düĢük gelir grupları daha yüksek gelir gruplarına 

oranla, ortaokul ve altı eğitim alanlar daha yüksek düzeyde eğitim görenlere, 

köy doğumlular daha büyük birimlerde doğanlara, kırsal alanda yaĢayanlar 

kentsel alanda yaĢayanlara oranla ve ev kadınları diğer meslek gruplarına 

oranla daha sık egzersiz yaptığını belirtmektedir. Bu durum egzersiz-spor-

fiziksel etkinlik algısından kaynaklanmaktadır. Üniversite örneklemi dıĢındakiler 

egzersiz-spor tanımını genel olarak fiziksel etkinlik olarak değerlendirmektedir, 

örneğin köy örnekleminde bulunan ve görüĢmenin yapıldığı dönemdeki iĢi açık 

alana traktörlerin yığdığı otları kürekle bir depoya aktarmak olan biri bu durumu 

"bütün gün ayaktayız ya işte bütün gün spor yapıyoruz bundan güzel spor mu 

olur" Ģeklinde ifade etmekte, ev kadınları da sıklıkla ev iĢlerinin fiziksel etkinlik 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu durumda köy ve mahalle örneklemi için 

egzersiz, boĢ zamanlarda yapılan ya da özellikle belirli bir sağlık kazanımı elde 
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etmek için yapılan özel fiziksel etkinlerden (kardiyo egzersizleri gibi) çok genel 

olarak hareketli olma durumunu ifade etmektedir. 

 

3.4.1.3. Alkol kullanımı 

Alkol kullanma sıklığı örneklem grubuna (X2(2, n=350)=87,449, p≤.01), cinsiyete 

(z= -5,230, n=349, p≤.05), yaĢa (X2(2, n=347)=20,813, p≤.05), gelire (X2(6, 

n=334)=83,948, p≤.01), eğitim düzeyine (z= -9,101, n=350, p≤.01), doğum 

yerine (z= -6,417, n=346, p≤.01), yaĢanan yere (z= -6,685, n=353, p≤.01), 

mesleğe (X2(5, n=353)=96,101, p≤.01) ve çocuk sayısına (z= -6,915, n=321, 

p≤.01) göre farklılık göstermektedir.  

Literatürdeki bazı çalıĢmalara göre gelir arttıkça alkol alma düzeyi artmakta 

(McKee vd., 2000; Balabanova ve McKee, 1999), bazılarına göre (Wu vd., 

2008) ise azalmaktadır; eğitim düzeyi yükseldikçe alkol tüketimi artmakta (Wu 

vd., 2008; Balabanova ve McKee, 1999; Turan vd., 1997; Arıkan vd., 1996),  

erkekler kadınlara oranla daha sık alkol tüketmektedirler (Cavelaars vd., 1997; 

Hupkens vd., 1993; Arıkan vd., 1996). Bazı bulgular yaĢ arttıkça alkol 

tüketiminin azaldığını (Onat vd., 2003) göstermekte, bazı çalıĢmalarda ise 

(Arıkan vd., 1996) yaĢ ve alkol tüketimi arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamaktadır.  

Bu araĢtırmanın bulguları üniversite örnekleminin diğer örneklem gruplarına, 

erkeklerin kadınlara, yüksek gelir gruplarının daha düĢük gelir gruplarına oranla 

daha sıklıkla alkol tükettiklerini göstermektedir. Ayrıca kentsel alanlarda 

yaĢayanlar ve köyden daha büyük birimlerde doğanlar köyde doğan ve köyde 

yaĢayanlardan, memurlar diğer meslek gruplarından ve iki ya da daha az 

çocuğu olanlar daha fazla çocuğu olanlardan daha sıklıkla alkol 

tüketmektedirler. Bu bulgular, eğitim, gelir ve kentleĢme yükseldikçe alkol 

tüketiminin arttığı yönündeki verilerle paralellik göstermektedir.    
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Tablo 26: Alkol Kullanma Sıklığının İlişkili Değişkenler Açısından Örneklemde 
Dağılımı 

% Alkol kullanma sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç 
ayda bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=350 62,3 11,1 7,1 11,1 6 2,3 100 

Örneklem 
grubu n=350 
 

Köy  93,2 5,8 - 1 - - 100 

Mahalle  76,2 4 7,1 7,9 4,8 - 100 

Üniversite  21,5 23,1 13,2 23,1 12,4 2,3 100 

Cinsiyet  
n=349 

Erkek  50,5 14,1 8,9 15,6 8,9 2,1 100 

Kadın  77,1 7,6 5,1 5,7 1,9 2,5 100 

YaĢ  
n=347 

-40 60,4 12,1 7,7 13,2 4,4 2,2 100 

41-60 49,7 14,8 10,1 13,6 8,3 3,6 100 

61+ 87,4 3,4 1,1 4,6 3,4 - 100 

Gelir  
n=334 
 

-500 89,4 3,5 4,4 0,9 1,8 - 100 

501-1500 78,1 7,3 4,2 7,3 3,1 - 100 

1501-2500 61,5 7,7 7,7 23,1 - - 100 

2501-3500 22,2 27,8 16,7 11,1 11,1 11,1 100 

3501-4500 33,3 25 4,2 29,2 4,2 4,2 100 

4501-5500 20 20 15 20 20 5 100 

5501+ 16 16 12 30 12 6 100 

Eğitim  
n=353 

Ortaokul ve altı 87,9 3,5 3,5 2 3 - 100 

Lise ve üzeri  28,5 21,2 11,9 23,2 9,9 5,3 100 

Doğum yeri  
n=349 

Köy  83,1 8,1 4,1 1,7 2,9 - 100 

Köyden büyük  42,5 13,2 10,3 20,1 9,2 4,8 100 

YaĢanan yer  
n=353 

Kırsal  93,2 5,8 - 1 - - 100 

Kentsel  49,4 13,4 10,1 15,4 8,5 3,2 100 

Meslek  
n=353 
 

Çiftçi  86,4 11,4 - 2,3 - - 100 

Ev kadını  100 - - - - - 100 

ĠĢçi  61,7 10,6 8,5 10,6 8,5 - 100 

Memur  25 21,9 13,3 21,9 11,7 6,3 100 

Esnaf  72,7 4,5 9,1 13,6 - - 100 

Diğer  62,5 - 12,5 12,5 12,5 - 100 

Çocuk sayısı 
n=324 

En fazla 2 44,9 14,4 10,2 17,6 9,1 3,7 100 

3 ve üzeri 88,8 5,2 2,2 0,7 2,2 0,7 100 
 
 

Alkol kullanma sıklığı, algılanan sağlık statüsü ile de iliĢkilidir (,290**). Hiç alkol 

kullanmayanların %48,2‟si sağlıklarını iyi (iyi ve çok iyi) olarak algılarken bu 

oran birkaç ayda bir alkol kullananlarda %84,6‟ya yükselmektedir. Aynı oran 

ayda bir alkol kullananlarda %64, haftada bir alkol kullananlarda %79,5, her gün 

kullananlarda ise %81‟dir.  

3.4.1.4. Sigara Kullanımı 

Önemli bir sağlık davranıĢı olan sigara içme sıklığı incelendiğinde, sınıf statüsü 

(Peterson ve Peto 2004; Layte ve Whelan, 2008; Barbeau vd., 2004), eğitim 

düzeyi (Jürges vd., 2009; Barbeau vd., 2004; Mackenbach vd., 2008) ve gelir 

düzeyi (Barbeau vd., 2004) düĢtükçe ve mahrumiyet düzeyi arttıkça (Jarvis, 

2009) sigara içme sıklığının yükseldiği görülmektedir. Ayrıca kırsal alanlarda 

sigara içme sıklığının kentsel alanlara oranla daha yüksek olduğu (Eberhardt 
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vd., 2001), yaĢ arttıkça sigara içme sıklığının azaldığı (Yen, 2005), 1980 

sonrasında oranlar birbirine yaklaĢsa da tarihsel olarak erkeklerin kadınlara 

oranla daha sık sigara içtiği (Bartley, 2004) de ortaya konmuĢtur. Türkiye'de 

yapılan çalıĢmalar da hem yetiĢkinlikte (TÜĠK, 2009b) hem de ergenlikte 

(Kasapoğlu ve Özerkmen, 2008) erkeklerin kadınlara oranla daha fazla sigara 

içtiklerini göstermektedir. Türkiye'de kentsel alanlarda sigara kullanımı kırsal 

alanlardan daha yüksektir ve 2003 verilerine göre yabancı literatürdeki 

çalıĢmaların aksine Türkiye'de eğitim düzeyi yükseldikçe sigara içme sıklığı da 

artmaktadır (Bilir vd., 2010:20). DĠE'nin hane halkı anketleri üzerinden yapılan 

bir tahmin çalıĢmasında ise Türkiye'de gelir düzeyi arttıkça sigara tüketiminin 

arttığı, eğitim düzeyi yükseldikçe sigara tüketiminin azaldığı, kentte sigara 

tüketiminin kırsal alanlara göre daha yüksek olduğu (Önder, 2010) tahmin 

edilmektedir. 

Bu araĢtırmada örneklem genelinin %60,4‟ü hiç sigara kullanmamakta, %2,8‟i 

birkaç ayda bir, %0,9‟u ayda bir, %1,7‟si haftada bir, üçte biri ise (%33,6) her 

gün sigara içmektedir. Sigara kullanma sıklığı cinsiyete (z= -5,736, n=350, 

p≤.01), yaĢa (X2(2, n=350)=22,762, p≤.01) ve mesleğe (X2(5, n=351)=51,161, 

p≤.01) göre farklılık göstermekte, ancak örneklem grubuna (X2(2, 

n=351)=0,987, p≥.05), gelire (X2(6, n=335)=10,748, p≥.05), eğitim düzeyine (z= 

-1,776, n=351, p≥.05), doğum yerine (z= -1,922, n=347, p≥.05), yaĢanan yere 

(z= -,832, n=351, p≥.05), ve çocuk sayısına (z= -0,902, n=322, p≥.05) göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Erkekler kadınlara, gençler yaĢlılara, 

esnaflar diğer meslek gruplarına göre daha sıklıkla sigara içmektedirler. Bu 

bulgular erkeklerin kadınlardan daha yüksek oranda sigara içtiğini gösteren 

araĢtırmaların (Bartley, 2004; Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması, 2009) 

bulgularıyla, yaĢ arttıkça sigara içme sıklığının azaldığı sonucuna ulaĢan ve 

gelirle sigara tüketimi arasında bir iliĢki bulamayan Yen'in (2005) çalıĢmasının 

bulgularıyla paralellik göstermektedir.    

Gelirle sigara istatistiksel olarak iliĢkili olmasa da her gün sigara içenlerin 

%48,7'si açlık sınırının (733 TL) altında, %19,5'i açlık sınırının üzerinde ama 

yoksulluk sınırının altında (734-2388 TL) aylık gelire sahiptir, yoksulluk sınırının 

üzerinde gelire sahip olanlar ise üçte birden azdır (%31).  Bu noktada en ucuz 
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sigaraların bile bir paketinin yaklaĢık 4,25 TL olduğu düĢünüldüğünde açlık 

sınırı altındakilerin sigaraya bir bütçe ayırmaları ĢaĢırtıcı görünmektedir. Elbek 

(2010) buna rağmen düĢük gelir gruplarında yer alanların daha yüksek gelir 

gruplarında yer alanlara oranla daha sıklıkla sigara içmelerini Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır:   

"Çünkü yoksullar... tütünün zararları hakkında daha az farkındalığa sahiptirler, tütün 
endüstrisinin politikaları karĢısında korunmasız durumdadırlar, stres yönetiminde zorluk 
yaĢarlar, maddi yoksunlukla baĢa çıkmanın getirdiği güçlüklerle hayatlarını sürdürürler 
ve yazık ki kötü giden hayatlarında tütün kullanımını kendileri için tek "ödül" olarak 
tanımlarlar. Hatta yapılan çalıĢmalarda tütün kullananlarda bağımlılığa neden olan 
kotinin düzeyinin diğer gruplara oranla yoksullarda daha yüksek olduğu gösterilmiĢtir." 

Tablo 27: Sigara Kullanma Sıklığının İlişkili Değişkenler Açısından Örneklemde 
Dağılımı 

% Sigara kullanma sıklığı 

Hiçbir 
zaman 

Birkaç ayda 
bir 

Ayda 
bir 

Haftada 
bir 

Her 
gün 

Fikrim 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli n=351 60,4 2,8 0,9 1,7 33,6 0,6 100 

Cinsiyet  
n=351 

Erkek  46,4 2,6 1,6 2,1 46,4 1 100 

Kadın  77,8 3,2 - 1,3 17,7 - 100 

YaĢ  
n=348 

-40 46,2 4,4 1,1 1,1 46,2 1,1 100 

41-60 56,5 3,5 0,6 2,9 35,9 0,6 100 

61+ 82,8 - 1,1 - 16,1 - 100 

Meslek  
n=351 
 

Çiftçi  59,1 - - - 40,9 - 100 

Ev kadını  86 2,2 - 2,2 9,7 - 100 

ĠĢçi  48,9 2,1 2,1 - 46,8 - 100 

Memur  56,6 5,4 1,6 3,1 31,8 1,6 100 

Esnaf  27,3 - - - 72,7 - 100 

Diğer  25 - - - 75 - 100 
 
 

Sigara kullanımı da algılanan sağlık statüsü ile iliĢkilidir (,144**). Hiç sigara 

içmeyenlerin %54,3‟ü sağlıklarını iyi (iyi ve çok iyi) olarak algılarken bu oran 

birkaç ayda bir sigara içenlerde %55,6, ayda bir sigara içenlerde %100, haftada 

bir sigara içenlerde %100, her gün sigara içenlerde de %65,8‟dir. Bu bulgu, 

daha önce de değinildiği gibi sigara içenlerin kendi sağlıklarını algılarken 

sigaranın kötü etkilerini dikkate almadıklarını ileri süren Prokhorov vd.'nin 

(2003) bulgularıyla paralellik göstermektedir.   

3.4.2. Sağlıkla ilgili bilginin kaynakları, bazı kaynaklara duyulan 

güven düzeyi ve ilaçların son kullanma tarihlerine dikkat etme  

 
 

Örneklem genelinin %42,1‟i sağlıkla ilgili bilgilerini televizyondan, %16‟sı kendi 

gittiği doktordan, %14,6‟sı internetten, %5,4‟ü dergilerdeki sağlıkla ilgili 

makalelerden, %4,9‟u akrabalarından, %4,3‟ü komĢularından öğrendiğini 
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belirtmiĢtir. Bunun dıĢında sağlık bilgilerinin edinildiği kaynaklar arasında 

gazeteler, okulda verilmiĢ olan dersler, kitaplar, iĢyerinde veya askerde verilen 

eğitimler gibi çeĢitli kaynaklar bulunmaktadır. Tablo 28‟de görüldüğü üzere üç 

numaralı alt problemde sorulan soruya, sağlık bilgisinin elde edildiği kaynağın 

eğitim düzeyine, gelir düzeyine ve yaĢanan yere göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği yanıtı verilebilir.   

 

Tablo 28: Sağlık Bilgisinin Elde Edildiği Kaynakla Seçilmiş Değişkenler 
Arasındaki İlişki 

 Sağlık bilgisinin elde edildiği kaynak 

n X
2
 Sd p 

Örneklem grubu 349 231,32 36 ≤.01** 

Cinsiyet 348 17,14 18 ≥.05 

YaĢ  346 42,59 36 ≥.05 

Gelir 334 265,91 108 ≤.01 

Eğitim 349 155,23 18 ≤.01 

Doğum yeri 345 80,35 18 ≤.01 

YaĢanan yer 349 71,72 18 ≤.01 

Meslek 349 260,87 90 ≤.01 

Çocuk sayısı 320 66,917 16 ≤.01 

**α=.01 için anlamlıdır. 

 

Tablo 29'da görüldüğü gibi köy ve mahalle örneklemlerinin, aylık geliri 500 TL 

altında olanların, ortaokul ve altında eğitim alanların, köyde doğmuĢ olanların ve 

kırsal alanda yaĢayanların, ev kadınlarının ve üç veya daha fazla çocuk sahibi 

olanların sağlık bilgisi edinmede en önemli kaynakları televizyondur.  

Köy örneklemi komĢu ve akrabalardan, mahalle örneklemi gazete ve takvim 

yapraklarından, üniversite örneklemi internetten ve makalelerden bilgi edinmesi 

açısından diğer gruplardan farklılaĢmaktadırlar. Sağlık bilgisinin elde edildiği 

kaynakla eğitim arasındaki iliĢki incelendiğinde lise ve üzerinde eğitim 

görenlerin üçte biri (%33,8) internete baĢvururken en fazla ortaokul mezunu 

olanlar arasında internete baĢvuran kimse yoktur. BaĢka çalıĢmalarda da 

internette yer alan sağlık bilgilerinden eğitim düzeyi yüksek olanların daha çok 

faydalandığı (Lee, 2009) ortaya konmuĢtur. 
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Tablo 29: Sağlık Bilgisinin Elde Edildiği Kaynağın İlişkili Değişkenler Açısından 
Örneklemde Dağılımı   

Sağlık bilgisinin elde edildiği kaynak 

%  T
e
le

vizyo
n
 

 K
e
n
d
i 

d
o
kto

ru
 

K
o
m

Ģu
 ve

 

a
kra

b
a
  

Ġn
te

rn
e
t 

G
a
ze

te
 ve

 

ta
kvim

 

K
ita

p
 

T
a
b
ia

t b
ilg

isi 

d
e
rsi 

M
a
ka

le
 

K
e
n
d
i 

d
e
n
e
yim

i 

D
iğ

e
r 

T
o
p
la

m
 

Örneklem Geneli n=350 42,1 16,1 8,9 14,6 2 2,9 2 5,4 2,9 3,1 100 

Örn.grubu 

n=350 

 

Köy  53,4 17,5 11,7 1 - 1 5,8 - 2,9 6,7 100 

Mahalle  59,2 15,2 12 0,8 5,6 2,4 0,8 - 3,2 0,8 100 

Üniversite  14,9 15,7 3,3 40,5 - 5 - 15,7 2,5 2,4 100 

Gelir  

n=334 

 

-500 60,2 15,1 12,4 - 2,9 0,9  - 3,5 5 100 

501-1500 51,6 19 11,8 2,1 3,2 2,1 1,8 - 1,1 7,3 100 

1501-2500 53,8 7,7 - 7,7 - 7,7 - - 23,1 100 100 

2501-3500 5,6 11,1 5,5 50 - 16,7 - 11,1 - - 100 

3501-4500 32 8 - 48 - - - 12 - - 100 

4501-5500 10,5 15,8 10,2 36,8 - 5,3 - 10,5 - 10,9 100 

5501+ 13,7 15,7 3,9 37,3 - 3,9 - 19,6 3,9 2 100 

Eğitim  

n=353 

Ortaokul& altı 58,1 17,1 12,7 - 2,5 1,5 2,5 - 2,5 3,1 100 

Lise ve üzeri  21,2 14,6 4 33,8 0,7 4,6 1,3 12,6 3,3 3,9 100 

Doğum yeri  

n=349 

Köy  51,7 16,9 12,8 2,9 2,3 1,7 3,5 - 2,9 5,3 100 

Köyden büyük  33,5 13,9 4,7 25,4 1,7 4 0,6 11 2,3 3,5 100 

YaĢanan yer  

n=353 

Kırsal  53,4 17,5 11,7 1 - 1 5,8 - 2,9 6,7 100 

Kentsel  37,4 15,5 7,8 20,3 2,8 3,7 0,4 7,7 2,8 1,6 100 

Meslek  

n=353 

 

Çiftçi  52,3 13,7 20,4 - - 2,3 4,5 - 2,3 4,5 100 

Ev kadını  60,9 18,4 7,6 1,1 2,2 4,3 - - 4,3 1,2 100 

ĠĢçi  53,2 12,8 17 - 8,5 - 4,3 - - 4,2 100 

Memur  18 15,6 3,1 38,3 - 2,3 0,8 14,8 2,3 4,8 100 

Esnaf  54,5 18,2 9,1 - 4,5 - 9,1 - - 4,6 100 

Diğer  50 18,6 6,3 6,3 - 6,3 - - 12,5 - 100 

Çocuk say. 

n=324 

En fazla 2 33,3 15,6 7,5 22,6 3,2 4,3 0,5 9,1 2,7 1,2 100 

3 ve üzeri 56,7 17,1 11,2 1,5 0,7 1,5 3 - 3,7 4,6 100 
 
 

Örneklem açısından televizyon baĢta olmak üzere kitle iletiĢim araçlarının sağlık 

bilgisini edinmede en önemli kaynak olduğu görülmektedir. Günümüzde sağlık 

konularının kitle iletiĢim araçlarında önemli bir yere sahip olduğu açıktır. 

Neredeyse her televizyon ve radyo kanalında ve her gün yayınlanan çok sayıda 

program, yayınlanan sağlıklı yaĢama rehberi niteliğindeki dergiler (Form Sante 

vs.), ayrıca konusu sağlık olmasa da her sayısında bir 'sağlık dosyası'na yer 

veren çeĢitli yayınlar, sağlık bilgileri içeren bloglar ve forumlar gibi hikmeti 

kendinden menkul internet siteleri, yoğun bir bilgi kirliliği yaratarak gündelik 

yaĢamımızı çevrelemektedir. Zaman zaman ana haber bültenlerinde bile Ģifalı 

otlar ya da yiyecekler hakkında 'haberler' yer almaktadır. Türkiye'de de yazılı 

basında yayınlanan haberler içinde sağlık haberlerinin popüler olduğu, bununla 

birlikte bu haberlerin her zaman güvenilir olmadığı bilinmektedir (Demir, 2010). 



268 
 

 
 

Kitle iletiĢim araçları sağlıkla ilgili konularda bilgi edinmek için sıklıkla kullanılan 

ve bilgiyi etkili bir Ģekilde yayan araçlardır. Özellikle televizyonun sağlık bilgisi 

edinmek için en sık kullanılan kaynak olduğu ve basılı materyallerden çok daha 

sıklıkla kullanıldığı birçok çalıĢma tarafından (Signorelli, 1993; Kaiser Family 

Foundation/ Harvard School of Public Health, 2001, 2002) ortaya konmuĢtur. 

Genel olarak sağlık bilgisi edinmek için doktor ya da hemĢire gibi kiĢisel ve 

doğrudan kaynaklardan daha çok televizyon, radyo, gazete, kitap ve dergi gibi 

bilgi ileten aracıların daha sıklıkla kullanıldığı da ortaya konmuĢtur (Chew vd., 

1995). Burdur'da yapılan bir çalıĢmada (Tekin, 2007:206) Ģifalı bitkiler kullanma 

gibi geleneksel tedavi yöntemlerinin bile örneklemin %40'ından fazlası 

tarafından kitle iletiĢim araçlarından öğrenildiği görülmektedir. 

Sağlıkla ilgili televizyon programlarının izleyiciye sundukları "bilimsel sağlık 

bilgisi" sayesinde bireylerin etraflarındaki sağlık risklerinin ve yanlıĢ sağlık 

davranıĢlarının farkına vardıkları, güvenilir sağlık bilgisi açısından eksikliklerini 

fark ettikleri (Chew vd., 2002:187, 190) ileri sürülmekte ve bu programların 

bireylerin sağlık bilgisini ve 'sağlık motivasyonunu' artırdığı ve sağlık 

davranıĢlarını değiĢtirdiği (Chew vd., 1998; Chew vd., 2002; Mirotznik vd., 

1995) ileri sürülmektedir. 'Sağlık motivasyonu' bireylerin "kendi sağlığı için 

duyduğu sorumluluk" düzeyinin ölçülmesi için geliĢtirilmiĢ bir kavramdır ve 

sağlık davranıĢlarını değiĢtirmede etkili olduğu düĢünülmektedir (Chew vd., 

2002:182). Diğer bir deyiĢle genellikle bu programlarda verilen sağlık bilgileri, 

bireylerin kendi sağlıklarından sorumlu olduğu ve kendi kendilerini sağlıklı 

tutmakla yükümlü oldukları imasını barındırmaktadır.   

Toplumun sağlıkla ilgili bilgisini artırmak, sigara kullanımını azaltmak ya da 

yanlıĢ beslenme alıĢkanlıklarını değiĢtirmek amacıyla kitle iletiĢim araçlarının 

kullanılması elbette olumlu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bununla 

birlikte bu programların içeriğinin bilimselliğinin ve örtük amacının farkında 

olmak da son derece önemlidir. Her ne kadar çeĢitli yayınlarda bu programların 

dikkatle hazırlanıp kontrol edilmesi gerektiği vurgulansa da (Chew vd., 

2002:182) bu bakıĢ açısı yeterli değildir. Örneğin ergenlik dönemindeki 

bireylerin sağlıkla ilgili konuları en sık televizyondan, en az sıklıkla da 

internetten öğrendiklerini ortaya koyan bir çalıĢma (Lariscy vd., 2010:112-113) 
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örneklemin televizyon, radyo ve basılı materyalden sağlık bilgisi edinirken 

reklamlar, eğlence amaçlı yayınlar ya da haberler arasında bir ayrım 

yapmadığını göstermekte ve ergenlere yönelik sağlık stratejileri için reklamların 

güçlü bir araç olduğunu savunmaktadır. 1990'lı yıllarda A.B.D. televizyonlarında 

bir saatte 17'den fazla sağlıkla ilgili reklam yayınlandığı (Byrd-Bredbenner ve 

Grasso, 2000) dikkate alındığında durumun ciddiyeti netleĢmektedir. Sağlıkla 

ilgili reklamlar bir yana, sağlıkla ilgili programların bile izleyicilere ne derece 

"bilimsel" bilgi sunacağı tartıĢılmalıdır. Tıbbi araĢtırma ve yayınların bile ilaç 

Ģirketlerinin sponsorluğunda (Healy ve Thase, 2003; Angell, 2000; 

Bodenheimer, 2000) yapıldığı/yapılabildiği bir çağda amacı en nihayetinde 

reklam geliri elde etmek olan televizyon kanallarında yayınlanacak bu 

programların bilimsel bilginin objektif bulgularını ve yalnızca bu bulguları 

yansıtma ihtimali hakkında düĢünülmelidir. Bazı araĢtırmalarda gösterildiği gibi 

sağlık bilgilerini televizyondan edinmek yanlıĢ bilgilenmeye yol açabilir 

(Kalichman vd., 2002) ve/veya bu gibi programlar ve reklamlar, teĢhis ve tedavi 

modalarını (White 2002:38) destekleyecek bir iĢlev görebilir. 

Ġnternetten elde edilen bilgilerin bilimselliği için de hem aynı eleĢtiriler geçerlidir, 

hem de internette bir sayfayı hazırlayan kiĢinin kimliğini gizlemesi ya da 

olduğundan farklı göstermesi mümkün ve çok kolay olduğu için internetten elde 

edilecek bilgiler televizyondan edinilecek bilgilerden bile daha Ģüpheli bir 

duruma düĢmektedir. Bununla birlikte internetin sağlık bilgisine eriĢim için 

kullanılması doktor-hasta etkileĢiminin yapısını etkileyebilecek bir niteliğe 

sahiptir. Doktor-hasta arasındaki iliĢki, bilginin toplumsal iliĢkilere nasıl yön 

verdiğini göstermektedir, doktorun hasta üzerinde güce ve kontrole sahip 

olmasını sağlayan, bilgi kaynağının doktorun elinde olmasıdır. Bununla birlikte 

tıbbi tedavi süreci her zaman doktorun bilgisi doğrultusunda verdiği komutlara 

uygun gerçekleĢmemektedir, yapılan bazı çalıĢmalar (Strong ve Davis, 1977; 

Crawford, 1987) insanların doktorların tavsiyelerini kendi referans 

çerçevelerinden geçirerek elediklerini göstermektedir. Ġnternet üzerinden 

neredeyse sınırsız bilgiye eriĢilebilen bilgi çağında bu bilgi, bireylerin doktorların 

bilgisi karĢısında güçsüzlüğünü azaltabilir. Hardey (2001) özellikle kiĢisel web 

sayfalarında hastalık ve iyileĢme ile ilgili hikayelerin paylaĢılmasının ve hatta tıp 
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kurumlarının sayfalarda ticari reklamların yer almasının profesyonellerle sıradan 

insanlar arasındaki otorite iliĢkilerini aĢındıracağını düĢünmektedir. Annandale 

ve Hunt (1998) 1990'ların ikinci yarısında toplumun sağlık profesyonellerine 

yönelik Ģüphelerinin giderek arttığını ortaya koymuĢ ve bunu bilime ve tekniğe 

duyulan güvenin postmodern dönemde zayıflamasıyla açıklamıĢtır. Schilling 

(2002:630) de insanların interneti ikinci bir görüĢ sormak için kullandıklarını, 

böylece insanların internette bir çeĢit "sağlık alıĢveriĢine" çıktığını 

belirtmektedir. Ġnternetten elde edilecek olan bilginin bilimsel olarak ne kadar 

doğru olduğu Ģüpheli olsa da Parsons'ın hasta rolünde çizdiği pasif hasta 

modelinin ve asimetrik doktor hasta iliĢkisinin değiĢmesinde internet etkili bir 

araç olabilir (Jadad, 1999; Hardey, 2001).  
 
 

Tablo 30: Sağlık Bilgisi Kaynaklarına İnanma Düzeyinin Seçilmiş Değişkenlere 
Göre Gösterdiği Farklılık  

 Televizyon, radyo ve internette 
verilen sağlık bilgilerine inanma 
düzeyi 

KomĢu ve akrabaların verdiği 
sağlık bilgilerine inanma düzeyi 

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p 

  Örneklem grubu 353 15,00 2 ≤.01* 354 102,10 2 ≤.01 
YaĢ 350 ,372 2 ≥.05 351 8,449 2  ≤.05** 
Gelir 337 16,98 6 ≤.01 337 90,41 6 ≤.01 
Meslek 353 17,21 5 ≤.01 354 98,70 5 ≤.01 
Sağlık bilgisinin kaynağı 349 5,842 2 ≥.05 349 44,08 4 ≤.01 

 n z p n z p 

Cinsiyet 352 -,045 ≥.05 353 -1,211 ≥.05 
Eğitim 353 -3,340 ≤.01 354 -7,426 ≤.01 
Doğum yeri 349 -2,379 ≤.05 350 -6,127 ≤.01 

  YaĢanan yer 353 -1,621 ≥.05 354 -6,227 ≤.01 
  Çocuk sayısı 324 -2,467 ≤.05 325 -5,776 ≤.01 
* α=.05 için anlamlıdır 
**α =.01 için anlamlıdır. 

 

Her ne kadar ne derece 'bilimsel' / doğru olduğu Ģüpheli olsa da örneklem 

genelinin %11,9‟u televizyonda, radyoda ve internette sağlıkla ilgili verilen 

bilgilerin hepsinin, %36,5‟i da büyük kısmının doğru olduğuna inanmaktadır. 

KomĢu ve akrabaların sağlıkla ilgili verdikleri bilginin doğruluğuna inanma 

düzeyi ise daha düĢüktür, örneklem genelinin %2,8‟i bu bilgilerin hepsinin, 

%17,8‟i büyük kısmının doğru olduğuna inanmaktadır. Tablo 30‟dan 

görülebileceği gibi kitle iletiĢim araçlarından ve komĢu ve akrabalardan elde 

edilen sağlık bilgilerinin doğruluğuna inanma düzeyi çeĢitli değiĢkenlere göre 

farklılık göstermektedir. 
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Tablo 31'de görüldüğü gibi, köy örneklemi mahalle ve üniversite örneklemine 

(ve mahalle örneklemi de üniversite örneklemine) oranla, eğitim ve gelir düzeyi 

düĢük olanlar yüksek olanlara, köy doğumlu olanlar daha büyük birimlerde 

doğmuĢ olanlara, çiftçiler diğer mesleklere oranla ve üç veya daha fazla çocuğu 

olanlar daha az çocuğu olanlara oranla televizyon, radyo ve internette yer alan 

sağlık bilgilerinin doğru olduğuna daha çok inanmaktadırlar. Ayrıca üniversite 

örneklemi, en üst gelir grubu, lise ve üzeri eğitim görenler, köyden daha büyük 

birimlerde doğmuĢ olanlar bu kaynaklardan gelen bilgilerin doğruluğu 

konusunda daha temkinlidirler, bu grupların  „kesinlikle inanma‟ ya da „kesinlikle 

inanmama‟ oranları ait oldukları değiĢkendeki diğer kategorilerden daha 

düĢüktür.   

 

Yine Tablo 31‟de görüldüğü gibi,  köy örnekleminin akraba ve komĢuların 

verdiği sağlık bilgilerinin doğru olduğuna inanma düzeyi mahalle ve üniversite 

örnekleminden düĢüktür, üniversite örneklemi bu konuda komĢu ve 

akrabalarına biraz daha güvenmektedir. YaĢlılar gençlere, ortaokul ve altı eğitim 

görenler lise ve üzeri eğitim görenlere, köyden büyük yerlerde doğanlar köyde 

doğanlara, kentsel alanlarda yaĢayanlar kırsal alanlarda yaĢayanlara, ev 

kadınları ve iĢçiler diğer meslek gruplarına oranla komĢu ve akrabalarının 

verdikleri bilgilerin doğru olmadığını düĢünme eğilimindedirler. Sağlıkla ilgili 

bilginin kaynağı açısından incelendiğinde (hepsine ve çoğuna inanma 

kategorileri birlikte değerlendirildiğinde) sağlık bilgilerini televizyon ve radyodan 

edinenlerin %17,7‟si, internetten edinenlerin %31,4‟ü, kendi doktorundan 

edinenlerin %16,1‟i komĢu ve akrabaların verdiği bilgilerin doğru olduğuna 

inanırken sağlık bilgilerini komĢu ve akrabalarından edinenlerin yarısından 

fazlası (%53,1) bu bilgilerin doğru olduğuna inanmaktadır.  
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Tablo 31: Sağlık Bilgisi Kaynaklarından Elde Edilen Bilgilerin Doğruluğuna 
İnanma Düzeyinin Örneklemde Dağılımı 
 

% Televizyon, radyo ve internette verilen 

sağlık bilgilerinin doğruluğuna inanma 

düzeyi 

KomĢu ve akrabaların verdiği sağlık bilgisinin 

doğruluğuna inanma düzeyi 

 H
e
p
sin

e
 

in
a
n
ıyo

r 

 Ç
o
ğ
u
n
a
 

Ġn
a
n
ıyo

r 

Ç
o
ğ
u
n
a
 

in
a
n
m

ıyo
r H

içb
irin

e
 

in
a
n
m

ıyo
r F

ikri yo
k 
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o
p
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H
e
p
sin

e
 

in
a
n
ıyo

r 

 Ç
o
ğ
u
n
a
 

Ġn
a
n
ıyo

r 

Ç
o
ğ
u
n
a
 

in
a
n
m

ıyo
r H

içb
irin

e
 

in
a
n
m

ıyo
r F

ikri yo
k 

 T
o
p
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Örn.Geneli  

n=353 

11,9 36,5 26,9 11 13,6 100 Örn. Geneli n=354 2,8 17,8 26,8 38,7 13,8 100 

Ö
rn

.g
r. 

n
=
3
5
3
 

 

 Köy  17,5 36,9 29,1 29,1 3,9 100 

Ö
rn

. G
r. 

n
=
3
5
4
 

 Köy 3,9 14,6 15,5 65 1 100 
 Mahalle  18,3 33,3 27 27 4,8 100  Mahalle 4 17,5 30,2 47,6 0,8 100 
 Üniver. 0,8 39,5 25 25 30,6 100  Üniver 0,8 20,8 32,8 8 37,6 100 

G
e
lir n

=
3
3
7
 

- 500 17,7 36,3 27,4 15 3,5 100 
G

e
lir n

=
3
3
7
 

 -500 3,5 18,6 18,6 58,4 0,9 100 
 501-1500 16,7 35,4 30,2 14,6 3,1 100  501-1500 3,1 12,5 29,2 54,2 1 100 
 1501-2500 15,4 30,8 15,4 15,4 23,1 100  1501-2500 - 7,7 38,5 30,8 23,1 100 
 2501-3500 5,6 16,7 27,8 5,6 44,4 100  2501-3500 - 27,8 27,8 11,1 33,3 100 
 3501-4500 - 64 16 - 20 100  3501-4500 - 24 36 8 32 100 
 4501-5500 - 30 35 5 30 100  4501-5500 - 20 30 15 35 100 
 5501+ - 38,5 26,9 3,8 30,8 100  5501+ 1,9 19,2 30,8 7,7 40,4 100 

E
ğ
itim

 
n
=
3
5
3
 

 Ortaok. ve altı 18,6 34,2 28,1 15,1 4 100 

E
ğ
iit 

n
=
3
5

4
  Ortaok.vealtı 4,5 18,6 21,6 54,3 1 100 

 Lise ve üzeri  3,2 39,6 25,3 5,8 26 100  Lise ve üzeri 0,6 16,8 33,5 18,7 30,3 100 

D
o
ğ
u
m

  
n
=
3
4
9
 

 Köy  14 35,5 29,7 13,4 7,6 100 

D
o
ğ
u
m

  
n
=
3
5
0
 

 Köy 2,3 14,5 19,8 56,4 7 100 

 Köyden büyük  10,2 37,9 24,3 9 18,6 100  Köyden büyük 3,4 20,8 33,7 22,5 19,7 100 

M
e
sle

k 
n
=
3
5
3
 

 

 Çiftçi  27,3 29,5 34,1 9,1 - 100 

M
e
sle

k n
=
3
5
4
 

 Çiftçi 4,5 11,4 20,5 63,6 - 100 
 Ev kadını  17,2 30,1 33,3 15,1 4,3 100  Ev kadını 5,4 19,4 29 45,2 1,1 100 
 ĠĢçi  12,8 42,6 23,4 12,8 8,5 100  ĠĢçi 2,1 23,4 19,1 53,2 2,1 100 
 Memur  2,3 40,5 23,7 4,6 29 100  Memur 1,5 19,7 32,6 10,6 35,6 100 
 Esnaf  13,6 40,9 13,6 27,3 4,5 100  Esnaf - 9,1 18,2 72,7 - 100 
 Diğer  12,5 37,5 25 18,8 6,3 100  Diğer - 6,3 18,8 75 - 100 

Ç
o
c  

n
=
3
2
4
 

 En fazla 2 8,9 37,9 25,8 7,9 19,5 100 

Ç
o
c. 

n
=
3
2
5
 

 En fazla 2 2,6 18,3 31,9 25,7 21,5 100 
 3 ve üzeri 17,9 33,6 26,9 16,4 5,2 100  3 ve üzeri 3,7 17,2 20,1 56,7 2,2 

100 

S
a
ğ
lık b

ilg
isi 

ka
yn

a
ğ
ı n

=
3
4
9
 

 Televizyon  19 43,5 21,1 10,9 5,4 100 

S
a
ğ
lık b

ilg
isi 

ka
yn

a
ğ
ı n

=
3
4
9
 

 Televizyon 4,1 13,6 24,5 54,4 3,4 100 

 Ġnternet  2 47,1 23,5 3,9 23,5 100  Ġnternet 2 29,4 35,3 11,8 21,6 100 

 KomĢu-akraba 15,6 15,6 43,8 9,4 15,6 100  KomĢu-akraba 6,3 46,9 25 12,5 9,4 100 

 Kendi doktoru 5,4 28,6 30,4 19,6 16,1 100  Kendi doktoru - 16,1 23,2 44,6 16,1 100 

 Diğer 7,9 30,2 31,7 7,9 22,2 100  Diğer 1,6 6,3 30,2 33,3 28,6 100 

 

Kısacası düĢük statü gruplarının kendi statü gruplarına baĢvurma oranları 

nispeten yüksek olsa da kendi statülerinde bulunanların bilgilerine fazla 

güvenmediği görülmektedir. Köy örneklemi, sıklıkla sağlık kurumlarına ulaĢmak 

için ihtiyaç duyduğu aracı bulmak ve kendi kendine gidemediği durumlarda 

yardım istemek için kendi komĢu ve akrabalarına baĢvurmakta olsa da 

aĢağıdaki bazı ifadelerde görüldüğü üzere bu güvensizlik köy örnekleminde 

özellikle belirgindir. 
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“Tahlil yapılmadan ilaç almam” (köy) 

“Kimsenin şeyine inanmam doktor varken.” (köy) 

“Komşu doktordan iyi mi bilecek.” (köy) 

“Doktor mu millet, ne inancan.” (köy) 

“Sağlık için sağlıkçıya bakarım” (köy) 

“Pek inandırıcı değil onlar komşunun biri eski yaşlı bir adam öldüreceydi beni.” 
(köy) 

“Her adama inanılmaz.” (köy) 

“Neden inanayım. Millet doktor mu kesildi başımıza” (köy) 

KomĢu ve akrabaların verdiği bilgiye daha çok inananlar kentli ve eğitimli 

olanlardır, bu inancın nedeni muhtemelen bir yandan bu gruptakilerin kendi 

çevrelerinin eğitim ve statü düzeyi, bir yandan da bilginin yaygınlığının farkında 

olmalarıdır. Kendi çevrelerindeki insanlar kendilerinin ulaĢmamıĢ olduğu bir 

internet sitesinden ya da televizyon programından bu bilgiyi edinmiĢ olabilirler 

ve kendilerine de doğru aktarma ihtimalleri yüksektir. Diğer taraftan eğitim 

düzeyi düĢük kırsal kesimde yaĢayanlar hala tıbbın bilgi üzerindeki hakimiyetine 

daha fazla inanmakta ve ister gittikleri hastane ya da sağlık ocağında, ister 

televizyondaki bir programda olsun, sağlık bilgisinin doğru olması için bu bilgiyi 

aktaranın doktor olması gerektiğini varsaymaktadırlar. Özellikle üniversite 

örnekleminin sağlık bilgisini en sıklıkla internetten edindiği ve kitle iletiĢim 

kaynaklarından elde edilen bilgi hakkında kesin yargılar belirtmekten kaçındığı 

düĢünüldüğünde, üniversite örnekleminin bilgi çeĢitliliğine ve farklı kaynaklardan 

bilgi edinmeye diğer örneklem gruplarına oranla daha eğilimli olduğu, diğer bir 

deyiĢle bilgiye postmodern olarak nitelendirilebilecek bir Ģekilde yaklaĢtığı 

söylenebilir.  Diğer taraftan görünüĢe göre köy ve mahalle örneklemi daha çok 

modernist bir tutumla bilime ve tek bir doğru bilginin olduğuna inanma 

eğilimindedir.  

Bu verilere paralel olarak “hasta olduğunuzda komĢularınız ya da akrabalarınız 

size ilaç verse kullanır mısınız?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde komĢu 

ve akrabaların verdiği ilaçların kullanılma düzeyinin örneklem grubuyla (X2(8, 

n=354)=25,73, p≤.01), yaĢanan yerle (X2(4, n=354)=20,45, p≤.01), çocuk 

sayısıyla  (X2(4, n=325)=11,76, p≤.05) ve komĢuların ve akrabaların verdiği 

sağlık bilgilerinin doğruluğuna inanma düzeyi ile  (X2(16, n=354)=44,77, p≤.01) 
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iliĢkili olduğu, ancak cinsiyetle (X2(4, n=353)=,824, p≥.05), yaĢla (X2(8, 

n=351)=8,73, p≥.05), gelirle (X2(24, n=337)=34,78, p≥.05), eğitimle (X2(4, 

n=354)=8,53, p≥.05), doğum yeri ile (X2(4, n=350)=4,51, p≥.05), meslek 

gruplarıyla (X2(20, n=354)=20,38, p≥.05) ve sağlık bilgisinin kaynağı ile (X2(16, 

n=349)=21,12, p≥.05) anlamlı bir iliĢkiye sahip olmadığı görülmektedir. 

Tablo 32‟de görüldüğü gibi köy örneklemindekiler diğer örneklem gruplarına, 

kırsal alanda yaĢayanlar kentsel alanda yaĢayanlara, üç ve üzeri çocuk sahibi 

olanlar daha az çocuğu olanlara oranla komĢu ve akrabaların verdiği ilaçları 

kullanmaya daha eğilimlidir.   

Tablo 32: Komşu ve Akrabaların Verdiği İlaçları Kullanmaya Yönelik Tutum 

% KomĢu ve akrabaların verdikleri ilaçları 
kullanma düzeyi    K

e
s
in

lik
le

    
 k

u
lla

n
ırım

 

 K
u

lla
n

ırım
 

 K
u

lla
n

m
a
m

 

 K
e

s
in

lik
le

 
 k

u
lla

n
m

a
m

 

 F
ik

rim
 y

o
k
 

 T
o

p
la

m
 

Örneklem Geneli n=354 8,5 7,1 12,7 70,1 1,7 100 

Örneklem grubu n=354 
 

Köy  14,6 1,9 4,9 77,7 1 100 

Mahalle  7,1 10,3 12,7 69 0,8 100 

Üniversite  4,8 8 19,2 64,8 3,2 100 

YaĢanan yer  
n=351 

Kırsal  14,6 1,9 4,9 77,7 1 100 

Kentsel  6 9,2 15,9 66,9 2 100 

Çocuk sayısı n=325 En fazla 2 6,8 5,8 17,8 68,1 1,6 100 

3 ve üzeri 11,9 8,2 6 72,4 1,5 100 

 KomĢu ve 
akrabaların sağlıkla 
ilgili verdikleri 
bilgilerin doğruluğuna 
inanma n=354 

Kesinlikle inanıyor 20 20 20 40 - 100 

Ġnanıyor 11,1 17,5 12,7 57,1  100 

Ġnanmıyor 7,4 5,3 22,1 64,2  100 

Kesinlikle inanmıyor 8,8 3,6 5,1 81,8  100 

Fikri yok 4,1 4,1 14,3 71,4 4,1 100 
 
 

Örneklemde ilaçların son kullanma tarihine dikkat etme düzeyi oldukça 

yüksektir, örneklem genelinin %79,1‟i kesinlikle dikkat ettiğini, %10,5‟i 

çoğunlukla dikkat ettiğini belirtmekte, toplamda %90‟a yakın bir oranda ilaçların 

son kullanma tarihine dikkat edildiği görülmektedir. Tablo 33‟te görüldüğü gibi 

ilaçların son kullanma tarihine dikkat etme sıklığı ile eğitim (X2(4, n=354)=12,06, 

p≤.05) ve meslek (X2(20, n=354)=36,94, p≤.05) değiĢkenleri arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. En fazla ortaokul mezunu olanlar içinde ilaçların son kullanma 

tarihine kesinlikle ve çoğunlukla dikkat etmeyenlerin oranı toplam %13 iken aynı 

oran lise ve üzeri eğitim görmüĢ olanlarda %3,2‟dir. Meslek açısından 

incelendiğinde ise çiftçilerin %15,9‟u kesinlikle ya da çoğunlukla ilaçların son 

kullanma tarihlerine dikkat etmemektedirler, bu oran esnaflarda (%13,6) ve ev 
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kadınlarında (%11,9) nispeten yüksektir, iĢçilerde (%4,2) ve memurlarda (%3,8) 

ise nispeten düĢüktür.  

 

Tablo 33: İlaçların Son Kullanma Tarihine Dikkat Etme ve Geleneksel ya da 
Dinsel Tedavilere Başvurma ile Seçilmiş Değişkenlerin İlişkisi 

 Ġlaçların son kullanma 

tarihine dikkat etme 

Geleneksel ya da dinsel 

tedavilere baĢvurma 

n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem grubu 354 9,51 8 ≥.05 350 19,73 4 ≤.01* 

Cinsiyet 353 2,09 4 ≥.05 349 2,29 2 ≥.05 

YaĢ  351 5,61 8 ≥.05 347 4,85 4 ≥.05 
Gelir 337 17,95 24 ≥.05 335 25,62 12 ≤.05** 
Eğitim 354 12,06 4 ≤.05 350 7,52 2 ≤.05 
Doğum yeri 350 2,52 4 ≥.05 347 6,82 2 ≤.05 
YaĢanan yer 354 4,60 4 ≥.05 350 8,54 2 ≤.05 
Meslek 354 36,94 20 ≤.05 350 16,90 10 ≥.05 
Çocuk sayısı 325 9,06 4 ≥.05 322 16,68 2  ≤.01 

*α = .05 için anlamlıdır. 
** α =.01 için anlamlıdır. 
 
 

Örneklem genelinde iyileĢmek amacıyla geleneksel ya da dinsel tedavilere 

baĢvurma oranı düĢüktür; örneklemin %8‟i bu tip tedavilere baĢvurduğunu, 

%6,3‟ü baĢvurmadığını ama baĢka çaresi kalmazsa baĢvurabileceğini, %85,7‟si 

baĢvurmadığını ve kesinlikle baĢvurmayacağını belirtmiĢtir.  
 

Burdur'da yapılan bir çalıĢmada (Tekin, 2007:211-217) örneklemin geleneksel 

tedavi yöntemlerine baĢvurma düzeyinin ve baĢka çaresi kalmadığı takdirde 

baĢvurma düzeyi bu araĢtırmanın sonuçlarından yüksek çıkmıĢ (sırasıyla %19,9 

ve %22,8), bu davranıĢın cinsiyete, yaĢa ve gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği, eğitim ve doğum yerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği, 

kırsal alanda yaĢayanların ve düĢük eğitim düzeyine sahip olanların bu tip 

tedavilere daha çok baĢvurduğu ortaya konmuĢtur. Tablo 33'te görüldüğü gibi 

bu araĢtırmanın bulguları Tekin'in (2007) bulgularıyla paralellik göstermekte, 

geleneksel tedavi yöntemlerine baĢvurmanın eğitim düzeyi, doğrum yeri, 

yaĢanan yer, çocuk sayısı ve örneklem geneli ile iliĢkili olduğu görülmektedir.   
 

Örneklem grupları üzerinden incelenecek olursa kendi statüsündeki insanların 

sağlık bilgisine güveni düĢük olan köy örneklemi, tıp mesleği dıĢındaki 

sağaltıcılara baĢvurma konusunda diğer örneklem gruplarına göre daha olumlu 

bir tutuma sahiptir. Bu tip tedavilere baĢvurduğunu belirtenlerin oranı köy 
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örnekleminde %14,6, mahalle örnekleminde %7,1, üniversite örnekleminde 

%3,3‟tür. Köy örnekleminin %79,6‟sı bu tip tedavilere baĢvurmadığını, kesinlikle 

de baĢvurmayacağını belirtirken bu oran üniversite örnekleminde %85,1'e 

mahalle örnekleminde ise %91,3‟e yükselmektedir. Köyde bu tip tedavilere 

baĢvuranlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir: 
 

“Hocalıksa gidersin, değilse gitmezsin hani cin çıkartır şeytan şey eder onda 
gidersin ama başka muska için falan ne bileyim gitmem.” 

“Hanımın başı ağrıdı. Bizim damat İstanbul‟da doktor. Emirdağ‟da bir hoca var 
dediler gittik geçti.”  

“Ruh sıkıntısı geçirdim. Suya okutmuş oğlum onla banyo ettim şükür iyiyim. Allah 
düşürmesin. Dua okuyor suya atıyor ben çok inanıyorum. Suları içtim mi 
rahatlarım.” 

“Yüz felci gibi oldum o yüzden gittim.” 

 

Bu tip tedavilere baĢvurmadığını ama baĢka çaresi kalmazsa baĢvuracağını 

belirtenlerin oranı mahalle örneklemde %1,6, köy örnekleminde %5,8, üniversite 

örnekleminde ise %11,6‟dır. Üniversite örneklemine oranla mahalle örneklemi 

bilime alternatif olabilecek bir bilgi sistemine yönelmekten daha fazla 

kaçınmakta, bilime ve bilimsel uzmanlığa daha sıkı bir bağlılık göstermekte, 

daha modernist bir tutum benimsemektedir. Kitle iletiĢim araçlarından elde 

edilen bilgilerin doğruluğu hakkında kesin yargılarda bulunmaktan kaçınan ve 

çevresinden edindiği bilgilerin doğruluğuna diğer örneklem gruplarına oranla 

daha fazla inanan üniversite örneklemi ise aynı esnekliği geleneksel tedavi 

yöntemleri konusunda da göstermektedir. Bu yöntemlere baĢvurma oranı düĢük 

de olsa baĢka bir çaresi kalmadığı takdirde baĢvuracağını belirtme oranı diğer 

örneklem gruplarından yüksektir, dolayısıyla bilimin iddiası dıĢındaki iddiaları 

daha az katılıkla karĢılamaktadır.  

 

3.4.3. Sağlık kuruluĢlarına baĢvurma ölçütleri ve düzeyi 

Örnekleme hangi durumda hastaneye ya da doktora gittikleri sorulduğunda 

örneklem genelinin %8,8‟i doktora hiç gitmediğini, %55,4‟ü çok hastalanırsa 

gittiğini, %14,2‟si biraz hastalandığı takdirde gittiğini ve %21,3‟ü de hasta 

olmasa da kontrole gittiğini belirtmekte, %0,3‟ü fikir belirtmemektedir.  
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Tablo 34:  Sağlık Kurumuna Başvurmaya İlişkin Değişkenlerin Seçilmiş 
Değişkenlerle İlişkisi 

  Hangi durumda doktora gidildiği  Hangi durumda diĢçiye gidildiği 

n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem gr. 352 21,35 8 ≤.05** 354 103,4 8 ≤.01* 

Cinsiyet 351 11,60 4 ≤.05 353 3,32 4 ≥.05 

YaĢ  349 22,37 8 ≤.01 351 38,11 8 ≤.01 

Gelir 336 39,14 24 ≤.05 337 105,64 24 ≤.01 

Eğitim 352 17,05 4 ≤.01 354 101,75 4 ≤.01 

Doğum yeri 348 10,71 4 ≤.05 350 44,82 4 ≤.01 

YaĢanan yer 352 3,51 4 ≥.05 354 50,11 4 ≤.01 

Meslek 352 44,24 20 ≤.01 354 108,92 20 ≤.01 

Çocuk sayısı 323 3,30 4 ≥.05 325 32,45 4 ≤.01 

Alg. Sağ. statüsü 350 25,94 16 ≥.05 351 25,46 16 ≥.05 

*α = .05 için anlamlıdır. 
** α =.01 için anlamlıdır. 

 

Tablo 35: Doktora ve Dişçiye Hangi Durumda Gidildiği 

% Doktora gitme ölçütü  DiĢçiye gitme ölçütü 
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Örn. Geneli n=352 8,8 55,4 14,2 21,3 0,3 100 Örn. Geneli n=354 33,6 6,2 46 12,1 2 100 

Örn.gr. 
n=352 

Köy  12,6 54,4 11,7 21,4 - 100 Örn.gr. 
n=354 

Köy  56,3 10,7 28,2 1,9 2,9 100 

Mahalle  12,7 57,1 8,7 20,6 0,8 100 Mahalle  43,7 3,2 46 6,3 0,8 100 

Üniversite  1,6 54,5 22 22 - 100 Üniversite  4,8 5,6 60,8 26,4 2,4 100 

Cinsiyet 
n=351 

Erkek 12,4 49,2 16,6 21,2 0,5 100 Cinsiyet 

n=353 

Erkek p≥.05 

Anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Kadın  4,4 62,7 11,4 21,5 - 100 Kadın  

YaĢ 
n=349 

-40 12,1 63,7 15,4 8,8 - 100 YaĢ 
n=351 

-40 30,4 10,9 42,4 15,2 1,1 100 

41-60 7,6 55,9 15,3 20,6 0,6 100 41-60 23,4 4,7 54,4 14,6 2,9 100 

61+ 8 45,5 10,2 36,4 - 100 61+ 56,8 4,5 34,1 3,4 1,1 100 

Gelir 
n=336 

 
 

-500 12,4 56,6 10,6 20,4 - 100 Gelir 
n=337 

 

-500 52,2 7,1 34,5 3,5 2,7 100 

501-1500 9,4 58,3 8,3 22,9 1 100 501-1500 47,9 5,2 40,6 5,2 1 100 

1501-2500 30,8 38,5 30,8 - - 100 1501-2500 7,7 7,7 76,9 7,7 - 100 

2501-3500 - 72,2 11,1 16,7 - 100 2501-3500 16,7 5,6 55,6 22,2 - 100 

3501-4500 - 56 24 20 - 100 3501-4500 4 - 56 36 4 100 

4501-5500 10 35 35 20 - 100 4501-5500 - 5 50 45 - 100 

5501+ 2 52,9 17,6 27,5 - 100 5501+ 5,8 9,6 59,6 21,2 3,8 100 

Eğitim  
n=352 

 

Ortao.ve altı 12,6 55,3 9 22,6 0,5 100 Eğitim 
n=354 

 

Ortao.ve altı 53,3 7 35,7 2 2 100 

Lise ve üzeri  3,9 55,6 20,9 19,6 - 100 Lise ve üzeri  8,4 5,2 59,4 25,2 1,9 100 

Doğ. Yr. 
n=348 

Köy  11 49,4 12,2 26,7 0,6 100 Doğ. Yr. 
n=350 

Köy  48,3 7 37,8 4,1 2,9 100 

Köyden büyük  6,8 60,8 16,5 15,9 - 100 Köyden büyük  20,2 5,1 53,9 19,7 1,1 100 

YaĢ.yer 
n=352 

Kırsal  p≥.05 

Anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

YaĢ.yer 
n=354 

Kırsal  56,3 10,7 28,2 1,9 2,9 100 

Kentsel  Kentsel  24,3 4,4 53,4 16,3 1,6 100 

Meslek 
n=352 

 

Çiftçi  20,5 50 9,1 20,5 - 100 Meslek 
n=354 

 

Çiftçi  54,5 13,6 29,5 - 2,3 100 

Ev kadını  5,4 61,3 9,7 23,7 - 100 Ev kadını  55,9 5,4 34,4 3,2 1,1 100 

ĠĢçi  17 48,9 10,6 21,3 2,1 100 ĠĢçi  42,6 8,5 42,6 4,3 2,1 100 

Memur  1,5 53,8 23,1 21,5 - 100 Memur  5,3 5,3 61,4 25,8 2,3 100 

Esnaf  18,2 63,6 4,5 13,6 - 100 Esnaf  40,9 - 45,5 13,6 - 100 

Diğer  18,8 56,3 6,3 18,8 - 100 Diğer  43,8 - 43,8 6,3 6,3 100 

Çoc.say 
n=323 

En fazla 2 p≥.05 

Anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

Çoc.say 
n=325 

En fazla 2 24,1 5,8 51,8 16,8 1,6 100 

3 ve üzeri 3 ve üzeri 50,7 6 36,6 3,7 3 100 
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Dört numaralı alt problemde sorulan soruya yanıt olarak sağlık kurumlarına 

baĢvurma ölçütlerinin gelir ve eğitim düzeyine ve yaĢanan yere göre farklılık 

gösterdiği yanıtı verilebilir (bkz. Tablo 34 ve Tablo 35). Kentsel alanda 

yaĢayanlar, eğitim ve gelir düzeyi yüksek olanlar daha hafif rahatsızlıklarda 

sağlık kuruluĢlarına baĢvururken kırsal alanda yaĢayanların, gelir ve eğitim 

düzeyi düĢük olanların daha ağır hastalıklarda sağlık kuruluĢlarına 

baĢvurdukları gözlenmiĢtir.  
 

Köy örnekleminin kronik hastalık sayısı (2,05) mahalle örnekleminin (1,73) ve 

üniversite örnekleminin (0,73) ortalamalarından daha fazla olduğu halde Tablo 

35‟te görüldüğü gibi düzenli kontrole gitme oranı diğer örneklem gruplarından 

düĢüktür. Mahalle ve köy örnekleminde yer alanlar içinde sağlık kuruluĢuna 

düzenli gittiğini belirtenlerin neredeyse tamamı kendi kararları üzerine değil, 

kalp, diyabet gibi hastalıkların doktor tarafından yapılan kontrolleri amacıyla 

gitmektedirler. 
 

Kadınlar erkeklere, 66 yaĢ ve üzerindekiler daha gençlere oranla sağlık 

kuruluĢlarına daha acil durumlarda gitmektedirler. Bu durumun en önemli 

nedeni köy ve mahalle örneklemindeki kadınların ve yaĢlıların (üniversite 

örnekleminde 66 yaĢında veya daha yaĢlı kimse yoktur) sağlık kuruluĢlarına tek 

baĢlarına eriĢmelerinin zor olmasıdır. Bu durum, aĢağıdaki ifadelerden de 

görülebileceği gibi köyde yaĢayan kadınlar için özellikle ciddi sorunlar 

yaratmaktadır. 

“Anca kan boşanırsa sağlık ocağına gidiyoz onu da götüren götürüyo götüren 
olmazsa gidemiyon benimki gibi.” (köy, kadın) 

“Bende şeker var ya, komaya girince anca götürürler hastanaya.” (köy, kadın) 

“Keşke ben ölsem de o kalsa. Yedi içti kodu gitti. Ben diyom daralıyom  adam 
yavu beni bir Çifteler‟e [hastaneye] götür zalım eline düştüğümü biliyo 
götürmüyo.” (köy, kadın) 

“Göndermiyorlar, para vermiyorlar, salmıyorlar da evden.” (köy, kadın) 

“…götüren olsa giderim hastaneye ama yok kimsem. … çok ağırlaşırsam … 
komşular götürür götürürse kim götürecek başka.” (köy, kadın) 

“Yok ki kimse götürvercek. … ağır bişey olursa muhtara haber ederler, muhtar 
götürür herhal.” (köy, kadın) 

“Götüren olsa giderim doktora. Dünen nasıl bir öksürük tuttu. Bir ay oldu 
öksürüyom şeytan kulağına kurşun. Papatya çiçeği kaynattım da içtim.” (köy, 
kadın) 
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“[Sağlıkla ilgili en önemli problemim] doktora gidememek. Gitsem derdime 

derman olacak. Çok ateşlendim, yakın bir yer olsaydı adam salmasa da kendim 
giderdim. Yoğurt yedim ateşim düşsün diye, elimi ayağımı suya çektim. Adam 
götürmüyor ...Sağlık ocağı doktoru ne verecek? ...” (köy, kadın) 

“Doktor sevk etti, önüme düşüp götüren olmadı gidemedim. Başımda bir erkeğim 
olmayınca gidemedim.” (köy, kadın) 

 

Bu bulgular kadınların kamusal alana erkeklerin izni ya da yardımı olmadan 

çıkamadıklarını ya da bu nedenlerle sağlık kurumlarına ulaĢamadıklarını, sonuç 

olarak formel sağlık sistemlerini erkeklere oranla daha seyrek kullandıklarını 

gösteren çalıĢmaların (Tanner ve Vlassof, 1998; Baghadi, 2005) bulgularıyla ve 

Türkiye‟de kadınların formel sağlık hizmetlerinden yararlanmasında eğitim 

düzeyinin ve yaĢanan yerin (kır/kent) etkili olduğunu gösteren çalıĢmaların 

(Aslan vd., 2006) bulgularıyla örtüĢmektedir. Ayrıca ev kadınlarının yaklaĢık 

üçte ikisinin doktor/hastaneye ancak çok hastalanınca gitmesi, Aslan vd.‟nin 

(2006) istihdam edilmiĢ olan ve sağlık sigortasına sahip olan kadınların sağlık 

hizmetlerinden daha sıklıkla faydalandıkları bulgusuyla da örtüĢmektedir.   

Sağlığa iliĢkin tutumlarını öğrenmek amacıyla örnekleme diĢ doktoruna hangi 

durumda gittikleri ayrıca sorulmuĢtur. Bulgular örneklem genelinin üçte birinin 

(%33,6) diĢçiye hiç gitmediğini, %6,2‟sinin diĢi apse yaptığında, %46‟sının diĢi 

ağrırsa gittiğini, %12,1‟inin düzenli kontrole gittiğini göstermektedir, örneklemin 

%2‟si de fikir belirtmemiĢtir. Tablo 34‟te diĢçiye gitme sıklığının iliĢkili olduğu 

değiĢkenler belirtilmiĢ ve iliĢkili değiĢkenlere ait veriler Tablo 35‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 35‟te görüldüğü gibi mahalle örnekleminde diĢçiye hiç gitmeme oranı 

(%43,7) üniversite örnekleminin (%4,8) on katına yakındır, köy örnekleminde ise 

(%56,3) üniversite örnekleminin on katından fazladır. YaĢ arttıkça diĢçiye 

düzenli kontrole gitme oranı azalmakta ve hiç gitmeme oranı artmaktadır. Gelir 

açısından incelendiğinde 500 TL ve altı grubunun yarısından fazlası (%52,2) 

diĢçiye hiç gitmediğini belirtirken 4501–550 TL grubunda diĢçiye hiç gitmediğini 

belirten kimse yoktur, 5501 ve üzeri gelir grubunda ise bu oran %5,8‟dir. 

Ortaokul ve altında eğitim görenler içinde diĢçiye hiç gitmediğini belirtenlerin 

oranı (%53,3) lise ve üzerinde eğitim görenlerin oranının (%8,4) altı katından 

fazladır. Köy doğumlu olanlar içinde diĢçiye hiç gitmeyenler (%48,3) daha büyük 

birimlerde doğanlar arasında diĢçiye hiç gitmeyenlerin (%20,2) iki katından 

fazladır. Aynı durum yaĢanan yer ve için de geçerlidir, kırsal alanda yaĢayanlar 
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için diĢçiye hiç gitmeyenlerin oranı (%56,3) kentsel alanlarda yaĢayanlar içinde 

diĢçiye hiç gitmeyenlerin oranının (%24,3) iki katından fazladır. Meslek grupları 

açısından bakıldığında da diĢçiye hiç gitmediğini en çok belirtenler ev kadınları 

(%55,9) ve çiftçilerdir (%54,5). 

DiĢçiye hiç gitmeme oranının en yüksek olduğu köy örnekleminde diĢçiye ne 

sıklıkla gidildiği sorusuna verilen yanıtlardan bazıları aĢağıdadır: 

“15 senedir gitmedim.” (köy) 

“Diş taktırdım. Bir kere gittim.” (köy) 

“Bi kere gittim, daha gitmem gari” (köy) 

“Ömrümde gitmedim. İp dakıp çekiyoz” (köy) 

“Bir gittim daha gitmiyom gari” (köy) 

 

Mahalle ve köy örneklemine hangi durumda, hastalıkla ilgili hangi koĢullar söz 

konusuysa hastaneye gidilmesi gerektiği sorulmuĢtur. Bu soruya verilen yanıtlar 

incelendiğinde örneklem genelinin en çok yoğunlaĢtığı ilk iki kategori yüksek 

ateĢ ya da çok Ģiddetli ağrı nedeniyle yatağa düĢüldüğünde (%43,3) ve kalp 

krizi, Ģeker koması gibi acil durumlarda  (%24,3) olmuĢtur. Örneklemin %25,2‟si 

ile en hafif rahatsızlıklarda bile gidilmesi gerektiğini, %4,8‟i ameliyat gibi 

hastaneye yatmayı gerektiren durumlarda, %2,4‟ü ise ayakta geçirmeye 

çalıĢtığımız hastalıklar birkaç gün içinde geçmediği takdirde hastaneye gidilmesi 

gerektiğini düĢünmektedir.  

Hangi durumda hastaneye gidilmesi gerektiğine iliĢkin düĢünceler ile 

demografik ve ekonomik değiĢkenler (gelir, eğitim, yaĢ, cinsiyet, örneklem 

grubu, yaĢanan yer, doğrum yeri, meslek, çocuk sayısı, sosyal güvence tipi) ve 

algılanan sağlık statüsü arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı (p≥,05) görülmüĢtür. 

Bu düĢüncelerle iliĢkili olan tek değiĢken hasta olma sıklığıdır (X2(2, 

n=228)=4,10, p≥.05). En hafif rahatsızlıkta hastaneye gidilmesi gerektiğini 

düĢünenlerin üçte ikisi (%66,7) ve ayakta geçirmeye çalıĢtığımız hastalıklar 

birkaç gün içinde geçmezse hastaneye gidilmesi gerektiğini düĢünenlerin (%80) 

beĢte dördü ayda birden daha seyrek hastalandığını belirtmektedir. Nispeten 

seyrek hasta olanlar için „hastalık‟ normal bir durum ya da yaĢamın bir parçası 

değildir, bu nedenle hastalık olarak görülen herhangi bir durumda hastaneye, 

„hastalıkla ilgili kuruma‟ gidilmesi gerektiğini düĢünmektedirler. Bununla birlikte, 
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en hafif rahatsızlıklarda bile doktora gidilmesi gerektiğini belirtenlerin önemli bir 

kısmı her türlü hastalığın baĢlangıcında hastaneye gidilmesi gerektiğini ifade 

ederken kendi içinde bulundukları durumda bunun mümkün olmadığını 

belirtmekte ve tutumları ile davranıĢları arasındaki farkı vurgulamaktadırlar. Bu 

durumu ifade edenlerden bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir: 

“Zamanında gitmek şart da, burası dağ başı öyle zamanında gidemiyoruz.” (köy) 

“Aslında baş dönme bulantı kusma bunlarda gitmek gerekir ama köylüyüz 
mecmur kalınca gidiyoz.” (köy) 

“En ufak bi rahatsızlıkta gitmek lazım ama o imkan yok. İlçe sekiz kilometre 
ötede, olsa bi hastane dikilirim hemen benim rahatsızlığım var diye ama 
nerdeee.” (köy) 

“Rahatsızlandığında gitmek lazımdır ama köy yerinde olmuyor. Bizim bi dedemiz 
vardı ölürken gitti de hastaneye, ölüsü döndü zati, bi o zaman gördü hastaneyi.” 
(köy) 

“Her zaman gitmek lazım bulursan sormak öğrenmek lazım, burada imkansızsın, 
yola gitmek para, ben burada doğur diyodum karılarıma, yol tehlikeli, buralar 
garip, Doğu gibi.” (köy) 

“Çok hasta olmadan gitmek lazım ama ben tam yürüyemez hale geldim mi anca 
gidiyom” (köy) 

 “Aslında rahatsızlığı hissettin mi gitmen lazım sonra kendin çekiyosun. Sinüzitim 
vardı baktıramadım, ciğerlerime indi sekiz iğne oldum.” (mahalle) 

 

Diğer taraftan daha sık hasta olanlar daha seyrek hasta olanlara oranla 

hastalığı nispeten normalleĢtirmekte ve ancak ağır ya da acil durumlarda 

hastaneye gidilmesi gerektiğini düĢünmektedir. Hastaneye kanser gibi “büyük 

hastalıklar” ya da ameliyat olmak için gidilmesi gerektiğini düĢünenlerin %60‟ı 

ve hastaneye kalp krizi, Ģeker koması ya da kaza gibi acil durumlarda gidilmesi 

gerektiğini düĢünenlerin de üçte ikisine yakını (%62,7) ayda bir ya da daha sık 

hastalandıklarını belirtenlerdir.  Hastaneye gitmek için gerçekten ağır ya da acil 

bir duruma gelmenin gerekli olduğunu düĢünenlerden bazılarının ifadeleri 

aĢağıdaki gibidir.   

“Zor durumda kalırsan belki ağır, yatalak yoksa yok gitmezsin.” (köy) 

“Kanser, verem olunca, şüphe edince gidilir. ...” (köy) 

“Yatağa düşende iyice kalkamazsak gideriz mecburen. Ya ölecez ya kalacaz.” 
(köy) 

“Çok acil mesela kalp krizi, tansiyon, trafik kazası gibi şeylerde” (köy) 

“Herhangi bir kaza geçirmiş ya da yanmış, bir yerin yanar mesela” (mahalle) 

“Çok acil tıbbi müdahale gerektirebilecek hastalıklar olabilir mesela apandistin 
patladığında gitmek zorunda kalırsın. Ama ateşim çıktığında gitmem mesela.” 
(mahalle) 
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“Ölümcül bir hastalıksa gidilmeli. Şimdi küçük bi başağrısıysa gitmem. Hastalığın 
derecesine göre” (mahalle) 

“Bi trafik kazası bi de komaya düşersen” (mahalle) 

“Ya bacağın kopacak ya ayağın kopacak çok zorun olunca. Öyle dedi bana 
doktor. Ben de öyle gidiyorum.” (mahalle) 

“... çok acil olmazsa, komalık olmazsa gitmeyoz. İlaçlar dünya para tutuyor.” 
(mahalle) 

“Çok acil durum hali yoksa adam kızar ... İlaç alacam para yok, herkesin ayrı 
hastalığı var kendime düşmüyo.” (mahalle) 

 

Hastaneye ulaĢım zorluğundan ya da ekonomik zorluklardan bahseden 

yanıtların yanında bazı cevaplayıcılar da aĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi 

hafif hastalıklarda doktora gitmeyi doktorları boĢ yere meĢgul etmek olarak, 

diğer bir deyiĢle ahlaki olarak yanlıĢ bir davranıĢ olarak kodlamaktadırlar.  

“Ya her grip olduğunda gidilmez kızım, buralar kış memleketi. Alışıcan. Gidilmez, 
hastalık çok olunca, öyle her zaman doktora gidilir mi?” (köy) 

“Hafif bi ağrıyla değil de hakikaten hastaysa gitmesi lazım doktora çünkü ben 
doktora inanan bi insanım.” (mahalle) 

“Her zaman gidince iyi de gidemiyoz. Valla bence [hastalık] az olduğu zaman 
meşgul etmemek lazım doktoru” (mahalle) 

 

Bu veriler, bir yandan örneklemin bir kısmının hastalıkları bir dereceye kadar 

gündelik yaĢamın bir parçası olarak gördüklerinin ve normalleĢtirdiklerinin 

iĢaretidir, diğer yandan ise hastaneye ekonomik nedenlerle de baĢvurulmadığını 

vurgulamaktadırlar. Nitekim sadece köy ve mahalle örneklemine “normalde 

hastaneye gitmeyip evde geçirdiğiniz hastalıkları, çok paranız olsaydı yine evde 

mi geçirirdiniz?” sorusu sorulmuĢ, köy örnekleminin %77,7‟si, mahalle 

örnekleminin %78,6‟sı (ortalama %78,2) böyle bir durumda hastaneye 

gideceğini belirtmiĢtir. Daha fazla parası olsaydı hastalıkları evde geçirip 

geçirmeme değiĢkeninin sadece gelir değiĢkeni ile iliĢkili olduğu (X2(4, 

n=220)=10,24, p≤.05), örneklem grubu (X2(1, n=229)=,027, p≥.05), cinsiyet  

(X2(1, n=229)=,033, p≥.05),  yaĢ (X2(2, n=228)=4,10, p≥.05), eğitim (X2(1, 

n=229)=1,34, p≥.05), doğum yeri (X2(1, n=229)=2,42, p≥.05), yaĢanan yer 

(X2(1, n=229)=,027, p≥.05), meslek (X2(5, n=229)=2,89, p≥.05), çocuk sayısı 

(X2(1, n=213)=3,10, p≥.05) değiĢkenleriyle anlamlı bir iliĢki içinde olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Aylık 2501 TL ve üzerinde geliri olanların tamamı parası 

olsaydı da hastalığını evde geçireceğini, hastaneye gitmeyeceğini belirtmiĢtir, 

bu grubun hastalıkları evde geçirme nedeni ekonomik nedenlerle sağlık 
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kuruluĢuna baĢvuramama değildir. 1501–2500 TL gelir grubunun % 55,6‟sı, 

501–1500 TL gelir grubunun %80,2‟si, 500 TL ve altı gelir grubunun ise 

%79,6‟sı daha fazla parası olsaydı evde geçirdiği hastalıklar için hastaneye 

baĢvuracağını belirtmiĢtir. Daha fazla parası olsaydı hastalıkları evde 

geçirmeyip doktora gideceğini belirtenlerden bazılarının ifadeleri aĢağıdaki 

gibidir:   

“Neden gitmeyim olsa? Ona da yetiremiyoz. Kendimize bişi ayıramayız. Sağlık 
çok önemli. Kötü yapıyoz. Canımıza yetse anca gideriz.” (köy) 

“Para olsa neye gidem. Olsa çeker miyim? Olsa giderim. Bir aydır valla mayıstan 
beri bi yoğurt biber yiyom. Yiğenlerim var da allah canımı alsın paraları yok. 
Allahın gücüne gitmesin. Ellerim eğrilir kalpten.” (köy) 

“Grip de olsak mutlaka param olsa burada sürüneceğime giderim.” (köy) 

“Para oldu mu doktora giderim hastalığımı öğrenirim. Vücudumu ruhumu 
rahatlatırım. Ne olduğunu bilmeden çekmek daha kötü.” (köy) 

“Giderdim tabi, ben iki günde bir kriz geçiriyom, doktora gitmeye imkan yok ki. 
Mecbur olmadan gidemiyoz paramız yok ki biz anca öldükten sonra doktorlara 
gideriz.” (köy) 

“En yükseğe giderdim. Amerika‟ya.” (köy) 

"Tabii hep check-uptan geçerdim” (mahalle) 

“Çok zenginsem giderim özele ne uğraşıcam.” (mahalle) 

 

Bu soruya evde geçirirdim Ģeklinde yanıt verenler ise buna gerekçe olarak evde 

geçirdikleri hastalıkların hafifliğini ve hastane ortamını göstermiĢlerdir. Verilen 

bu tip yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir:  

“Gitmem niye parayı doktora yedirecem doktordan fayda mı var. Kendim yerim, 
hastane hapishane gibi” (köy) 

“Ne gerek var. Grip oluruz, novarjin içerek terleyerek atlatırız. Çok rahatsızlık 
olursa gideriz.” (köy) 

“Mecbur kalmadıktan sonra doktura gitmem gerektiği yerde eczacıya giderim 
yetiyo.” (köy) 

“Şahsıma sorarsan doktura gitmekten hiç hoşlanmam param da olsa. En çok 
sıkıntıyı o doktoru beklemekten alıyom.” (köy) 

“O kadar fazla ağır hasta olmadığım zaman gitmezdim. İnsan hastanede de fena 
oluyor biliyorsunuz.” (mahalle) 

“Gitmem, hastaneye gittin mi kobay olursun” (mahalle) 

“Onun parasızlıklan ilgisi yok. Nane limon kaynatırık içerik. Hiç gitmedim 
hastaneye.”  (mahalle) 

“Hastanede rezillik çekmektense evde geçirirdim.” (mahalle) 

 

Örneklemin büyük kısmının daha fazla parası olsaydı evde geçirdiği hastalıklar 

için hastaneye gitmeye yönelik eğilimi soyut bir değerlendirmeden çok mevcut 
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deneyimlere dayandığı söylenebilir, çünkü köy örnekleminin üçte ikisine yakını 

(%64,1), mahalle örnekleminin de yarısına yakını (%49,2) hastaneye ya da 

doktora gitmek için paraya ihtiyacı olduğu halde parasız olduğu durumları 

deneyimlediğini belirtmiĢtir.  

Hastaneye ya da doktora gitmek için paraya ihtiyacı olup da parası olmama 

durumunu yaĢama ile örneklem grubu (X2(1, n=229)=5,08, p≤.05), cinsiyet 

(X2(1, n=229)=12,13, p≤.01), gelir (X2(4, n=220)=17,13, p≤.01), eğitim (X2(1, 

n=229)=7,12, p≤.01), meslek (X2(6, n=229)=21,66, p≤.01) ve sosyal güvence 

türü (X2(5, n=229)=16,94, p≤..05) değiĢkenleri iliĢkilidir, diğer taraftan yaĢ (X2(2, 

n=228)=4,02, p≥.05), doğum yeri (X2(1, n=229)=2,67, p≥.05), çocuk sayısı 

(X2(1, n=213)=1,78, p≥.05) değiĢkenleri ile iliĢkili değildir.  

Doktora ya da hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı olduğu halde parasız olma 

durumunu yaĢama oranı mahalle örneklemine (%49,2) oranla köy örnekleminde 

(%64,1), erkeklere (%45) oranla kadınlarda (%67,9), lise ve üzeri eğitim 

görenlere (%33,3) oranla en fazla ortaokul mezunu olanlarda (%59,3) daha 

yüksektir. Gelir grupları açısından incelendiğinde 500 TL ve altı gelir grubunun 

üçte ikisi (%67,3), 501–1500 TL gelir grubunun yarısı (%50) ve 1501–2500 gelir 

grubunun onda biri (%11) doktora ya da hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı 

olduğu halde parasız olduğu zamanların olduğunu belirtmiĢ, daha üst gelir 

gruplarındakilerin tümü ise böyle bir durumu hiç yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Meslek açısından incelendiğinde ev kadınlarının üçte ikisinden fazlası (%69,9) 

esnafların üçte ikisine yakını (%63,6), kendi hesabına çalıĢanların yarısı, 

çiftçilerin yarısından fazlası (%52,3), iĢçilerin %31,9'u ve memurların %28,6'sı 

doktora ya da hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı olduğu halde parasız 

olduğu zamanlar yaĢadığını belirtmektedir. Sosyal güvence türü açısından 

incelendiğinde SSK'lıların %42,5'i, Emekli Sandığı mensuplarının %42,9'u, 

hiçbir sosyal güvencesi olmayanların %54,8'i, Bağ-Kur'luların %63,4'ü ve YeĢil 

Kartlıların da %88,2'si doktora ya da hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı 

olduğu halde parasız olduğu zamanlar yaĢadığını belirtmektedir.   

Örneklem grubunda doktora ya da hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı olduğu 

halde parasız olduğu zamanların olduğunu belirtenlere bu sorunu nasıl 
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çözdükleri sorulduğunda %67,8‟i borç bulduğunu ve/veya mallarını sattığını, 

%5,1‟i kendisine ücretsiz sağlık hizmeti verecek bir kurum veya doktor 

bulduğunu, %1,7‟si YeĢil Kart çıkarttığını, %25,4‟ü ise sorunu çözemediğini, bu 

nedenle hastaneye ya da doktora gidemediğini belirtmiĢtir.  

Sorunu çözemediğini, diğer bir deyiĢle para bulamadığı için hastaneye ya da 

doktora gidemediğini belirtenler incelendiğinde %40‟ının köy, %60‟ının mahalle 

örnekleminde olduğu, %70‟inin kadın, %30‟unun erkek olduğu, %96,7‟sinin en 

fazla ortaokul mezunu olduğu, %70‟inin köy doğumlu olduğu, %60‟ının kentsel, 

%40‟ının kırsal alanda yaĢadığı, %63,3‟ünün ev kadını, %16,7‟sinin çiftçi, 

%10‟unun iĢçi, %6,7‟sinin esnaf, %3,3‟ünün kendi hesabına çalıĢanlar olduğu, 

%47,5‟inin Bağ-Kur‟lu, %25‟inin SSK‟lı, %12,5‟inin YeĢil Kartlı olduğu, %10‟unun 

hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve %5‟nini de Emekli Sandığı mensubu olduğu 

görülmektedir. Para bulamadığı için hastaneye ya da doktora gidemeyenlerin 

%60,7‟si 500 TL ve altı gelir grubunda, %39,3‟ü 501-1500 TL gelir grubundadır, 

bu yanıtı verenler içinde daha yüksek gelir kategorilerinden hiç kimse yoktur. Bu 

bulgu beĢ numaralı alt problemde sorulan sorunun yanıtını vermektedir. Cepten 

yapılan sağlık harcamaları ve sağlık kurumlarına ulaĢım maliyeti gibi ek 

masraflar nedeniyle sağlık bakımı alamama oranı gelir düzeyine göre farklılık 

göstermekte, bu gibi masraflar nedeniyle sağlık bakımı alamama oranı düĢük 

gelir gruplarında daha yüksek seyretmektedir. 

Hastaneye/doktora gitmek için paraya ihtiyaç duyulduğunda çiftçiler hem köyde 

daha yoğun bir sosyal ağ içinde oldukları, hem de satabilecekleri hayvanlara 

sahip olabildikleri için borç bulmaları daha kolay olmaktadır. Köy örneklemi 

içinde borç bulabilen ya da mallarını satabilenlerin oranı %72,9 iken bu oran 

mahalle örnekleminde %62,7‟ye gerilemekte ve para bulamadığı için doktora-

hastaneye gidemeyenlerin oranı köy örnekleminde %20,3 iken mahalle 

örnekleminde %30,5‟e yükselmektedir. 

AĢağıdaki ifadelerden de görülebileceği gibi malların satılması uzun süreceği 

zaman ya da bu kaynaklar ihtiyacı karĢılamayacak derece sınırlı olduğunda köy 

örneklemindekiler yakınlarından borç bulmaktadırlar.  



286 
 

 
 

“Eşten dosttan çözdük traktörümü sattım, öyle edemedim yetişmedi. 3 milyon 800 
verdik hastayı bırakmadı. Partizandan birine söyledim hiç alakadar olmadı o da. 
Geri kalanı Bağ-Kur ödedi” (köy) 

“Gomşudan ödünç borç aldık, yoğudu malımız satcak.” (köy) 

“Hastane dediğin komşudan alıyon eline geçince ona veriyon. Malı bulguru 
satacan da gidecen hastaneye yok parasını bulup.” (köy) 

“Ödünç aldık canımdan ileri mi dedik. Bir adama boyun büktük.” (köy)  

Satacak hayvanı ya da malı olmayanlar ve/veya borç bulabilecek sosyal ağlara 

eriĢemeyenler ise sorunu çözememektedirler. “Para bulamadığı” için sağlık 

kuruluĢuna gidemediğini belirtenlerden bazılarının ifadeleri Ģöyledir: 

“Gidemedim çektim durdum. Böbreklerimden rahatsızdım.” (köy) 

“Bıraktık geldik. Elde avuçta olmayınca n‟aapçan?” (köy) 

“Çok oldu, gitmedim mecbur, para olmayınca nereye gidecen.” (köy) 

“Parayı bulunca gittim. Epey gitmiyiverdim sözün gelimi.” (köy) 

“Param olduğunda gittim yani, gitmedim o zamana kadar bekledim. Şu an 
izinliyim mesela ameliyat olmam lazım ama olamıyom yok para.” (mahalle)   

“Gitmemekle çözdüm, evde yattım hep.” (mahalle) 

“Evde geçiririm iyileşene kadar. Komşudan istemem öyle bir adetimiz yok. Bir 
hafta oldu ilaç alamadım, böbreklerim ağrıyor.  Ama [borç] istemiyoruz” (mahalle) 

“Birkaç gün erteliyosun paran oluncaya.” (mahalle) 

“Olmadı mı olmuyor, geçiştiriyoz, gitmedim mesela doktora”  (mahalle) 

 

Özellikle köy örnekleminde bulunanlar için yol parası, zaman zaman da ilçe 

veya kent merkezinde konaklama masrafları da sağlık hizmeti almayı 

engelleyen önemli sorunlardır. AĢağıda bu sorunlara değinenlerden bazılarının 

ifadeleri yer almaktadır: 

 "...12 tane iğne yazdı doktor bana, her gün vurulacam.  ... İğneleri ödedi devlet 
ama burada iğne yapacak kimse yok. ... Her gün git gel günde on lira yol parası. 
İşi gücü serdik onu demiyom bak. Sade yol parası yüz milyon ödedim ben. Yüz 
milyon diyorum bak." (köy) 

“Bana 12 iğne verdi doktor, arabaya 20 milyon para verdim. İğne yazarsa 
yaptırmam daha.”  (köy) 

"Sabahın köründe biniyorum minibüse, ilçeye, oradan Eskişehir'e. Hastanede işin 
öğlene bitmedi mi beklemiyorum, son araba ikide. Geliyorsun sabah bi daha 
gidiyosun yine yol parası." (köy)  

Bu yanıtlardan görüldüğü gibi doktora gitmek için paraya ihtiyacı olmak bir 

yandan sağlık kurumlarına verilecek ücreti, bir yandan da yol masraflarını 

içermektedir. Köy örnekleminin ortalama aylık geliri 473,11 TL'dir ve köyde 

yaĢayanların neredeyse dörtte üçünün (%71,4) aylık geliri 500 TL'nin altındadır. 
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Mahalle örnekleminin ortalama aylık geliri 742,25 TL'dir ve bu grubun da üçte 

birinden fazlasının (%35,2) aylık geliri 500 TL'nin altındadır. Köy ve mahalle 

örnekleminin yarısından fazlasının (köy örnekleminin %64,1'i, mahalle 

örnekleminin %49,2'si, her iki grubun %55,9'u) sağlık hizmetlerine eriĢmek için 

paraya ihtiyaç duyduğu halde paralarının olmaması, mevcut gelir düzeyleri 

dikkate alındığında daha çarpıcı hale gelmektedir. Bu verilere Bağ-Kur'lu olan 

köy örnekleminin üçte birinin ödenmemiĢ primler nedeniyle Bağ-Kur'a borçlu 

oldukları bilgisi de eklendiğinde özellikle köy örnekleminde yer alanların sağlıkla 

ilgili sorunlarla karĢılaĢtıklarında oldukça savunmasız oldukları görülmektedir.   

Yapılan çeĢitli çalıĢmalar cepten yapılan sağlık harcamalarının sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak için baĢvuruda bulunma oranlarını düĢürdüğünü 

göstermektedir. Cepten yapılan sağlık harcamaları katkı payı, katılım payı, 

sağlık kurumunda yapılan doğrudan ödemeler veya bıçak parası gibi enformel 

ödemeler Ģeklinde gerçekleĢebilir. EskiĢehir'de yapılan bir çalıĢmada (Çelikay, 

2009) örneklemin %60'ının katılım payı uygulaması nedeniyle sağlık 

hizmetlerine eriĢimin zayıflayacağını ve sağlık sorunlarının gizlenebileceğini 

düĢündükleri ortaya konmuĢtur. Cepten yapılan sağlık harcamalarını 

karĢılayamadıkları için Tacikistan'da nüfusun %33'ü (Falkingham 2004), 

Gürcistan'da ise %39'u (Gotsadze, 2005) sağlık bakımı almaya çalıĢmaktan 

vazgeçmektedir.  Tatar vd.‟nin (2007:1038) çalıĢması Türkiye‟de de parasızlığın 

tedaviyi kesmenin baĢta gelen nedeni olduğunu, YeĢil Kartlıların %93,3‟ünün, 

sigortalı nüfusun da %73,3‟ünün tedavilerini parasızlık nedeniyle 

tamamlamadıklarını ortaya koymaktadır. Sağlık bakımının cepten yapılan 

harcamalara dayandığı geliĢmekte olan ülkelerde özellikle kadınların ekonomik 

kaynaklara ulaĢamadıkları için sağlık hizmetlerine erkeklerden daha az 

eriĢtikleri (Akbar Zaidi, 1996; Hanson 1999) belirtilmektedir. Her yıl dünyada 

sağlık hizmeti alan 150 milyon insan mali bir yük altına girmektedir (DSÖ, 

2005:2). Türkiye'de sağlık sistemi sadece cepten yapılan harcamalara 

dayanmıyor olsa da sağlık hizmetlerinin finansmanı genel bütçe, sosyal 

güvenlik primleri ve cepten yapılan harcamalara dayanmaktadır. Sağlık 

güvencesi olmayanların (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2006b: 21),  özürlü ve kronik 

hasta olan bireylerin (Stephanie ve Scholder, 2005: 137), kırsal kesimde 
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yaĢayanların (Karan ve Garg, 2005: 345), sağlık statüsü kötü olanların (Liu v.d., 

2005: 91, Sağlık Bakanlığı, 2006b: 25) ve yoksulların (gelirlerine oranla) (Sari 

vd., 2000: 37-39; Sağlık Bakanlığı,2006b: 23) daha fazla cepten sağlık 

harcaması yaptıkları ve bu durumun düĢük gelir grupları için sağlık 

eĢitsizliklerini derinleĢtirdiği (BaĢara ve ġahin, 2008:321; Liu vd., 2005: 70) 

bilinmektedir. Bu bulgulara paralel olarak bu araĢtırmanın bulguları da cepten 

yapılan sağlık harcamalarının ve ulaĢım maliyeti gibi ek masrafların özellikle 

kadınları ve düĢük statü gruplarını etkilediğini ve bu grupların sağlık hizmeti 

almaya çalıĢmaktan vazgeçmesine neden olduğunu göstermektedir.   

 

3.4.4. Doktordan utanma tutumu 

Köy ve mahalle örneklemine doktordan utanmakla ilgili bir dizi soru sorulmuĢtur. 

Altı numaralı alt problemde sorulan sorunun yanıtı olarak doktor 

muayenesinden utanma tutumunun  cinsiyete, gelir ve eğitim düzeyine ve 

yaĢanan yere göre farklılık gösterdiği söylenebilir (bkz. Tablo 36). Kadınlar 

erkeklere, kırsal alanda yaĢayanlar kentsel alanda yaĢayanlara ve düĢük eğitim 

düzeyine sahip olanlar daha yüksek eğitim görmüĢ olanlara oranla doktordan 

daha fazla utanmaktadırlar (bkz. Tablo 37). 

Tablo 36: Doktordan Utanmaya İlişkin Değişkenlerle Seçilmiş Değişkenler 
Arasındaki İlişki 

 Gideceği doktorun 
cinsiyetine dikkat 
etme 

Doktora muayene 
olurken utanma 

Doktor karĢı 
cinstense muayene 
olurken utanma 

Jinekoloji / bevliye 
muayenesinden 
utanma 

n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

 Örneklem gr. 229 1,71 1 ≥.05 228 2,05 1 ≥.05 228 7,50 1 ≤.05* 217 ,135 1 ≥.05 

 Cinsiyet 229 7,57 1 ≤.05 228 28,37 1 ≤.01** 228 26,12 1 ≤.01 217 32,35 1 ≤.01 

 YaĢ 228 ,644 2 ≥.05 227 1,18 2 ≥.05 227 2,01 2 ≥.05 216 ,697 2 ≥.05 

 Gelir 220 ,429 4 ≥.05 219 7,07 4 ≥.05 220 8,24 4 ≥.05 208 8,26 4 ≥.05 

 Eğitim 229 3,35 1 ≤.05 228 11,64 1 ≤.01 228 14,96 1 ≤.01 217 3,64 1 ≤.05 

 Doğum yeri 229 ,03 1 ≥.05 228 2,96 1 ≥.05 228 ,84 1 ≥.05 217 1,92 1 ≥.05 

 YaĢanan yer 229 1,71 1 ≥.05 228 2,05 1 ≥.05 228 7,50 1 ≤.01 217 ,135 1 ≥.05 

 Meslek 229 11,87 5 ≤.05 228 27,56 6 ≤.01 228 32,12 5 ≤.01 217 21,0 5 ≤.01 

 Çocuk sayısı 213 ,32 1 ≥.05 212 2,04 1 ≥.05 212 3,94 1 ≤.05 201 ,02 1 ≥.05 

* α =.05 için anlamlıdır. 
** α=.01 için anlamlıdır. 
 
 

Tablo 37'de görüldüğü gibi genel olarak gidecekleri doktorun cinsiyetine dikkat 

edip etmedikleri sorulduğunda örneklem genelinin %23,1‟i dikkat ettiğini, 

%76,9‟u ise dikkat etmediğini belirtmiĢtir. Doktora muayene olmaktan utanıp 
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utanmadıkları sorulduğunda örneklem genelinin %65,8‟i utanmadığını, %34,2‟si 

utandığını belirtmiĢtir. Doktor karĢı cins olduğu takdirde utandığını belirtenlerin 

oranı %42,5, utanmadığını belirtenlerin oranı %57,5‟tir. Cevaplayıcıların 

cinsiyetine göre jinekoloji ya da bevliye doktorundan utanıp utanmadıkları 

sorulduğunda da örneklemin %67,3‟ü utanmadığını, %32,7‟si utandığını 

belirtmektedir.  

 
 

Tablo 37: Doktordan Utanma Değişkenlerinin Cinsiyet, Eğitim ve Meslek 
Gruplarına Göre Dağılımları   

% Doktora giderken 
doktorun 
cinsiyetine  dikkat 
eder misiniz? 
n=229 

Doktora muayene 
olurken utanır 
mısınız? 
n=228 

Doktor karĢı 
cinsiniz ise 
muayene olurken 
utanır mısınız? 
n=228 

Jinekoloji / bevliye 
doktoruna 
muayene olurken 
utanır mısınız? 
n=217 
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 Örneklem Geneli  23,1 76,9 100 34,2 65,8 100 42,5 57,5 100 32,7 67,3 100 

 
 Cinsiyet 
 

Erkek 15,8 84,2 100 18,3 81,7 100 26,7 73,3 100 15,2 84,8 100 

Kadın  31,2 68,8 100 51,9 48,1 100 60,2 39,8 100 51,4 48,6 100 

 
 Eğitim 

Orta.ve altı 25,1 74,9 100 38,4 61,6 100 47,5 52,5 100 35,1 64,9 100 

Lise ve üzeri 10 90 100 6,7 93,3 100 10 90 100 17,2 82,8 100 

 
 Meslek  
  
 

Çiftçi  20,5 79,5 100 29,5 70,5 100 43,2 56,8 100 21,4 78,6 100 

Ev kadını  32,3 67,7 100 51,1 48,9 100 60,9 39,1 100 53,3 46,7 100 

ĠĢçi  19,1 80,9 100 21,3 78,7 100 23,4 76,6 100 19 81 100 

Memur  - 100 100 - 100 100 28,6 71,4 100 14,3 85,7 100 

Esnaf  22,7 77,3 100 36,4 63,6 100 40,9 59,1 100 20 80 100 

Diğer  - 100 100 - 100 100 - 100 100 6,3 93,8 100 
 
 
 

Eğitim düzeyi daha detaylı bir Ģekilde incelendiğinde üniversite mezunlarının 

hiçbirinin doktora muayene olmaktan utanmadığı, lise mezunlarının %7,4‟ünün, 

ortaokul mezunlarının %30‟unun, ilkokul mezunlarının %35,5‟inin, diplomasız 

okuryazarların %50‟sinin ve okuryazar olmayanların %54,2‟sinin utandığı 

görülmektedir. Doktor karĢı cins olduğu takdirde muayene olurken üniversite 

mezunlarının hiçbiri utanmamakta, lise mezunlarının %11,1‟i, ortaokul 

mezunlarının %35‟i, ilkokul mezunlarının %45,3‟ü, diplomasız okuryazarların 

%62,5‟i ve okuryazar olmayanların %60,9‟u utanmaktadır.  Jinekoloji ve bevliye 

doktorlarına muayene olurken de üniversite mezunlarının hiçbiri utanmamakta, 

lise mezunlarının %19,2‟si, ortaokul mezunlarının %20‟si, ilkokul mezunlarının 

%32,1‟i, diplomasız okuryazarların %53,3‟ü ve okuryazar olmayanların %54,5‟i 

utandığını belirtmektedir. 
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Doktor karĢı cinsse muayeneden utanma tutumu ayrıca örneklem grubuyla 

(X2(1, n=228)=7,50, p≤.05) ve yaĢanan yerle (X2(1, n=228)=7,50, p≤.01) ve 

çocuk sayısıyla (X2(1, n=212)=3,94, p≤.05) da iliĢkilidir. Bu iliĢkiler 

incelendiğinde köy örnekleminin doktor karĢı cinsse muayeneden utanma 

oranının (%52,4) mahalle örnekleminin oranından (%34,4), kırsal alanda 

yaĢayanların doktor karĢı cinsse muayeneden utanma oranının (%52,4) kentsel 

alanda yaĢayanların oranından (%34,4) ve üç ve daha fazla çocuğu olanların 

doktor karĢı cinsse muayeneden utanma oranının (%50,8) iki veya daha az 

çocuğu olanların oranından (%36,9) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Kadınların hem doktorun cinsiyetine erkeklerin iki katı kadar daha fazla dikkat 

etmesi, hem de muayene olurken doktordan erkeklere oranla daha fazla 

utanmaları bulguları, kadınların özellikle kadın doğum alanında kadın doktorları 

tercih ettiğini (Ahmed vd., 2003; Phillips ve Brooks, 1998; Chapple vd., 1998) 

gösteren çeĢitli çalıĢmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir, bu çalıĢmalar 

buna ek olarak ve sağlık sistemleri tarafından bu talebin yeterince 

karĢılanmadığını da göstermektedirler.  

Farklı örneklem gruplarının doktordan utanma düzeylerinin farklılık göstermesi 

Foucault'nun beden parçalarının nesneleĢtirilmesi kavramı çerçevesinde 

açıklanabilir. Foucault, okullarda yazı yazmanın belirli bir Ģeklinin öğretilmesi, 

düzenli ordularda bir emirle bütün askerlerin aynı hareketi yapabilmeleri gibi 

örneklerde olduğu gibi bedenin disipline edilmesi, biyo-iktidarın iĢleyebilmesi 

için bedenin parçalara, genel kategorilere ayrılması gerektiğini, bunun da 

'bedenin araçsal kodlanması' (Foucault, 1977:153), yani bedenin kullanılacak 

parçaları ile kullanılacak araçların birbirinden ayrılması ile mümkün olduğunu 

belirtir. Buna ek olarak hastalar hastanelerde kiĢiliklerini yitirecek Ģekilde birer 

vaka haline gelmektedirler, modern hastaneler hastaları sayılar, dosyalar haline 

getirip kayıt altına aldıkça tedavi edici alanı yönetim ve politika alanı haline 

getirmiĢ olurlar, bedenleri, hastalıkları, semptomları bireyselleĢtirirler (Foucault, 

1977:144). Foucault, tıbbi muayenenin her bir bireyi bir 'vaka'ya 

dönüĢtürdüğünü, muayenenin bireyi bilginin ve iktidarın nesnesi haline getirme 

prosedürlerinin merkezinde olduğunu belirtir. HiyerarĢik gözetimi ve 

normalleĢtirme yargılarını birleĢtirerek tıbbi muayene hücresel, organik, genetik 
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bireyselliği üretir  (Foucault, 1977:191), disiplin prosedürlerinin merkezinde tıbbi 

muayene nesne olarak görülenleri özneleĢtirir (bedenin parçalarını bedenden 

ayrı olarak görerek) ve özne olanı (insanı, insan davranıĢını) da nesneleĢtirir 

(Foucault, 1977:184, 304). Muayene ve ameliyatlarda hastanın tıbba konu olan 

bölgesinin açık bırakılarak geri kalanın örtülmesi, bir yandan organı bedenin 

bütününden ayırarak nesneleĢtirmekte, bir yandan da tıbbın alanının sınırlarını 

çizmektedir. Modern toplumun bu anlayıĢını benimseyebilmek için de 

biyomedikal bakıĢ açısını benimseyerek organları bedenden, bedeni de 

zihinden ayrıĢtırmayı baĢarmak gerekir. Bu bir kez baĢarıldığında birey hem 

bedeninde doktorların müdahale ettiği kısmı muayene veya ameliyat süresince 

kendi benliğinden dıĢlayabilmiĢ hem de örtülü olan kısımları üzerinden 

mahremiyetini koruduğuna ikna olmuĢ olur, böylece doktordan utanması için bir 

gerekçe kalmaz.  

BaĢka bir deyiĢle üniversite mezunları bedenlerinin parçalarını 

nesneleĢtirmekte, muayenehane sınırları içinde bu parçaları/organları kendi 

bireyselliklerinden bağımsız nesneler olarak gör/ebil/mektedirler. Diğer taraftan 

okuryazar olmayanlar için bedenin tamamı zihni de içeren bir bütün olarak 

algılanmakta, bu nedenle üniversite mezunlarının bozuk parçaları/organları 

doktorun muayenesinin nesnesi iken okuryazar olmayanlar bu nesneleĢtirmeyi 

yapmadıkları zaman bütün varlıklarını doktorun muayenesine sunmaktadırlar. 

Doktordan utanmanın ciddi tıbbi sorunları olan insanların bile sağlık bakımına 

baĢvurmalarını engelleyebileceği çeĢitli çalıĢmalarda (Shaw vd., 2000; Shinn et 

al., 2004) ortaya konmuĢtur. Özellikle jinekoloji veya üroloji gibi doğası gereği 

yakın bir doktor-hasta iliĢkisi gerektiren muayeneler (Shaw vd., 2000) bireylerde 

utanma ve endiĢe hisleri yaratmaktadır (Shaw vd., 2000). Bu utanç muayene 

sırasında yabancıların bulunması gibi nedenlerle mahremiyetlerini 

kaybetmekten (Shaw vd., 2000), aynı ya da karĢı cins doktorun genital 

organlarına dokunmasından (Shaw vd., 2000; Gascoigne vd., 1999) ya da 

hastalık hastası gibi görünmekten (Gascoigne vd., 1999) endiĢe ettikleri için 

ortaya çıkmaktadır. Utanç duygusu bireyler diğerleri tarafından olumsuz ya da 

istenmeyen bir Ģekilde değerlendirilmekten (Miller, 1996) veya bir toplumsal 

normu çiğnediklerinin düĢünülmesinden (Keltner ve Anderson, 2000) korktukları 
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zaman ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyiĢle utanma, bireylerin kendilerini 

sunma biçimleri ile kendini sunma konusunda algılanan sosyal standartlar 

arasındaki uyumsuzluktan (Edelmann, 1985) kaynaklanmaktadır. Kendini 

sunma konusunda algılanan sosyal standartlar, diğer bir deyiĢle normalleĢtirici 

yargılar modern toplumda her yerdedir. Öğretmen-yargısı, doktor-yargısı gibi 

çok sayıda yargılama mekanizmasının hakim olduğu modern toplumda her 

bireyin kendisi, bedenini, davranıĢları, eğilimleri normatif yargılara maruz 

kalmıĢtır (Foucault, 1977:304). Foucault'nun bahsettiği bu yargılar, muayene 

sırasında doktor ve hasta arasındaki hiyerarĢik iliĢkide de iĢleyerek yukarıda 

anılan çalıĢmaların gösterdiği izlekler üzerinden utanç duygusuna 

dönüĢmektedir.  

Bu noktada örneklem içinde doktordan utanma oranlarının farklılık göstermesi 

anlam kazanmaktadır. Çünkü doktorun kendisini olumsuz 

değerlendireceğinden, kendilerini sunma biçimleri ile doktorun sosyal 

standartları arasında uyumsuzluk olacağından endiĢe ederek doktordan 

utandığını belirtenler özellikle ev kadınları, okuryazar olmayanlar ve eğitim 

düzeyi düĢük olanlardır. Üniversite mezunu olan hiç kimsenin doktora muayene 

olmaktan utanmaması, bedenlerini modern tıbbın öngördüğü gibi 

nesneleĢtirebilmelerinin yanı sıra kendi statüleri ile doktorun statüsü arasında 

büyük bir uçurum görmemelerinden de kaynaklanmaktadır. Yarısından fazlası 

doktora muayene olmaktan utanan okuryazar olmayanlar için doktor eğitim, 

gelir, meslek, statü açısından ulaĢılmaz bir yerde dururken üniversite 

mezunlarının doktorları hizmet sektörü çalıĢanları, vasıflı beyaz yakalı personel 

olarak görme ihtimali daha yüksektir. Ayrıca üniversite mezunu olanlar, modern 

eğitim ile aktarılan ve desteklenen doktordan utanmamak gerektiği normuna 

uymakta, okuryazar olmayanlar ise aksine utanma normuna uymaktadır.    
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3.4.5. Gebelik, doğum ve çocukların aĢıları 

Köy ve mahalle örneklemine gebelik ve doğum koĢulları ile ilgili bir dizi soru 

sorulmuĢtur . Yedi numaralı alt problemde sorulan sorunun yanıtı olarak 

örneklemde yer alan kadınların ortalama gebelik sayılarının, doğumdan önce 

sağlık bakımı alma ve doğumu hastanede yapma oranlarının yaĢanan yerin 

niteliğine, gelire ve eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği söylenebilir.   

Tablo 38: Gebelik ve Doğumla İlgili Seçilmiş Değişkenlerin Diğer Değişkenlere 
Göre Gösterdiği Farklılık   

 Geçirilen gebelik 

sayısı 

Yapılan doğum 

sayısı 

Gebelikte gidilen 

doktor kontrolü sayısı 

Ġlk çocuğu doğurma 

yaĢı
55

 

 n X
2
  Sd p n X

2
    Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örn. gr. 220 35,290 1 ≤.01** 213 45,99 1 ≤.01 216 18,36 1 ≤.01 138 35,19 2 ≤.01 

YaĢ 219 70,48 2 ≤.01 212 57,92 2 ≤.01 212 56,71 2 ≤.01 138 3,55 2 ≥.05 

Gelir 211 17,78 3 ≤.01 204 12,93 2 ≤.01 228 233,41 6 ≤.01 128 30,62 5 ≤.01 

Meslek 220 24,28 5 ≤.01 213 20,47 5 ≤.01 213 233,9 5 ≤.01 138 37,25 3 ≤.01 

Sosyal gv.  220 31,360 5 ≤.01 213 39,95 5 ≤.01 342 209,54 5 ≤.01 128 30,99 4 ≤.01 

 n z p n z p n z p n z p 

Eğitim 220 -5,202 ≤.01 213 -3,543 ≤.01 208 -4,917 ≤.01 138 -5,877 ≤.01 

Doğum y. 220 -4,066 ≤.01 213 -4,035 ≤.01 208 -4,102 ≤.01 137 -4,224 ≤.01 

YaĢ. yer. 220 -5,941 ≤.01 213 -6,782 ≤.01 208 -5,173 ≤.01 138 -2,032 ≤.05 

Çocuk s. 212 -9,248 ≤.01 211 -11,150 ≤.01 205 -6,078 ≤.01 138 -4,939 ≤.01 

* α=.05 için anlamlıdır. 
**α =.01 için anlamlıdır. 
 
 

Tablo 39: Gebelik ve Doğumla İlgili Seçilmiş Değişkenlerin Diğer Değişkenlerle 
İlişkisi 

 Gebelik kontrolünde 

tercih edilen kurum 

Doğumun yapıldığı 

yer 

Doğuma yardım 

edenler 

Çocukların aĢılarını  

zamanında yaptırma 

n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örn.gr. 111 16,51 7 ≤.01** 206 63,46 2 ≤.01 106 8,97 3 ≤.05* 215 36,01 5 ≤.01 

YaĢ 111 22,91 14 ≥.05 205 41,71 4 ≤.01 105 8,49 6 ≥.05 214 22,32 10 ≤.05 

Gelir 107 33,62 14 ≤.01 197 25,77 4 ≤.01 101 6,67 6 ≥.05 206 28,10 15 ≤.05 

Eğitim 111 21,50 7 ≤.01 206 16,45 2 ≤.01 106 1,39 3 ≥.05 215 10,24 5 ≥.05 

Doğ.yeri 111 13,96 7 ≥.05 206 23,84 2 ≤.01 106 13,13 3 ≤.01 215 9,31 5 ≥.05 

YaĢ. yer 111 16,51 7 ≤.05 206 63,46 2 ≤.01 106 8,97 3 ≤.05 215 36,01 5 ≤.01 

Meslek 111 28,76 35 ≥.05 206 44,39 10 ≤.01 106 14,13 15 ≥.05 215 43,27 25 ≤.05 

Çoc.say 111 10,70 7 ≥.05 206 50,02 2 ≤.01 106 6,01 3 ≥.05 208 22,84 5 ≤.01 

* α=.05 için anlamlıdır 
**α =.01 için anlamlıdır. 
 

                                            
 Üniversite örnekleminde yer alan kadınların ve bu örneklemdeki erkeklerin eĢlerinin 

doğumlarını evde, komĢuların yardımıyla gibi zor koĢullarda yapma ihtimallerinin çok düĢük 
olduğu varsayılmıĢ, bu nedenle gebelik ve doğumla ilgili sorular köy ve mahalle örneklemine 
sorulmuĢtur.  
55

 Ġlk doğumun yapıldığı yaĢ verisi sadece kadınlar için geçerlidir. 
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Tablo 38 ve Tablo 39‟da görüldüğü gibi geçirilen gebelik sayısı,  yapılan doğum 

sayısı, gebelikte doktor muayenesine gitme sıklığı, gebelik kontrolü için tercih 

edilen kurum, doğum yapılan yer, sağlık kuruluĢunda yapılmadıysa doğuma 

kimin yardım ettiği ve çocukların aĢılarını zamanında yaptırma değiĢkenleri 

birçok değiĢkenle iliĢkilidir. Gebelik sayısı ortalamasının en yüksek olduğu 

kategoriler (bkz. Tablo 41) sırasıyla 61 yaĢ ve üzerinde olanlar (ortalama 6,81 

gebelik), okuryazar olmayanlar (6,54), çiftçiler (6,45), üç ve daha fazla çocuğu 

olanlar (6,43), kırsal alanda yaĢayanlar (6,31) ve köy örneklemidir (6,81). Köy 

örnekleminde ilk çocuğunu 18 yaĢında veya daha genç doğuran kadınların 

oranı %14,9‟dur, aynı oran mahalle örnekleminde %16,1‟dir, üniversite 

örnekleminde ise hiçbir kadın 18 yaĢında veya daha önce doğum yapmamıĢtır. 

Köy örneklemindeki kadınların yarısından fazlası (%51,1), mahalle 

örneklemindeki kadınların yaklaĢık üçte ikisi (%62,5), üniversite örneklemindeki 

kadınların ise sadece %5,7'si ilk çocuklarını 22 yaĢından önce doğurmuĢtur. 

Bu veriler Türkiye genelinde yüzde 70‟inin 30 yaĢından önce meydana geldiğini 

ortaya koyan TNSA (2009:60-61) verileriyle örtüĢmektedir. Erken yaĢta çocuk 

doğurmak bir yandan daha geç yaĢta baĢlayan doğumlara oranla daha geniĢ 

ailelerin oluĢmasına neden olmakta, diğer yandan kadınların eğitimlerine devam 

etme ya da iĢgücüne katılma olasılıklarını azaltmaktadır (TNSA; 2009:71).  

Türkiye'deki ilk doğum yaĢı medyanı son beĢ yıl içinde yükselmiĢ ve 25-49 yaĢ 

arasındaki kadınlar için 22,3'e ulaĢmıĢtır (TNSA; 2009:71). TNSA (2009:72) ilk 

doğum yaĢı medyanının kırsal alanda yaĢayanlarda kentsel alanda 

yaĢayanlarınkinden daha yüksek olduğunu, eğitim ve refah düzeyi daha yüksek 

olan kadınlarda ilk doğum yaĢı medyanın eğitim ve refah düzeyi daha düĢük 

olan kadınlardan daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araĢtırmada 

25-49 yaĢ arasındaki kadınların ilk doğum yaĢı medyanı 24'tür. Bu yaĢ grubu 

içindeki kadınlardan kırsal alanda yaĢayan kadınların ilk doğum yaĢı medyanı 

22, kentsel alanda yaĢayan kadınlarınki ise 27'dir.   

YaĢ grupları dikkate alınmaksızın çocuk sahibi olan kadınlar incelendiğinde 

kırsal alanda yaĢayan kadınların (n=47) ilk doğum yaĢı 13-37 arasında 

değiĢmektedir, ortalaması 22,96, medyanı 22'dir. Kentsel alanda yaĢayan 

kadınların ise (n=91) ilk doğum yaĢı 15-40 arasında değiĢmektedir, ortalaması 
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24, medyanı 25,47'dir56. Bu bulgu doğurganlık düzeyinin kırsal alanlarda, 

kentsel alanlara göre daha yüksek olduğunu belirten TNSA (2009) verileriyle 

örtüĢmektedir. Yine TNSA'nın (2009) bulgularına benzer Ģekilde eğitim ve gelir 

düzeyi arttıkça ilk doğum yaĢı medyanının yükseldiği görülmektedir. Eğitim 

açısından incelendiğinde ilk doğum yaĢı medyanı (ve ortalaması) okuryazar 

olmayanlarda 24 (23,74), diplomasız okuryazarlarda 24 (24,18), ilkokul 

mezunlarında 21 (22,19), ortaokul mezunlarında 26 (24,83), lise mezunlarında 

23 (23,33) üniversite mezunlarında 29 (29), lisansüstü eğitim görenlerde de 28 

(29,54)'dir. Gelir açısından incelendiğinde de ilk doğum yaĢı medyanı (ve 

ortalaması) en düĢük gelir kategorisinde 22 (23), en üst gelir kategorisinde 

28,50 (29,94)'dir. 

Yoksullukla (Gold vd.2002:79), refahla ve eğitimsizlikle (TNSA, 2009:73) iliĢkili 

olduğu bilinen ve kadınların hastalanma sıklıklarını artırdığı gibi eğitim 

almalarını ve iĢgücüne katılmalarını da engelleyen adölesan doğurganlığı bu 

araĢtırmada (%16,7) Türkiye ortalamasından (%51) (DSÖ, 2009:19) daha 

düĢük, ancak EskiĢehir'in içinde bulunduğu Doğu Marmara Bölgesi 

ortalamasından (%2,5) (TNSA, 2009:73) daha yüksek bulunmuĢtur. Türkiye 

genelinde okuryazar olmayanlarda adölesan annelerin oranı %5,5, lise ve üzeri 

eğitim almıĢ olanlarda %2,6'dır (TNSA, 2009:73). Hane halkı refah düzeyinin en 

düĢük olduğu grupta adölesan annelerin oranı %8-11 arasında değiĢmekte, en 

yüksek olduğu grupta ise %2 civarında kalmaktadır (TNSA, 2009:73-74). TNSA 

(2009) bulgularına paralel olarak bu araĢtırmada adölesan doğurganlığı oranı 

okuryazar olmayanlarda %26,3, diplomasız okuryazarlarda %27,3, ilkokul 

mezunlarında %14,3'tür, daha yüksek eğitim kategorilerinde ise 18 yaĢ altında 

doğum yapan hiçbir kadın yoktur. Gelir grupları açısından incelendiğinde de 

aylık 500 TL veya daha az kazanan kadınların %15,1'inin, 501-1500 TL 

arasında kazanan kadınların %23,3'ünün 18 yaĢın altında doğum yaptığı 

gözlenmiĢ, daha üst gelir kategorilerinden hiçbirinde 18 yaĢın altında doğum 

yapan kadın olmadığı görülmüĢtür. Adölesan doğurganlığı kırsal alanda 

                                            
56

 Mahalle örneklemindekilerin (n=56) ilk doğum yaĢı 15-38 arasında değiĢmektedir, ortalaması 

22,93, medyanı 21,50'dir. Üniversite örneklemindekilerin (n=35) ilk doğum yaĢı 21-40 arasında 
değiĢmektedir, ortalaması 29,54, medyanı 28'dir.  
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yaĢayan kadınlarda %19,1, kentsel alanda yaĢayan kadınlarda ise %14,3'tür. Ġlk 

doğum yaĢı ile ve adölesan doğurganlık oranı ile ilgili bulgular kırsal alanda 

yaĢayan eğitimsiz ve yoksul kadınların daha erken yaĢta çocuk doğurmaya 

baĢladıklarını göstermektedir. Erken yaĢta doğum yapmaya baĢlamak bu 

kadınların bundan sonra eğitim almalarını ve iĢgücüne katılmalarını 

zorlaĢtıracak, yani eĢitsizlikler nedeniyle erken yaĢta üstlendikleri çocuk bakımı 

bu eĢitsizliklerin devam etmesini sağlayacaktır.   

Tablo 40: Doğumun Yapıldığı Yerin Örneklemde Dağılımı 

  % Doğumun yapıldığı yer  

n Evde Hastanede Bazılarını 
evde 

bazılarını 
hastanede 

Toplam 

Örneklem geneli 206 46,6 48,1 5,3 100 

Örn. grubu  Köy  93 76,3 18,3 5,4 100 

Mahalle  113 22,1 72,6 5,3 100 

YaĢ -40 50 14 78 8 100 

41-60 80 42,5 52,5 5 100 

61+ 75 72 24 4 100 

Gelir  
 
 

-500 104 61,5 31,7 6,7 100 

501-1500 85 30,6 64,7 4,7 100 

1501-2500* 8 12,5 87,5 - 100 

Eğitim  
 

Okuryazar değil 23 73,9 17,4 8,7 100 

 Okuryazar 16 68,8 18,8 12,5 100 

Ġlkokul m. 130 50,8 46,2 3,1 100 

Ortaokul m. 16 6,3 87,5 6,3 100 

Lise m. 19 5,3 84,2 10,5 100 

Üniversite m. 2 - 100 - 100 

Doğum    
     yeri  

Köy  145 57,2 37,2 5,5 100 

Köyden büyük  61 21,3 73,8 4,9 100 

YaĢanan   
     yer  

Kırsal  93 76,3 18,3 5,4 100 

Kentsel  113 22,1 72,6 5,3 100 

Meslek  
 

Çiftçi  43 76,7 23,3 - 100 

Ev kadını  88 51,1 43,2 5,7 100 

ĠĢçi  37 24,3 73 2,7 100 

Memur  7 71,4 - 28,6 100 

Esnaf  20 35 60 5 100 

Çocuk                     
sayısı  

En fazla 2 80 17,5 78,8 3,8 100 

3 ve üzeri 126 65,1 28,6 6,3 100 

 

Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerinde "Gebelik sayısı ne olursa olsun, doğum 

mutlaka bir sağlık kuruluĢunda gerçekleĢtirilmelidir. Ancak zorunlu hallerde 

sağlık personeli yardımı ile evde gerçekleĢtirilebilir." ifadesi bulunmaktadır (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2010:33). TNSA (2009:150) sonuçlarına göre sağlık 

kuruluĢunda gerçekleĢen doğum oranlarında son beĢ yılda bir yükselme 

gözlenmiĢ ve ülke genelinde kadınların %90'ı doğumlarını sağlık kuruluĢlarında 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. 35 yaĢın altındaki kadınlar 35 yaĢın üzerindeki kadınlara 



297 
 

 
 

oranla, kentsel alanda yaĢayan kadınlar kırsal alanda yaĢayan kadınlara, eğitim 

ve refah düzeyi yüksek olan kadınlar düĢük olan kadınlara oranla doğumlarını 

daha yüksek oranda sağlık kurumlarında yapmaktadırlar. Sağlık kuruluĢu 

dıĢında gerçekleĢen doğumların neredeyse hiçbirinde doktor yardımı 

alınmamıĢtır ve sadece yüzde 16‟sında hemĢire/ebe bulunmuĢtur (TNSA, 

2009:152).   

Tablo 40‟ta görüldüğü gibi köy ve mahalle örneklemi içinde doğumlarının 

tamamını hastanede yapanlar örneklemin yarısından azdır (%48,1). Çiftçilerin 

(%76,7), ve kırsal alanda yaĢayanların (%76,3) dörtte üçünden fazlası 

doğumların tamamının evlerinde gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Gelir ve eğitim 

düzeyi yükseldikçe doğumu evde yapma oranı azalmaktadır. Doğumu evde 

yapanlara kimlerin yardım ettiği incelendiğinde, örneklem genelinde %68,9‟una 

ebe, %17‟sine komĢuları, %2,8‟ine akrabaları yardım etmiĢ, %11,3‟ü ise hiç 

kimseden yardım almadan tek baĢlarına doğum yapmıĢtır. Doğumu kendi 

kendilerine yaptıklarını belirten kadınlar ancak bir sorun olduğu takdirde ebeye 

baĢvurduklarını ifade etmiĢlerdir. Yardım almadan doğum yapan kadınlardan 

bazılarının ifadeleri aĢağıdadır. 

“Evde kendim. O zaman ebe-doktor yoktu burda.” (köy, 8 gebelik, 1 düşük) 

“Evde yaptım göbek bağını kesçek [kimse] yoktu.” (mahalle, 12 gebelik, 4 düşük) 

“Evde kendim leğene doğurdum. Ölüyü ebe doğurdu.” (köy, 8 gebelik, 1 düşük) 

 

Dünyada meydana gelen doğumların üçte biri evde vasıflı bir sağlık personeli 

olmadan gerçekleĢmekte, ancak bu doğumların büyük kısmı azgeliĢmiĢ 

ülkelerde meydana gelmekte, geliĢmiĢ ülkelerdeki doğumların ise %99'u vasıflı 

sağlık personeli eĢliğinde gerçekleĢmektedir (DSÖ, 2008). DSÖ (2010) yeni 

doğan ve ana ölümlerini azaltmak için bütün doğumların vasıflı personel 

eĢliğinde gerçekleĢtirilmesi gerektiğini savunmakta ve vasıflı sağlık personeli 

eĢliğinde doğum oranlarını sağlık alanındaki iyileĢtirmeyi ölçmek için bir 

gösterge olarak kullanmaktadır. DSÖ (2010) doğumda kadınlara yardımcı olan 

geleneksel ebeleri vasıflı personel olarak görmemekte, ancak uygun eğitim 

gören ve akredite olmuĢ personeli vasıflı personel olarak nitelendirmektedir.   
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TNSA (2009:143) verilerine göre Türkiye'de kadınların %92'si araĢtırma 

tarihinden önceki son beĢ yıl içinde gerçekleĢen en son doğumlarında en az bir 

kez sağlık personelinden (doktor ve hemĢire/ebe) doğum öncesi bakım almıĢ, 

bunların da neredeyse tamamı bu bakımı doktordan almıĢtır. Yine TNSA 

sonuçlarına (2009:144) göre 35 yaĢın altındaki kadınların doğum öncesi bakım 

alma oranı, 35 yaĢın üzerindeki kadınlara oranla daha yüksektir. Doğum öncesi 

bakım alma oranları yaĢın yanı sıra eğitim, refah ve yaĢanan yerin niteliği ile de 

iliĢkilidir, kentsel alanlarda yaĢayan kadınların doğum öncesi bakım alma 

oranları kırsal alanda yaĢayan kadınlara oranla yaklaĢık üç kat daha yüksektir;  

eğitim düzeyi yüksek kadınlar eğitim düzeyi düĢük olanlara oranla, refah düzeyi 

yüksek olan kadınlar da refah düzeyi düĢük olanlara oranla daha yüksek oranda 

doğum öncesi bakım almaktadırlar (TNSA, 2009:144). 

 

Tablo 41: İlişkili Değişkenlere Göre Gebelik, Düşük, Doğum, İlk Doğum Yaşı ve 
Gebelikte Doktor Kontrolü Değerleri 

 

Geçirilen gebelik 

sayısı 

Yapılan doğum 

sayısı 

Gebelikte gidilen 

doktor kontrolü sayısı 

n X SD n X SD n X SD 

Örn. Geneli  220 4,82 3,26 213 3,50 2,02 208 5,32 10,07 

Örn. grubu  Köy  98 6,31 3,56 96 4,53 2,19 95 2,54 10,27 

Mahalle  122 3,62 2,42 117 2,66 1,40 113 7,65 9,32 

YaĢ -40 59 2,44 2,11 53 2,08 1,10 52 8,06 6,68 

41-60 83 4,65 2,77 82 1,40 1,73 81 6,21 13,15 

61+ 77 6,81 3,25 77 4,69 2,14 74 2,49 7,21 

Gelir  
 
 

-500 109 5,58 3,35 108 3,91 2,08 106 3,06 10,23 

501-1500 92 4,08 3,10 88 3,03 1,90 85 7,82 9,77 

1501-2500* 9 3 1,12 8 2,75 1,83 8 12,75 6,64 

Eğitim  
 

Okuryazar değil 24 6,54 3,61 24 4,42 1,88 22 1 3,23 

 Okuryazar 16 5,75 3,60 16 3,94 2,62 15 2,40 5,09 

Ġlkokul m. 135 5,24 3,03 135 3,70 1,96 132 5,14 11,35 

Ortaokul m. 19 2,68 2,94 17 1,94 1,60 17 6,17 6,31 

Lise m. 24 2,04 1,42 19 2,21 ,918 20 12,40 8,34 

Üniversite m. 2 1,50 ,70 2 1,50 ,70 2 8,50 ,70 

Doğum   
yeri  

Köy  151 5,36 3,26 148 3,84 2,03 146 4,40 10,61 

Köyden büyük  69 3,62 2,95 65 2,74 1,78 62 7,47 8,33 

YaĢanan  
yer  

Kırsal  98 6,31 3,56 96 4,53 2,19 95 2,54 10,27 

Kentsel  122 3,62 2,42 117 2,66 1,40 113 7,65 9,21 

Meslek  Çiftçi  44 6,45 3,56 44 4,70 2,44 42 4,95 15,62 

Ev kadını  91 5,21 3,30 90 3,54 1,98 88 3,52 6,11 

ĠĢçi  43 3,74 2,87 39 2,69 1,54 38 7,11 9,36 

Memur  7 3,14 ,90 7 2,71 ,95 7 8,43 11,1 

Esnaf  20 3,85 2,36 20 3,05 1,23 20 8,80 10,40 

Çocuk 
sayısı  

En fazla 2 83 2,77 1,86 82 1,91 1,13 80 7,59 7,11 

3 ve üzeri 129 6,43 3,03 129 4,57 1,74 129 3,99 11,45 

* 2501-3500 kategorisinde tek bir vaka olduğu için ortalama değerleri hesaplanmamıĢtır. 
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Köy ve mahalle örneklemi genelinde gebelik sürecinde doktor kontrolüne gitme 

ortalaması düĢüktür, her ay gidildiğinde ortalamanın 9 çıkması gerekirken Tablo 

41'de görüldüğü gibi ortalama 5,32‟dir, bu oran köy örnekleminde 2,54‟e, 

okuryazar olmayanlarda ise 1‟e gerilemektedir. Ġlkokul mezunları okuryazar 

olmayanların 5 katından fazla, lise mezunları ise 12 katından fazla doktor 

kontrolüne gitmiĢtir. Doğum yeri köy ve köyden büyük olanlar arasındaki fark 

3,07 iken kırsal ve kentsel alanlarda yaĢayanlar arasındaki farkın 5,11 olması 

gebelik kontrolüne gitmenin doğum yerinden ziyade yaĢanan yerin fiziksel 

olanaklarına bağlı olduğunu göstermektedir. Gebelik sürecinde hiç doktor 

kontrolüne gitmediğini belirten köy örneklemindeki bazı kadınlar bu durumu Ģu 

Ģekilde ifade etmektedirler: 

“Yoğudu o zaman gitmezdi ki gimse de” (köy) 

“Yooh, daha gebeliği diyon, düşürmek için bile gitmediydik. Deliymişik hekim yok 
dohtur yok ne haplar içtik onlar düşsün diye de düşmedi, öleyazdım da komşu 
kızı kurtardı, çekeceğim varmış.” (köy) 

 

Doğumlarından itibaren çocukların aĢılarının zamanında yapılması sağlık 

açısından oldukça önemlidir, bununla birlikte köy ve mahalle örnekleminin üçte 

ikisinden biraz fazlası (%65,1) çocukların aĢılarını zamanında ve düzenli bir 

Ģekilde yaptırdığını belirtmektedir. Örneklemin %14,4‟ü eve ya da okula gelen 

sağlık personelinin çocukları aĢıladığını, bunun dıĢında herhangi bir aĢı 

yaptırmadıklarını belirtmektedirler. Buna ek olarak %8,8‟lik bir kısım ise çocuğa 

hiçbir aĢı yapılmadığını belirtmiĢtir. Tablo 42'de görüldüğü gibi  mahalle 

örnekleminde bulunanların, kentsel alanda yaĢayanların, eğitim ve gelir düzeyi 

yüksek olanların ve en fazla iki çocuğu olanların çocuklarının aĢılarını 

zamanında yaptırma eğilimleri daha yüksektir.   
 

GeliĢmekte olan ülkelerde yoksul kadınların daha zengin kadınlara oranla daha 

erken yaĢta ve daha fazla doğum yaptıkları, iki kat daha kötü beslendikleri, 

zengin kadınların gebelik önleyici araçlar kullanma oranının yoksul kadınların 

dört katı, doğum yaparken tıbbi personelden yardım alma oranının beĢ katı, 

liseye gitme oranlarının ise dokuz katı olduğu bilinmektedir (Levy ve Sidel, 

2006:389-390). Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde genel olarak yoksul insanlar 

eğitim, sağlık/beslenme bilgisi ve sağlık hizmetlerine eriĢim açısından zayıftırlar 



300 
 

 
 

ve iyi sağlık için gerekli olan faktörlerin neredeyse hiçbirine sahip değildirler 

(Levy ve Sidel, 2006:390).  

Tablo 42: Çocukların Aşılarını Zamanında Yaptırma Davranışının Örneklemde 
Dağılımı 

  % Çocukların aĢılarını zamanında yaptırma  

n Z
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Örneklem geneli 215 65,1 14,4 8,8 3,7 7,9 100 

Örn. grubu  Köy  99 45,5 25,3 11,1 4 14,1 100 

Mahalle  116 81,9 5,2 6,9 3,4 2,6 100 

YaĢ n= -40 56 76,8 10,7 - 1,8 10,7 100 

41-60 83 71,1 10,8 7,2 2,4 8,4 100 

61+ 75 50,7 21,3 17,3 5,3 5,3 100 

Gelir n= 
 
 

-500 107 57 20,6 12,1 3,7 6,5 100 

501-1500 90 75,6 7,8 5,6 3,3 7,8 100 

1501-2500* 8 100 - - - - 100 

Eğitim n= 
 

Okuryazar değil 23 47,8 30,4 8,7 8,7 4,3 100 

 Okuryazar 16 62,5 18,8 12,5 - 6,3 100 

Ġlkokul m. 130 66,2 13,5 10,5 3,8 6 100 

Ortaokul m. 17 70,6 11,8 5,9 - 11,8 100 

Lise m. 23 73,9 4,3 - 4,3 17,4 100 

Üniversite m. 3 66,7 - - - 33,3 100 

Doğum    
     yeri  

Köy  150 60 16,7 10,7 4 8,7 100 

Köyden büyük  65 76,9 9,2 4,6 3,1 6,2 100 

YaĢanan   
     yer  

Kırsal  99 45,5 25,3 11,1 4 14,1 100 

Kentsel  116 81,9 5,2 6,9 3,4 2,6 100 

Meslek  
 

Çiftçi  43 51,2 20,9 16,3 2,3 9,3 100 

Ev kadını  89 66,3 15,7 12,4 2,2 3,4 100 

ĠĢçi  40 80 10 - 2,5 7,5 100 

Memur  7 100 - - - - 100 

Esnaf  21 57,1 14,3 4,8 14,3 9,5 100 

Çocuk                     
sayısı  

En fazla 2 80 86,3 7,5 5 - 1,3 100 

3 ve üzeri 128 55,5 19,5 11,7 6,3 7 100 

 

Levy ve Sidel (2006) özetle kırsal alanlarda yaĢayan, eğitim ve gelir düzeyi 

düĢük olan kadınların kentsel alanlarda yaĢayan, eğitim ve gelir düzeyi nispeten 

yüksek kadınlara oranla daha erken yaĢta doğum yapmaya baĢladıklarını, daha 

fazla çocuk doğurduklarını, doğumlarını sağlık kuruluĢunda ve sağlık personeli 

eĢliğinde yapma oranlarının da, doğumdan önce tıbbi bakım görme oranlarının 

da daha düĢük olduğunu belirtmektedir. Bu çalıĢma Levy ve Sidel‟ın (2006) 

bulgularını büyük ölçüde desteklemektedir, bulgular kırsal alanda yaĢayan, gelir 

ve eğitim düzeyi düĢük olan kadınların kentsel alanda yaĢayan ve daha yüksek 

gelir ve eğitim düzeyine sahip olan kadınlara oranla daha çok çocuk 
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doğurduğunu, doğum yapmaya daha erken yaĢlarda baĢladıklarını, doğumlarını 

evde gerçekleĢtirme oranlarının daha yüksek olduğunu ve gebelikte doktor 

kontrolüne gitme sıklığının daha düĢük olduğunu göstermektedir.  

Doğumu sağlık kuruluĢunda ve eğitimli sağlık personeli eĢliğinde 

gerçekleĢtirme, medikalizasyon tartıĢmaları açısından kadın yaĢamının doğal 

bir parçası olan doğumun tıbbi gözetim ve denetleme gerektiren tıbbi bir sorun 

haline getirilmesi olarak yorumlanmakta (Oakley 1980; Roberts, 1990) ve 

kadınların evde doğum yapmalarının iddia edildiği kadar güvensiz olmadığı 

(Oakley, 1984; Tew, 1990) ileri sürülmektedir. Bu tartıĢmalar yerinde bir soruna 

değinmekle birlikte DSÖ'nün sağlık kuruluĢlarında vasıflı sağlık personeli 

eĢliğinde doğum oranını bir geliĢmiĢlik düzeyi göstergesi olarak kabul ettiği 

düĢünüldüğünde kırsal alanlarda yaĢayan, eğitim ve gelir düzeyi düĢük 

kadınların daha genç yaĢlarda, evde, vasıflı sağlık personeli olmadan, doğum 

öncesi bakım görmeden ve çok sayıda doğum yapmaları, kadınların kendi 

içindeki hiyerarĢik yapıyı göstermektedir.  

Bu veriler bir yandan cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin eğitim ve gelir eĢitsizlikleri 

gibi diğer toplumsal eĢitsizliklerle birlikte iĢlediğini, bir yandan da bunun sonucu 

olarak kadınların kendi içlerinde homojen bir grup olmadıklarını göstermektedir. 

Bu da, her ne kadar bütün kadınların paylaĢtığı ortak sorunlar olsa da her 

bireyin yaĢamındaki çoklu baskı sistemlerinden etkilendiğini ve kadınların 

birbirleri üzerinde kurduğu baskının ancak kadınların kendi aralarındaki 

farklılıklar kabul edildiğinde anlaĢılabileceğini belirten (Collins, 1990; 

Annandale, 1998) postmodern feminizmin haklılığını göstermektedir. 

 

3.5. Sağlık Sistemine Yönelik Algı, Tutum ve Değerlendirme 
 

3.5.1. Tercih edilen sağlık kuruluĢları, bu tercihin nedenleri, algılanan 

kalite düzeyleri ve hastanelerin birleĢtirilmesine yönelik tutum 
 
 

Tablo 43'te görüldüğü gibi örneklemin tercih ettiği sağlık kuruluĢu, bu tercihin 

nedeni, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin kalabalıklık ve hizmet kalitesi 

açısından karĢılaĢtırılması ve hastanelerin birleĢtirilmesine yönelik tutumları 

çeĢitli değiĢkenlerle iliĢkilidir.  
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Tablo 43: Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Tutum Değişkenlerinin Diğer 
Değişkenlerle İlişkisi 

 Tercih edilen sağlık 

kuruluĢu 

Tercih nedeni Devlet hast. ve özel hast.    

hizmet kalitelerinin karĢılaĢt. 

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem grubu 355 281,25 16 ≤.01** 287 74,27 14 ≤.01 352 22,65 6 ≤.01 

Cinsiyet 354 14,00 8 ≥.05 287 7,37 7 ≥.05 352 1,00 3 ≥.05 

YaĢ  352 40,73 16 ≤.01 285 24,61 14 ≤.05* 349 42,91 6 ≤.01 

Gelir 338 294,39 48 ≤.01 276 81,29 42 ≤.01 337 35,38 18 ≤.01 

Eğitim 355 211,59 8 ≤.01 287 50,54 7 ≤.01 352 23,13 3 ≤.01 

Doğum yeri 351 90,63 8 ≤.01 286 26,58 7 ≤.01 348 10,15 3 ≤.05 

YaĢanan yer 355 69,43 8 ≤.01 287 22,58 7 ≤.01 352 15,20 3 ≤.01 

Meslek 355 301,32 40 ≤.01 287 105,67 35 ≤.01 352 28,87 15 ≤.05 

Çocuk sayısı 326 89,94 8 ≤.01 267 24,66 7 ≤.01 323 23,75 3 ≤.01 

Sosyal güvence  355 300,67 40 ≤.01 287 83,28 35 ≤.01 352 30,35 15 ≤.05 

Alg. sağlık stat. 349 57,44 14 ≤.01 286 27,04 14 ≤.05  350 6,02 6 ≥.05 

 Devlet hastaneleri için 

kalabalık algısı 

Özel hastaneler için 

kalabalık algısı 

Hastanelerin birleĢmesine 

yönelik tutum 

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem grubu 347 23,06 6 ≤.01 348 85,80 8 ≤.01 350 34,21 6 ≤.01 

Cinsiyet 347 6,97 3 ≥.05 348 2,76 4 ≥.05 348 ,78 3 ≥.05 

YaĢ  345 21,29 6 ≤.01 345 34,41 8 ≤.01 347 16,14 6 ≤.05 

Gelir 332 47,73 18 ≤.01 333 99,22 24 ≤.01 335 44,54 18 ≤.01 

Eğitim 347 14,63 3 ≤.01 348 73,43 4 ≤.01 350 16,02 3 ≤.01 

Doğum yeri 343 7,41 3 ≥.05 344 30,91 4 ≤.01 346 7,26 3 ≤.05 

YaĢanan yer 347 ,678 3 ≥.05 348 27,22 5 ≤.01 350 5,74 3 ≥.05 

Meslek 347 34,63 15 ≤.01 348 83,53 20 ≤.01 350 33,44 15 ≤.01 

Çocuk sayısı 319 3,90 3 ≥.05 319 27,56 4 ≤.01 321 10,36 3 ≤.05 

Sosyal güvence 347 36,93 15 ≤.01 348 104,78 20 ≤.01 350 42,81 15 ≤.01 

Alg. sağlık stat. 346 15,32 8 ≥.05 346 15,31 8 ≥.05 348 1,84 6 ≥.05 

* α=.05 için anlamlıdır. 
**α =.01 için anlamlıdır. 

 

Hastaların hangi sağlık kuruluĢlarını ve neden tercih ettikleri hakkında bundan 

önce yapılan çeĢitli çalıĢmalarda ilk sırayı SSK hastanesi ya da sağlık ocağının 

aldığı görülmektedir. Gebze'de (AteĢ vd., 2004) yapılan bir çalıĢmada 

örneklemin ilk tercihi SSK hastanesi olmuĢ, EskiĢehir'de %39,5;  Çorum'da %73 

ve GölbaĢı'nda %80'in üzerinde oranlarla (Ġkinci Sağlık Projesi 1995'ten aktaran 

AteĢ vd., 2004:334) sağlık ocakları ilk sırayı almıĢtır. Bu araĢtırmada köy ve 

mahalle örneklemi ilk olarak devlet hastanesini, üniversite örneklemi ise 

üniversite hastanesini tercih etmektedir. Örneklem genelinde sağlık ocağını 

tercih edenler %14'tür, bu oran köy örnekleminde %21,6; mahalle örnekleminde 

%20, üniversite örnekleminde ise %1,6'dır. Tablo 43‟te görüldüğü gibi tercih 

edilen sağlık kuruluĢu ve tercih nedeni tabloda yer alan değiĢkenlerden cinsiyet 

dıĢında tamamıyla iliĢkilidir.     
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Tablo 44: Tercih Edilen Sağlık Kuruluşu ve Tercih Nedeninin Örneklemde 
Dağılımı 

% Tercih edilen sağlık kuruluĢu  Sağlık kuruluĢunu tercih etme nedeni 
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Örn. Geneli  350 14 40,9 5,7 25,7 8,3 3,1 2,3 100 287 34,8 17,8 5,6 10,1 12,9 11,1 4,2 3,5 100 Ö
rn

. g
ru

b
u
  

Köy  102 21,6 65,7 3,9 1 5,9 2 - 100 95 31,6 16,8 3,2 21,1 14,7 6,3 3,2 3,2 100 

Mahalle  125 20 58,4 12,8 3,2 4 1,6 - 100 119 35,3 16,8 1,7 7,6 19,3 6,7 7,6 5 100 

Üniversite  123 1,6 2,4 - 69,1 14,6 5,7 6,5 100 73 38,4 20,5 15,1 - - 24,7 - 1,4 100 Y
a

Ģ
 -40 92 13 43,5 4,3 21,7 12 2,2 3,3 100 76 34,2 26,3 5,3 14,5 3,9 9,2 5,3 1,3 100 

41-60 168 13,1 29,8 6 36,3 7,7 4,8 2,4 100 128 34,4 13,3 7,8 6,3 14,8 15,6 3,1 4,7 100 

61+ 87 17,2 59,8 6,9 8 5,7 1,1 1,1 100 81 35,8 16 2,5 12,3 18,5 6,2 4,9 3,7 100 G
e

lir  
  

-500 112 25 63,4 5,4 - 4,5 1,8 - 100 104 39,4 14,4 2,9 13,5 16,3 4,8 6,7 1,9 100 

501-1500 95 17,9 58,9 10,5 5,3 6,3 1,1 - 100 91 28,6 19,8 2,2 14,3 18,7 5,5 4,4 6,6 100 

1501-2500 13 7,7 38,5 15,4 30,8 - 7,7 - 100 12 41,7 16,7 - - 16,7 25 - - 100 

2501-3500 18 - 5,6 - 66,7 11,1 5,6 11,1 100 9 33,3 22,2 11,1 - - 22,2 - 11,1 100 

3501-4500 25 - 4 - 76 4 8 8 100 16 31,3 18,8 12,5 - - 37,5 - - 100 

4501-5500 19 5,3 5,3 - 52,6 21,1 5,3 10,5 100 8 25 12,5 25 - - 37,5 - - 100 

5501+ 52 - 3,8 - 75 11,5 5,8 3,8 100 36 38,9 25 13,9 - - 19,4 - 2,8 100 E
ğ

itim
  

 

Ort. ve altı 197 21,8 61,9 9,1 1 4,6 1,5 - 100 185 34,6 15,7 2,7 14,1 18,4 4,9 5,4 4,3 100 

Lise ve üz.  153 3,9 13,7 1,3 57,5 13,1 5,2 5,2 100 102 35,3 21,6 10,8 2,9 2,9 22,5 2 2 100 D
o
ğ

.    
     y

e
ri  

Köy  171 19,9 58,5 7 7,6 5,3 1,2 0,6 100 160 36,3 15,6 1,3 13,1 17,5 8,1 3,8 4,4 100 

Köyden büy. 175 8,6 24 4,6 42,9 11,4 5,1 3,4 100 126 32,5 20,6 11,1 6,3 7,1 15,1 4,8 2,4 100 Y
a

Ģ
.   

     y
e

r  

Kırsal  102 21,6 65,7 3,9 1 5,9 2 - 100 95 31,6 16,8 3,2 21,1 14,7 6,3 3,2 3,2 100 

Kentsel  248 10,9 30,6 6,5 35,9 9,3 3,6 3,2 100 192 36,5 18,2 6,8 4,7 12 13,5 4,7 3,6 100 M
e

s
-le

k
  

 

Çiftçi  44 18,2 65,9 - - 13,6 2,3 - 100 41 31,7 19,5 9,8 12,2 4,9 12,2 7,3 2,4 100 

Ev kadını  92 25 66,3 6,5 1,1 1,1 - - 100 88 40,9 14,8 1,1 17 17 1,1 5,7 2,3 100 

ĠĢçi  47 21,3 46,8 23,4 2,1 4,3 2,1 - 100 44 31,8 9,1 - 6,8 29,5 11,4 2,3 9,1 100 

Memur  130 1,5 6,9 - 65,4 13,8 6,2 5,2 100 80 35 21,3 13,8 1,3 2,5 25 - 1,3 100 

Esnaf  22 13,6 54,5 9,1 9,1 9,1 4,5 - 100 20 20 40 - 5 15 - 10 10 100 

Diğer  15 20 66,7 6,7 6,7 - - - 100 14 35,7 7,1 - 28,6 14,3 7,1 7,1 - 100  Ç
o
c
u
k
                     

s
a

y
ıs

ı  

En fazla 2 189 8,5 28 5,8 38,6 11,6 3,7 3,7 100 143 32,9 21 7 4,9 12,6 16,1 4,2 1,4 100 

3 ve üzeri 132 24,2 61,4 5,3 3,8 3 2,3 - 100 124 38,7 12,1 3,2 15,3 15,3 4,8 4,8 5,6 100 S
o

s
. g

ü
v
. 

Yok 30 16,7 63,3 13,3 3,3 3,3 - - 100 30 38,4 20,9 12,8 1,2 2,3 23,3 - 1,2 100 

Bağ-Kur 92 20,7 67,4 1,1 2,2 6,5 2,2 - 100 86 27,5 15,9 2,9 12 21,7 4,3 5,8 10,1 100 

SSK 73 17,8 53,4 19,2 2,7 5,5 1,4 - 100 69 37,2 15,1 3,5 14 15,1 5,8 7 2,3 100 

Em.San. 137 2,9 10,2 0,7 62 13,1 5,1 5,8 100 86 30 23,3 - 20 10 13,3 3,3 - 100 

YeĢil Kart 17 47,1 52,9 - - - - - 100 15 46,7 6,7 - 13 26,7 - 6,7 - 100 
 
 
 

Tablo 44‟te görüldüğü gibi köy ve mahalle örneklemi ağırlıklı olarak devlet 

hastanesini ve sağlık ocağını tercih etmekte, özel hastane, özel muayenehane 

tercih oranları son derece düĢük kalmakta ve Ankara veya Ġstanbul‟daki sağlık 

kuruluĢlarını hiç tercih etmemektedirler. YaĢlılar daha gençlere, düĢük gelir 

gruplarında yer alanlar daha yüksek gelir gruplarında yer alanlara, ortaokul ve 

altı eğitim görenler lise ve üzeri eğitim alanlara, köy doğumlular daha büyük 

birimlerde doğanlara, kırsal alanlarda yaĢayanlar kentsel alanlarda yaĢayanlara, 
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üç veya daha fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara, Bağ-Kur‟lular diğer 

sosyal güvence kategorilerine oranla devlet hastanesine baĢvurmaya daha 

fazla eğilimlidirler.  

EskiĢehir‟de Aile Hekimliği uygulaması 2006 yılının Temmuz ayında baĢlamıĢ 

olduğu, verilerin toplanmaya baĢlandığı tarihte (Haziran 2009) EskiĢehir‟de Aile 

Hekimliği uygulaması baĢlayalı 37 ay olduğu halde aile hekimine baĢvurduğunu 

belirten sadece iki kiĢinin (mahalle örnekleminde) olması ilgi çekicidir, yine de 

bu kiĢiler hangi sağlık kuruluĢunu tercih ettikleri sorulduğunda sağlık ocağı 

yanıtını vermiĢlerdir. EskiĢehir'de aile hekiminin fazla tercih edilmediği 2009 

yılında EskiĢehir'de kentsel alanda yapılan bir baĢka çalıĢmada da (Çelikay, 

2009:133, 142) ortaya konmuĢ, örneklemin sadece %20'sinin bir sağlık 

problemiyle karĢılaĢtığında aile hekimine gitmeyi tercih ettiği, %70'inin doğrudan 

devlet hastanesine ya da özel hastaneye baĢvurduğu ve %69'unun aile 

hekimliklerinde kaliteli bir hizmet sunulmadığını düĢündükleri saptanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada üniversite örneklemi, yüksek gelir grupları, lise ve üzeri eğitim 

görenler ve memurlar özellikle sağlık ocağını çok düĢük derecede tercih 

etmekte ve ağırlıklı olarak üniversite hastanesine baĢvurmaktadırlar. Üniversite 

örneklemde yer alanlardan bir kısmının “üniversite hastanesi” ile kastettiği 

hastane kampus içinde yer alan bir hastanedir ve tıp fakültesi hastanesi değildir. 

Bu durum kuruluĢ tercihinde etkili olan nedenlerde de görülmektedir, yakınlık, 

her üç örneklem grubunun tercihini etkileyen en önemli neden olarak 

görünmektedir. Bununla birlikte tercih edilen sağlık kuruluĢu ile tercih nedeni 

arasındaki iliĢki (X2(42, n=286)=213,118, p≤.01) incelendiğinde yakınlığın 

öneminin bazı gruplar için daha fazla önem taĢıdığı görülmektedir.  

Tablo 45'te görüldüğü gibi sağlık ocağı, devlet hastanesi ve üniversite 

hastanesini tercih edenler en önemli tercih nedenlerinin yakınlık olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Hastaların hastane tercihlerini belirleyen etkenler üzerine yapılan 

çeĢitli çalıĢmalardan bazıları gibi (Tengilimoğlu, 2001; Gesler ve Meade, 1989; 

Dinçer vd., 1994, Boscarino ve Steiber, 1982) bu çalıĢmada da sağlık 

kurumunun fiziksel yakınlığının özellikle sağlık ocağı, devlet hastanesi ve 

üniversite hastanesini tercih edenler için önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.  

Gebze'de yapılan bir çalıĢmada sağlık kurumlarının tercihinde en çok etkili olan 
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faktörün sosyal güvence türü olduğu, ikinci sırada ucuzluk, üçüncü sırada da 

yakınlık olduğu görülmektedir (AteĢ, vd., 2004:327-328), bu araĢtırmada bu 

bulgu SSK hastanesini57 tercih edenlerin tercihlerine benzemektedir, SSK 

hastanesini tercih edenlerin üçte ikisinden fazlası (%65) bu hastaneyi (her ne 

kadar sağlık kurumları tek çatı altında toplanmıĢ olsa da) "kendilerine bu kuruluĢ 

baktığı için" tercih etmektedir.    

YaklaĢık üçte ikisinin (%65,7) devlet hastanesini tercih ettiği köy örneklemi için 

yakınlık önemli bir rol oynamaktadır ve ulaĢılabilirlik ön plana çıkmaktadır. 

Yakınlığı vurgulayanlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir: 

“Yakın diye Çifteler hastanesine gidiyoruz. Köyden araba gidiyor. ....” (köy) 

“Çiftelere gidiyoruz. Orada da var devlet hastanesi, yakın azcık yol. Buradan 
otobüs kalkıyor öyle.” (köy) 

“Çiftelere gidiyoruz yok başka tansiyon yükselse ebe, doktor yok, ölçtürecek 
insan yok,  en yakın ora.” (köy) 

“Doktorlar orda, burada kimse yok. Yakın orası, damat götürüyo.” (köy)   

 

Köy ve mahalle örneklemine yönlendirmeden kaçınmak için herhangi bir Ģık 

okunmamıĢ olduğu halde tercih ettiği kuruluĢu 'ucuz' olduğu için tercih edenler, 

tercih ettikleri sağlık kuruluĢuna alternatif olarak sadece özel hastane veya 

muayenehaneyi gördüklerini veya diğer kuruluĢlarda ücret ödemeleri gerektiğini 

ima eden yanıtlar vermiĢlerdir. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

“Başka yere gidemezsin, anca oraya gücün yetiyor” (köy) 

“Özele para bulamadığım için devleti tercih ediyorum.” (köy) 

“Devlete giderim. Paralı hastane tıkır tıkır para ister, bu karneye yazar.” (köy) 

“Sağlık ocağı. Param yok ondan.” (köy) 

“Devlet. Mecburen başka özele gitmeye para yok ki. ....” (mahalle) 

“Sağlık ocağı. Param yok, sağlık ocağına gidiyom ama param olsa özele giderim. 
Her şey paraya bağlı işte.” (mahalle) 

 “Burlar bedava olduğu için. Hastaneye gitsen para alacaklar”. (köy) 

 

Köy örnekleminde de mahalle örnekleminde de sağlık ocağını tercih edenlerin 

üçte ikisi (%66,7) yakınlık nedeniyle tercih etmektedir, bununla birlikte köy 

örnekleminde yer alanların bir kısmı aĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi zaman 

                                            
57

 SSK hastaneleri devlet hastanesi haline gelmiĢ olsa da örneklemin algısını yansıtması 
açısından bu ifadeyi kullananların verdikleri yanıtlar devlet hastanesi yanıtlarına eklenmemiĢ, 
SSK hastanesi adlı ayrı bir kategori halinde bırakılmıĢtır.  
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zaman sağlık ocağını 'hafif' olarak algıladıkları hastalıklar için tercih ettiklerini 

belirtmektedirler.   

“Sağlık ocağı, sonra devlet. İlk orayı [sağlık ocağını], beklemeden daha iyi. Ağır 

olursa devlete gidiyoruz” (köy) 

“Grip falan olunca sağlık ocağına gideriz. Oğlum götürür. Diğer kontrollere devlet 
hastanesinde Polatlı‟ya giderik.” (köy) 

“Devlette daha yetkili doktorlar var. İlk sağlık ocağına gideriz sonra durum ağırsa 
devlet hastanesine Polatlı‟ya gideriz” (köy) 

“Küçük hastalıklarda sağlık ocağı, büyük hastalıklarda devlet hastanesi” (köy)  

 

Tablo 45'te görüldüğü gibi tercih nedeni olarak güven duymanın yüksek oranda 

gösterildiği kuruluĢlar daha çok üniversite örnekleminin baĢvurduğu üniversite 

hastanesi ve Ankara-Ġstanbul'daki sağlık kuruluĢlarıdır. Köy ve mahalle 

örnekleminin baĢvurduğu kuruluĢlar içinde ise güven en yüksek düzeyde devlet 

hastanesini tercih edenlerin tercih nedenidir. Devlet hastanesini güven 

duydukları için baĢvurduklarını belirtenlerden bazılarının yanıtları aĢağıdaki 

gibidir. 

“Devlet. Devlet sağ olduğu müddetçe güvenimiz sabit.” (mahalle) 

“Devlet. İnsanları farklı, devletin doktoru, işte ondan” (mahalle) 

“Devlet. Devlet kazansın diye, devleti soydurmamak için.” (mahalle) 

“Devlet. Daha iyidir devletim bana sahip çıkar.” (mahalle) 

 

Tablo 45: Tercih Edilen Sağlık Kuruluşuna Göre Tercih Nedenleri   
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Sağlık ocağı n=49 63,8 12,8 4,3 4,3 4,3 4,3 2,1 4,3 100 

Üniversite hastanesi n=90 49,1 1,8 14 5,3 - 26,3 - 3,5 100 

Devlet hastanesi n=143 31 15,5 14,7 0,8 16,3 10,1 7,8 3,9 100 

SSK hastanesi n=20 10 5 15 5 65 - - - 100 

Özel hastane n=29 - - 59,1 31,8 - 4,5 - 4,5 100 

Özel muayenehane n=11 - - 50 37,5 - - - 12,5 100 

Ankara veya Ġstanbul'daki sağlık kuruluĢları n=8 - - 66,7 - - 33,3 - - 100 

 

Üniversite hastanesini tercih edenler yakınlık, güven ve kalite nedenleri ile bu 

kurumu tercih etmektedirler, ancak üniversite örneklemi de köy örnekleminin 

hafif hastalıklarda sağlık ocağına baĢvurması ve ağır hastalıklarda baĢka 

kuruluĢları tercih etmesi gibi hafif hastalıklarda kampus içinde bulunan Mavi 

Hastane'yi tercih etmekte, bu kuruluĢun yeterli olmayacağını düĢündükleri 

hastalıklarda ise baĢka hastaneleri tercih etmektedirler. Diğer bir deyiĢle 
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örneklemin sağlık kuruluĢu tercihleri farklı olsa da hafif/ağır,  önemli/önemsiz 

hastalık ayrımına göre iki kademeli tercih yapma davranıĢı örneklem genelinde 

görülmektedir. Bu durumu ifade eden yanıtlardan bazıları aĢağıdadır. 

"Üniversite. Üniversitemizin hastanesinde pek bir sağlık hizmeti verilmemesine 
karşın ciddi bir sağlık problemim olmadığı için bana yeterli oluyor. Ancak ailem 
için genellikle ESOGÜ Tıp Fakültesi‟ni tercih ediyoruz. (üniversite) 

“Üniversite,  özel. Sürekli kontroller için özel muayene, çünkü doktorum 
durumumu bilir. Ciddi rahatsızlıklar için üniversite hastanesi, çünkü güvendiğim 
doktorlar vardır." (üniversite) 

“Üniversite. Önemsiz rahatsızlıklara çözüm bulabiliyorum” (üniversite) 

“Grip olunca mavi hastaneye.” (üniversite) 

“Üniversite, kolaylık nedeniyle. Ancak hastalığın ciddiyetine göre hastane tercihim 
farklılaşmaktadır.” (üniversite) 

“Hastalığın önemine göre değişir. Hastalığın durumu ve sağlık kuruluşunun 
koşullarına ve doktorlarının uzmanlıklarına göre değişir.” (üniversite) 

“Üniversite. Üniversite ve devlet hastanelerinde o anki hastalığımla ilgili tedavi 
olamayacağıma inandığımda özel hastanelere giderim. ...” (üniversite) 

“Çok önemli değilse Üniversite hastanesi, önemliyse Ankara‟da sağlık kuruluşu” 

 

Köy ve mahalle örneklemi içinde özel hastane veya muayenehaneyi tercih 

edenler,  "bilgi, ilgi, bakım güzel, paraylan olduğu için.” (köy); "Hastaneye gitsem ilgilenmiyolar 

mecbur yazıhaneye gidiyosun” (mahalle); "Daha iyi rağbet, insana insan gibi davranıyorlar.” 

(mahalle) gibi yanıtlar vererek daha çok sıra beklememek ya da ilgi görebilmek 

için bu kuruluĢları tercih ettiklerini belirtmektedirler. Üniversite örneklemi içinde 

özel hastane veya muayenehaneyi tercih edenler ise aĢağıdaki bazı ifadelerden 

anlaĢıldığı gibi ilgi ve özen kadar doktorların niteliğine de dikkat etmektedirler.    
 

“Özel muayenehane. Eskişehir‟de sağlık hizmetlerinin hiçbir kurumda (özel-kamu) 
yeterli olmadığını düşünüyorum. İnsan yaşamının öneminin ötesine geçen 
faktörler var. Çoğunlukla bilgilendirilmiş değiller, çoğunlukla gelişmelerin takip 
edilmediğini de kişisel gözlemlerimle öğrenmiş bulunuyorum.” (üniversite) 

“Özel muayenehane. Soruna bilgi ve ciddiyetle yaklaşım” (üniversite) 

“Ankara ve İstanbul‟daki kuruluşlar. Her doktor doktor değil, kapı kapı dolaşıp 
perişan olmak istemem.” (üniversite) 

“Özel muayenehane. Tecrübeli doktor bulabilmek.” (üniversite) 

“Ankara ve İstanbul‟daki kuruluşlar. İyi doktorları ve sağlık kuruluşları büyük 
kentlerde bulunuyor.” (üniversite) 

“Özel muayenehane. Daha az uğraşmak için. Özellikle hastane bağlantılı doktor 
muayeneleri pratik oluyor.”(üniversite) 
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Tablo 46:  Hastanelere İlişkin Seçilmiş Değişkenlerin Örneklemde Dağılımı 
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S
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n 

F
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e
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im
 

D
e

v
le

t h
s
t. 

Ö
z
e

l h
s
t. 

A
y
n

ı 

T
o

p
la

m
 

n 

F
ik

rim
 y

o
k
 

Ġy
i o

ld
u
 

K
ö

tü
 o

ld
u
 

B
ir Ģ

e
y
 

d
e

ğ
iĢ

m
e
d

i 

T
o

p
la

m
 

Örn. Geneli  348 25 34,8 40,2 100 352 18,8 12,8 50 18,5 100 355 17,7 65,7 5,1 11,4 100 

  Ö
rn

. g
r.  

Köy  103 39,8 19,4 40,8 100 103 31,1 12,6 42,7 13,6 100 103 17,5 72,8 1,9 7,8 100 

Mahalle  126 31 19 50 100 126 18,3 15,9 49,2 16,7 100 126 15,1 73,8 7,9 3,2 100 

Üniversite  119 5,9 64,7 29,4 100 123 8,9 9,8 56,9 24,4 100 121 20,7 51,2 5 23,1 100 

  Y
a

Ģ
 

-40 91 17,6 30,8 51,6 100 92 6,5 14,1 58,7 20,7 100 91 14,3 68,1 3,3 14,3 100 

41-60 167 19,2 41,9 38,9 100 169 13,6 10,7 55 20,7 100 169 20,7 57,4 7,7 14,2 100 

61+ 87 43,7 25,3 31 100 88 39,8 15,9 31,8 12,5 100 87 16,1 78,2 2,3 3,4 100 

  G
e

lir  

  

-500 113 42,5 18,6 38,9 100 113 27,4 16,8 39,8 15,9 100 113 21,2 70,8 1,8 6,2 100 

501-1500 96 25 19,8 55,2 100 96 20,8 11,5 52,1 15,6 100 96 11,5 75 9,4 4,2 100 

1501-2500 13 23,1 38,5 38,5 100 13 7,7 7,7 69,2 15,4 100 13 23,1 61,5 7,7 7,7 100 

2501-3500 17 - 64,7 35,3 100 18 - - 55,6 44,4 100 18 27,8 50 5,6 16,7 100 

3501-4500 24 16,7 54,2 29,2 100 25 20 16 52 12 100 25 12 64 4 20 100 

4501-5500 19 5,3 63,2 31,6 100 20 10 5 70 15 100 19 36,8 42,1 - 21,1 100 

5501+ 51 3,9 68,6 27,5 100 52 5,8 15,4 51,9 26,9 100 51 13,7 51 7,8 27,5 100 

 E
ğ

itim
  

 

Ortao.ve altı 199 39,2 18,6 42,2 100 199 26,6 14,6 44,2 14,6 100 199 16,6 72,9 4,5 6 100 

Lise ve üz.  149 6 56,4 37,6 100 153 8,5 10,5 57,5 23,5 100 151 19,2 56,3 6 18,5 100 

 D
o
ğ

.y
e

ri  

Köy  172 36 22,7 41,3 100 172 25,6 12,8 44,8 16,9 100 172 19,8 68,6 4,7 7 100 

Köyden 
büyük  

172 14,5 46,5 39 100 176 12,5 12,5 55,1   19,9 100 174   14,9   63,8 5,7 15,5 100 

 Y
a

Ģ
.y

r  

Kırsal  103 39,8 19,4 40,8 100 103 31,1 12,6 42,7 13,6 100 103 17,5 72,8 1,9 7,8 100 

Kentsel  245 18,8 41,2 40 100 249 13,7 12,9 53 20,5 100 247 17,8 62,8 6,5 13 100 
  M

e
s
le

k
  

 
Çiftçi  44 38,6 25 36,4 100 44 27,3 15,9 54,5 2,3 100 44 15,9 75 2,3 6,8 100 

Ev kadını  93 35,5 18,3 46,2 100 93 24,7 16,1 40,9 18,3 100 93 19,4 69,9 5,4 5,4 100 

ĠĢçi  47 27,7 21,3 51,1 100 47 21,3 6,4 48,9 23,4 100 47 14,9 76,6 6,4 2,1 100 

Memur  126 6,3 61,9 31,7 100 130 9,2 10 56,2 24,6 100 128 20,3 52,3 5,5 21,9 100 

Esnaf  22 40,9 18,2 40,9 100 22 27,3 18,2 45,5 9,1 100 22 4,5 86,4 - 9,1 100 

Diğer  16 43,8 6,3 50 100 16 18,8 18,8 50 12,5 100 16 18,8 62,5 12,5 6,3 100 

Ç
o
c
.s

a
y
 

En fazla 2 185 16,8 43,8 39,5 100 189 11,1 11,6 57,1 20,1 100 187 18,7 60,4 5,9 15 100 

3 ve üzeri 134 39,6 20,9 39,6 100 134 31,3 14,9 38,1 15,7 100 134 14,9 75,4 4,5 5,2 100 

 S
o

s
y
a

l g
ü

v
e

n
c
e
 

Yok 31 12,9 25,8 61,3 100 31 9,7 22,6 54,8 12,9 100 31 29 71 - - 100 

Bağ-Kur 93 37,6 18,3 44,1 100 93 30,1 17,2 37,6 15,1 100 93 17,2 75,3 3,2 4,3 100 

SSK 73 32,9 19,2 47,9 100 73 21,9 11,1 49,3 17,8 100 73 5,5 74 11 9,6 100 

Em.San. 133 8,3 60,9 30,8 100 137 10,9 9,5 56,9 22,6 100 135 20,7 53,3 5,2 20,7 100 

YeĢil Kart 17 76,5 5,9 17,6 100 17 23,5 5,9 58,8 11,8 100 17 17,7 65,7 5,1 11,4 100 

 
 

 



309 
 

 
 

Bu noktada örneklemin devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin kalabalıklığı 

ve hizmet kalitesi konusundaki algılarına değinmek yerinde olacaktır. Tablo 

46‟da görüldüğü gibi örneklem genelinin %40,2‟si özel hastanelerin sakin 

olduğunu, %34,8'i kalabalık olduğunu düĢünmekte, dörtte biri (%25) ise hiç 

gitmediğini ve fikri olmadığını belirtmektedir. Bulguları örneklem gruplarına göre 

değerlendirecek olursak üniversite örneklemin %64,7‟si özel hastanelerin 

kalabalık, %29,4'ü sakin olduğunu düĢünmektedir, bu oranlar sırasıyla köy 

örnekleminde %19,4 ve %29,4; mahalle örnekleminde ise %19,1 ve %50'dir.   

Örneklem genelinin %89,3'ü devlet hastanelerinin kalabalık olduğunu (%63,7‟si 

aĢırı kalabalık, %25,6‟sı kalabalık), %7,2‟si ise sakin olduğunu düĢünmekte, 

çoğunluğunu üniversite örneklemindekilerin oluĢturduğu %3,5'lik bir kesim ise 

fikri olmadığını belirtmektedir. Mahalle örnekleminin %56,3‟ü devlet 

hastanelerinin aĢırı kalabalık olduğunu düĢünürken bu oran köy örnekleminde 

%62,1‟e, üniversite örnekleminde %72,9‟a yükselmektedir. Daha yaĢlı gruplar 

daha genç gruplara oranla, aylık gelir düzeyi 2500 TL'ye kadar olanlar daha 

yüksek gelir gruplarına oranla, ortaokul ve altında eğitim görenler daha yüksek 

eğitim düzeyine sahip olanlara oranla, iĢçiler diğer meslek gruplarına oranla 

devlet hastanelerinin sakin olduğunu düĢünme eğilimindedirler.    

Yanıtlayıcılar devlet hastanelerinin kalabalıklığına, Türkiye‟de hastanelerin en 

önemli probleminin ne olduğu ve ideal bir sağlık hizmetinin sağlanması için ne 

yapılması gerektiği gibi sorularda da sıklıkla değinmiĢlerdir, devlet hastanesinin 

ne derece kalabalık olduğu sorusuna kalabalık-aĢırı kalabalık yanıtlarını 

verenlerden bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir: 

“Yer bulamıyon sıra bulamıyon. Yatırmıyorlar. Bakınamıyoz. Bir iki ay sonra gel 
diyor.”  (köy) 

“Polatlı‟daki pek kalabalık bir görsen zabağınan 6-7 „de başlıyor. Çok kalabalık.” 
(köy) 

“Kıyamet gibi. Sıra gelmez bi kere çok sona kadar beklersin. Sıra gelince doktor 
hemen bakar alelacele.” (köy) 

“… Hele oğlumun biri Eskişehir‟de göttü beni orda bi hastanaya da aman gızım bi 
kalaba bi kalaba.…sıra gelmiyor, iğne atsan yere düşmüyor.” (köy) 

“Genelde kalabalık, çok kişi var öğlene kadar bekliyon [Çifteler‟de]. Hele şehirde 
uuuvvv. Bi de galdın mı ertesi güne Eskişehir‟de kalacak yer ararsın. … 
Köylümüze gideriz kalmaya, akrabaya gideriz. (köy) 
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Tablo 46‟dan görülebileceği gibi özel hastanelerin kalabalıklığı sorulduğunda 

fikir belirtmeyenlerin oranı oldukça yüksektir, bu yanıtı verenler özel hastaneye 

hiç gitmediklerini, bu nedenle bu konuda bir fikirleri olmadığını belirtmiĢlerdir. 

Özel hastanelerin kalabalıklığı hakkında hiç gitmediği için fikri olmadığını 

belirtenlerin %47,1‟i köy, %44,8‟i mahalle örnekleminde, %8‟i ise üniversite 

örneklemindedir. YaĢ açısından incelendiğinde 61 yaĢ ve üzerindekilerin 

%43,7‟sinin özel hastaneye hiç gitmediği için fikir belirtmediği görülmektedir, bu 

oran 41-60 yaĢ grubunda %19,2‟ye, 40 yaĢ altında ise %17,6‟ya gerilemektedir. 

YaĢ azaldıkça özel hastaneler hakkında bilgi sahibi olma düzeyi de artmaktadır. 

Sosyal güvence, gelir ve meslek değiĢkenlerinde fikir sahibi olmayan en büyük 

kategoriler incelendiğinde YeĢil Kartlıların %76,5‟inin, 500 TL ve altı gelir 

grubundakilerin %42,5‟inin, esnafların ise %40,9‟unun özel hastaneye hiç 

gitmediği için fikir belirtmediği görülmektedir.    

Örneklemin yarısı (%50) özel hastanelerin devlet hastanelerinden daha kaliteli 

hizmet verdiğini düĢünmektedir, bu oran üniversite örnekleminde (%56,9), 40 

yaĢ altında (%58,7), 4501-550 TL gelir grubunda (%70) en yüksek değerlere 

ulaĢmaktadır. Ayrıca ortaokul ve altında eğitim görenlere oranla lise ve üzeri 

eğitim alanlar, köy doğumlulara oranla daha büyük birimlerde doğanlar, kırsal 

alanda yaĢayanlara oranla kentsel alanda yaĢayanlar özel hastanelerin daha 

kaliteli olduğunu düĢünme eğilimindedir. Bu farkın önemli bir bölümü, özel 

hastanelerin kalabalıklığı sorusunda görüldüğü gibi köy ve mahalle örnekleminin 

bir bölümünün özel hastanelerin koĢullarını deneyimlememiĢ olmasıdır. 

AĢağıdaki bazı ifadelerden anlaĢıldığı gibi özel hastaneye hiç gitmediği halde 

hizmet kalitesinin daha üstün olduğunu düĢünenler de vardır. 

“Gitmedim ama paralı ya, hizmeti de vardır şeyi de vardır.” (köy) 

“Gitmedim ama herhalde daha iyi (özel), temizliği falan daha iyidir.”  (köy) 

 

Devletin hizmet kalitesinin daha iyi olduğunu düĢünenler ise genellikle özel 

hastanelerdeki „para‟ vurgusundan rahatsız olduklarını belirtmekte ve devlete 

daha fazla güvenmektedirler. Bu durumu yansıtan yanıtlardan bazıları 

aĢağıdadır. 

“Devlet. Özel hastaneler biraz kolaylık gösteriyor ama iş paraya döndüğü için ben 
sevmiyorum.” (köy) 
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“Özelde ilgi iyi tabii. Devlette de ama bi yamuk yapsa şakkadanak yakalarlar o 
zaman.” (köy) 

“Devlet. Özeller daha çok maddiyata döküyolar problemi, devlet hastanesinin 
daha gerçekçi ilgilendiğini düşünüyorum.” (köy)   

“Özelde hastayla daha iyi ilgileniyolar ama paran için. SSK daha iyi ...” (mahalle) 

“[Özelde] Paran varsa tapıyorlar, yoksa bakmıyorlar.” (mahalle) 

 

Kısacası örneklemin üçte birinden fazlası (%40,2) özel hastanelerin sakin 

olduğunu, %90'ına yakını (%89,3) devlet hastanelerinin kalabalık olduğunu, 

yarısı da özel hastanelerin hizmet kalitesinin devlet hastanelerininkinden daha 

iyi olduğunu düĢünmektedir. Bu çerçevede hastanelerin birleĢmesi konusundaki 

tutum incelendiğinde özel hastaneleri tercih oranı nispeten düĢük olan ve bir 

kısmı hiç özel hastaneye gitmemiĢ olan köy ve mahalle örnekleminin bu konuda 

üniversite örneklemine oranla daha olumlu bir tutum içinde olduğu 

görülmektedir.58   

Tablo 46‟da görüldüğü gibi köy örnekleminin büyük çoğunluğu (%72,8) 

hastanelerin birleĢmesini olumlu değerlendirmekte, %7,8‟i bir Ģey değiĢmediğini 

düĢünmektedir. Sekiz numaralı alt problemde sorulan soruya, hastanelerin tek 

çatı altında birleĢtirilmesine yönelik değerlendirmelerin gelir ve eğitim düzeyine 

ve sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösterdiği yanıtı verilebilir (bkz.Tablo 

43).  DüĢük gelir ve eğitim düzeyine sahip olanların daha yüksek gelir ve eğitim 

düzeyine sahip olanlara, SSK ve Bağ-Kur‟luların Emekli Sandığı mensuplarına 

oranla hastanelerin tek çatı altında birleĢtirilmesinden daha yüksek düzeyde 

memnuniyet duydukları gözlenmiĢtir.   

Mahalle örnekleminin büyük çoğunluğu (%73,8) hastanelerin birleĢtirilmesi 

süreci olumlu değerlendirmektedir, ancak olumsuz olduğunu düĢünenler (%7,9) 

köy ve üniversite gruplarından daha fazladır. Üniversite örneklemi içinde 

hastanelerin birleĢtirilmesini olumlu değerlendirenlerin oranı (%51,2) köy ve 

mahalle örneklemlerinden düĢüktür ve bu sürecin hiçbir Ģeyi değiĢtirmediğini 

düĢünenlerin oranı (%23,1) da köy ve mahalle örneklemlerinden daha yüksektir.  

                                            
58

 Tablo 43‟te  görülmüĢ olduğu gibi “hastanelerin birleĢmesi” olarak adlandırılan sürecin 
değerlendirilmesi ile örneklem grubu (X

2
(6, n=350)=34,21, p≤.01), gelir (X

2
(18, n=335)=44,54, 

p≤.01), eğitim (X
2
(3, n=350)=16,02, p≤.01), doğum yeri (X

2
(3, n=346)=7,26, p≤.05), meslek 

(X
2
(15, n=350)=33,44, p≤.01), çocuk sayısı (X

2
(3, n=321)=10,36, p≤.05) ve sosyal güvence 

(X
2
(15, n=350)=42,81, p≤.01) değiĢkenleriyle iliĢkilidir. 
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Gelir açısından incelendiğinde gelir grupları arasında hastanelerin 

birleĢtirilmesini en olumlu değerlendiren grupların 500 TL ve altı gelir grubu 

(%70,8) ile 501-1500 TL gelir grubu (%75) olduğu görülmektedir, ancak 501-

1500 TL gelir grubu aynı zamanda olumsuz değerlendirme oranının da en 

yüksek (%9,4) gözlendiği gelir grubudur. Gelir düzeyi yükseldikçe olumlu 

değerlendirme oranı azalmakta ve hiçbir Ģeyin değiĢmediğini düĢünenlerin oranı 

artmaktadır. DüĢük eğitim düzeyindekiler daha yüksek eğitim görmüĢ olanlara 

oranla, köy doğumlular daha büyük birimlerde doğanlara oranla, üç ve daha 

fazla çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara oranla hastanelerin birleĢmesini 

daha olumlu değerlendirme eğilimindedirler.  

Meslekler açısından incelendiğinde olumlu değerlendirme oranı en yüksek 

esnaflarda (%86,4), iĢçilerde (%76,6), çiftçilerde (%75) gözlenmekte, en düĢük 

oran ise memurlarda (%52,3) görülmektedir.  

Sosyal güvence türü açısından incelendiğinde olumlu değerlendirme oranı en 

yüksek görüldüğü gruplar sırasıyla Bağ-Kur‟lular (%75,3), SSK‟lılar (%74) ve 

sosyal güvencesi olmayanlardır (%71). YeĢil kartlıların (%65,7) ve Emekli 

Sandığı üyelerinin (%53,3) olumlu değerlendirme oranları diğer gruplardan 

düĢük, hiçbir Ģeyin değiĢmediğini düĢünme oranları da diğer gruplardan 

yüksektir.  

Bu bulgular EskiĢehir'de 2009 yılında yapılan ve örneklemin %68'inin GSS ile 

birlikte vatandaĢların sağlık güvencesinin arttığı düĢüncesine, %62'inin de 

sağlık sisteminde yapılan düzenlemelerle daha nitelikli bir hizmet sunumu 

sağlandığı düĢüncesine katıldığının ortaya konduğu bir çalıĢmanın (Çelikay, 

2009:129-130) bulgularıyla paraleldir.  

Bu bulgular SDP öncesinde var olan ve nüfusun belirli kısımlarının belirli 

hastanelerden hizmet almasını olanaksız kılan hiyerarĢik yapının kırılmasının 

özellikle sağlıkta dönüĢüm öncesinde bu durumdan muzdarip olan Bağ-Kur ve 

SSK üyelerini olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu etki, daha sonra 

değinileceği üzere sağlık hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyinin 

artmasında da etkili olmaktadır. Bu açıdan araĢtırma bulguları SDP'nin 

bileĢenleri üzerinden değil bir bütün olarak değerlendirip olumsuz olarak 
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etiketlenmesinin "gerçek hayattaki durumu iyi analiz edememek"ten (Elbek, 

2009b:5-6) kaynaklandığı Ģeklindeki görüĢü desteklemektedir. Prime dayalı bir 

sağlık sistemi olması ve katkı ve katılım payları gibi mali yükleri ortadan 

kaldırmaması açılarından haklı olarak eleĢtirilebilecek olan SDP, hastanelerin 

birleĢtirilmesiyle önceden mağdur olan geniĢ bir kitlenin sağlık hizmetlerinden 

daha geniĢ bir çeĢitlilikte yararlanmasını sağlamakta, isteyenin istediği sağlık 

kurumunda tedavi görmesine izin vermekte ve bu durum da en çok SDP 

öncesinde istediği tedavi kurumundan hizmet alamayanları memnun etmektedir. 

Hastanelerin birleĢmesini olumlu değerlendirenlerin büyük çoğunluğu bu 

düĢüncelerinin nedeni olarak istedikleri hastanede tedavi olanağı bulabilmelerini 

göstermektedirler.  Bu tip yanıtlardan bazıları aĢağıdadır: 

“İyi. her yere gidebiliyoz. eskiden Tıp'ta paran olmadı mı ameliyat yapamıyolardı, 
ama şimdi yapıyolar.” (mahalle)  

“İyi oldu ben SSK‟ya varıyodum sen Bağ-Kur‟lusun diyodu bakmıyodu şimdi 
varıyorum her eczaneden ilacımı alıyorum.” (köy) 

“Her hastaneye gidebiliyon önceden sadece devlete gidiyodun.” (köy) 

“İyi. Tabi çok güzel oldu, özellere evvelden gidemiyoduk maddi yönden, tıp 
hastanesine gidememiştik.” (köy) 

“Eskiden hep bi hastaneye gidiyoduk imdi hangi şeye gidersen git o olmadı ona, o 
olmadı ona.” (mahalle)  

Sağlık kurumlarına ulaĢım maliyetleri örneklemdeki düĢük gelirliler için özellikle 

önemlidir, bu nedenle aĢağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bazıları için 

hastanelerin birleĢtirilmesini nitelik olarak istedikleri kuruma baĢvurabilmekten 

çok en yakındaki kuruma baĢvurabilmek anlamına gelmektedir.  

“Serbest oldu. Hani farzedelim Polatlı yakında, ama Sivrihisar‟a gidiyosun. Yok 
orda doktor ama oraya gidiyosun sevk oluyosun. Şimdi hepsini buluyorsun nere 
yakınsa oraya gidiyosun.” (köy) 

“Hincik araba 15 geçiyor bindin mi devlet hastanesine gidiveriyon. SSK‟ya nası 
gitceğidin yoksa.” (mahalle) 

 “Ordaki hastane uzak, insanlar burada kısaca yakın olduğu için işlerini kolay 
hallediyor” (mahalle) 

“Tepebaşı‟na giderdik sigortaya şimdi yürüyerek devlete gidiyoz, sağlık ocağına 
gidiyoz, devlet yakın” (mahalle) 

 

Yanıtlayıcılardan bir kısmı olumlu düĢüncelerinin nedenini açıklarken kendi 

tedavilerine yönelik değil, genel olarak insanlar arasındaki ayrımcılığın 

kalkmasına iliĢkin ifadeler kullanmıĢlardır. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdadır:  
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“İnsanlar herkes eşit oldu insan ayrımı olmadı, memurları ayırmıyolar.” (mahalle) 

“Tabi ki. İnsanlarda sınıflandırma olmadı.” (mahalle)  

“İyi. Kişiler birbirinden ayrılmamış gibi oldu. Gidemeyenler de aynı imkanlardan 
yararlanmış oldu.” (köy) 

“İyi. Herkes aynı hakkı kazansın. Zengin gitsin fakir kalsın olmasın.” (köy) 

“İyi oldu olmaz olur mu biz gitsek her yer bakıyo, ayrımcılık kalktı.” (köy) 

“Yeşil Kart geçiyo dıpta, sigortada geçmiyodu. Birleşmesi çok güzel oldu.” 
(mahalle)  

“İyi. Bağ-Kurluların da o imkanları olması lazımdı ben gidiyodum onların da 
gitmesi iyi oldu (köy) 

 

AĢağıdaki ifadelerden görüleceği gibi hastanelerin birleĢmesini olumlu 

değerlendirenlerin bir kısmı, istedikleri hastaneye baĢvurmaktan çok 

hastanelerdeki kalabalığın azalması nedeniyle olumlu değerlendirdiklerini 

belirtmiĢlerdir.   

“Tabi, en azından kalabalık sıralar azaldı.” (mahalle) 

“Çok çok iyi oldu bi yerde yoğunluk oluyodu baştan savma tedavi ediliyodu tabi 
yine yetersiz de eskiye göre iyi.” (mahalle) 

“İyi. kuyrukları azalttı, zamanı kısalttılar.” (mahalle) 

“İyi. her taraf kalabalıktı, 4-5 saat kuyrukta ilaç sırası beklerdik.” (mahalle)  

“Eskiden çok sıra beklerdik ama şimdi böyle şeyler kalmadı.” (mahalle) 

“En azından o kadar eskisi kadar kalabalık değil.” (mahalle) 

“İlaç alıyon rahat oluyo, bi haftalık zor çıktığımda hastaneden şimdi hemen 
çıkıyom.” (mahalle) 

 

Hastanelerin birleĢmesinin bir Ģey değiĢtirmediğini düĢünenler (%11,4) ise 

genellikle kalabalığın azalmadığına, para iliĢkisinin ortadan kalkmadığına ve 

insana verilen değerin artmadığına iliĢkin nedenlerle aynı sıkıntıların devam 

ettiğini ifade etmektedirler. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdadır. 

“Gene aynı sırada bekliyon gene aynı rezillik.” (köy) 

“Aynı varıyon gine sırayı bekliyon, paran yok.” (köy) 

“Eskiden SSK‟da bi yoğunluk vardı. Şimdi gidiyon yine aynı yoğunluk.” (mahalle)  

“Bişey değişmedi. Gene kalabalık, hâlâ devlet oraya çok acil olunca gideriz yakın 
diye, ama kalabalık. Ora hep öyleydi.” (mahalle) 

“Yine özele gitmeyince bakmıyo adam.” (köy) 

“N‟ooldu, yine parayla gidiyosun, derdini anlatıyosun, ordan oraya git, ordan 
oraya git.” (mahalle)  

"Her taraf parayla dönüyo yine torpili olan geçiyo.” (mahalle) 

“Değişen bir şey yok. Hizmet kötü, adama değer yok.” (köy) 
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Hastanelerin birleĢmesinin kötü olduğunu düĢünenler (%5,1) ise ağırlıklı olarak 

önceden gittikleri hastanelerin Ģimdi daha kalabalık olmasından 

yakınmaktadırlar. Bu yanıtı verenlerden bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir:    

“Özel hastaneler birleştirilmeden evvel sakindi.” (köy)  

“Biz SSK‟lıyız yeşil gartlılar geliyo hastaneye hakkımızı gaydırıyo.” (köy) 

“Ona varıyon,ona varıyon. Hepsiciği doluyo. Eyi bi şey değil birleşmek.” (köy) 

“Belirli hastanelerde yığılmalar meydana geldi, herkes büyük hastanelerde.” 
(mahalle) 

“Çok kalabalık oluyo. Şimdi devlet hastanesi hepsine, Yeşil Kart, SSK, Bağ-Kur 
bakıyo. Kalabalık oluyo, sıkıntı tabi.” (mahalle) 

“Ben memnun değilim. SSK‟da devletin hiçbi şeyi yoktu. Şimdi muayene parası 
alıyo.” (mahalle) 

“Daha kalabalık oldu. Sıra alırsan on saatte yirmi saatte sıra geliyo o kalabalık 
hasta ediyo insanı zaten.” (mahalle) 

“Niye birleştirdi sigortayı, birleştirmeyi yapmayaydı. İyi olmadı. Çok kalabalık oldu. 
Sıra bulamadım. ...” (mahalle)  

“Bence hastanelerin birleşmesini kaldırsınlar, o çok yanlış oldu. Sana beş dakika 
düşüyor, öbür türlü adam 15 dakika ilgileniyodu.” (mahalle) 

  

3.5.2. Sağlık personelinin davranıĢından duyulan memnuniyet düzeyi 

ve bıçak parasına yönelik tutum 
 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma özellikle hastalar açısından oldukça kiĢisel bir 

süreç olduğu ve bu hizmetler nihai olarak sağlık personeli tarafından birebir 

verildiği için sağlık personelinin davranıĢların duyulan memnuniyet bireylerin 

sağlık hizmetlerinden yararlanması açısından oldukça önemlidir. EskiĢehir'de 

2009 yılında yapılan bir çalıĢmada da örneklemin %73'ü sağlık hizmetlerinden 

yararlanma açısından sağlık personelinin davranıĢlarının son derece önemli 

olduğunu ifade etmektedir (Çelikay, 2009:133). Örnekleme doktorların ve 

hemĢirelerin davranıĢından ne derece memnun oldukları sorulduğunda 

örneklem genelinin %68,1‟i memnun olduğunu, %31,9‟u ise memnun olmadığını 

belirtmiĢtir. Tablo 47‟de görüldüğü gibi sağlık personelinin davranıĢlarından 

duyulan memnuniyet cinsiyet ve algılanan sağlık statüsü dıĢındaki bütün 

değiĢkenlerle iliĢkilidir. Bu bulgular  dokuz numaralı alt problemde sorulan 

soruyu yanıtlamakta, sağlık personelinin davranıĢlarından duyulan memnuniyet 

düzeyinin eğitim ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
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Gelir ve eğitim düzeyi arttıkça sağlık personelinin davranıĢlarından duyulan 

memnuniyetin azaldığı gözlenmiĢtir.   

Tablo 47: Sağlık Personelinin Davranışların Duyulan Memnuniyet, Rahatsız 
Olunan Davranışlar ve Bıçak Parasına Yönelik Tutumun Seçilmiş Değişkenlerle 
İlişkisi 

 Sağlık personelinin 

davranıĢlarından duyulan 

memnuniyet 

Rahatsız olunan sağlık 

personeli davranıĢı 

Bıçak parasına yönelik 

tutum  

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem grubu 343 23,64 4 ≤.01** 99 69,02 20 ≤.01 351 9,16 4 ≥.05 

Cinsiyet 343 1,58 2 ≥.05 99 13,57 10 ≥.05 351 3,07 2 ≥.05 

YaĢ  340 12,41 4 ≤.05* 98 21,13 20 ≥.05 348 26,99 4 ≤.01 

Gelir 329 27,47 12 ≤.05 95 113,07 60 ≤.01 336 16,91 12 ≥.05 

Eğitim 343 15,68 2 ≤.01 99 39,02 10 ≤.01 351 12,95 2 ≤.01 

Doğum yeri 341 9,44 2 ≤.01 99 18,94 10 ≤.05 347 2,89 2 ≥.05 

YaĢanan yer 343 15,29 2 ≤.01 99 18,65 10 ≤.05 351 6,32 2 ≤.05 

Meslek 343 21,58 10 ≤.05 99 97,07 50 ≤.01 351 23,54 10 ≤.01 

Çocuk sayısı 314 11,83 2 ≤.01 90 24,50 10 ≤.05 322 15,31 2 ≤.01 

Sosyal güvence  343 25,70 10 ≤.01 99 71,05 40 ≤.01 351 18,81 10 ≤.05 

Alg. sağlık statüsü 341 5,09 4 ≥.05 98 28,76 20 ≥.05 349 1,90 4 ≥.05 

Tercih ed. sağlık kur. 336 8,760 6 ≥.05 96 93,04 60 ≤.01 348 17,79 12 ≥.05 

* α=.05 için anlamlıdır. 
**α =.01 için anlamlıdır. 

 
 

Sağlık personelinin davranıĢlarından duyulan memnuniyet düzeyi, Tablo 47'de 

görüldüğü gibi örneklem gruplarına göre farklılık göstermektedir. Tablo 48'de 

görüldüğü gibi köy örneklemi diğer örneklem gruplarına, 61 yaĢ üzerindekiler 61 

yaĢ altındakilere, ortaokul ve altında eğitim alanlar daha yüksek eğitimlilere, 

köyde doğanlar daha büyük birimlerde doğanlara, kırsal alanda yaĢayanlar 

kentsel alanda yaĢayanlara, çiftçiler diğer meslek gruplarına, üç ve daha fazla 

çocuğu olanlar daha az çocuğu olanlara, YeĢil Kartlılar ve sosyal güvencesi 

olmayanlar diğer sosyal güvence türlerine mensup olanlara oranla doktor ve 

hemĢirelerin davranıĢlarından daha yüksek oranlarda memnundurlar. Tablo 

48‟de görüldüğü gibi örneklem grupları arasında sağlık personelinden en 

yüksek düzeyde memnun olan köy örneklemi (%82,5), en düĢük düzeyde 

memnun olan ise yarısından azının memnun olduğu (%43) üniversite 

örneklemidir. YaĢ grupları açısından incelendiğinde yaĢ arttıkça personelin 

davranıĢlarından duyulan memnuniyetin yükseldiği gözlenmektedir.  
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TÜĠK verilerine göre 2009 itibariyle nüfusun %71,13‟ü doktorların hastalara 

davranıĢlarında sorun olmadığını belirtmektedir, eğitim düzeyi yüksek olanlar 

düĢük olanlara, gençler yaĢlılara oranla, kentsel alanlarda yaĢayanlar da kırsal 

alanlarda yaĢayanlara oranla doktorların davranıĢlarını daha sorunlu 

bulmaktadırlar (TÜĠK, 2010). Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde hasta 

memnuniyetini araĢtıran Tengilimoğlu vd. (1999:83, 86) hem doktorların hem de 

hemĢirelerin genel tutumundan duyulan memnuniyetin kamu hastanelerinde de 

özel hastanelerde yüksek olduğunu (ancak özel hastanelerde biraz daha 

yüksek olduğunu) ortaya koymuĢtur. TÜĠK'in (2010) yaĢam memnuniyeti 

araĢtırması sonuçlarına göre hemĢire ve hastabakıcılardan duyulan 

memnuniyet 2003-2008 yılları arasında artmıĢ, hemĢire ve hastabakıcıların 

davranıĢlarının sorunsuz olduğunu düĢünenlerin oranı %40,29'dan %70,07'ye 

yükselmiĢtir.  

 
 

Bu araĢtırmada da benzer Ģekilde örneklemin %68'i doktor ve hemĢirelerin 

davranıĢlarından genel olarak memnun olduğunu belirtmektedir. Sağlık 

personelinin davranıĢlarından duyulan memnuniyetin artması, performansa 

dayalı ücretlendirme sistemi nedeniyle hastaların müĢteriler olarak 

görülmesinin, sağlık alanında Toplam Kalite Yönetimi gibi müĢteri odaklı 

yönetim anlayıĢlarının benimsenmesinin ve bunlara bağlı olarak SABEM gibi 

Ģikayet hatlarının açılmasının sonucu olarak değerlendirilebilir. Çelikay'ın 

(2009:134) EskiĢehir'de yaptığı araĢtırmada örneklemin üçte ikisine yakını 

(%63) GSS  sonrası sağlık personelinin hastalara karĢı tavırlarında olumlu bir 

geliĢme gözlendiğini düĢünmektedir. Bu araĢtırmada da örneklemden GSS 

öncesi ve sonrası bir kıyaslama yapılması istenmediği halde verilen "şimdi 

gerçekten ilgileniyorlar. önceden hemşireler çok sertti disiplinliler." (köy), "Önceden hastaya ilgi 

yoktu." (mahalle), "Önceden daha kötüydü" (mahalle) gibi yanıtlar sağlık personelinin 

hastalara yönelik tutumunun değiĢmesinde SDP'nin etkili olduğuna iliĢkin 

ipuçları vermektedir.   
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Tablo 48: Sağlık Personelinin Davranışından Duyulan Memnuniyet 

Sağlık personelinin davranıĢlarından duyulan memnuniyet 

% n  Memnun   Memnun değil Toplam 

Örneklem Geneli  354 68,1 17,5 100 

Örneklem grubu  
 

Köy  103 82,5 17,5 100 

Mahalle  122 66,4 33,6 100 

Üniversite  114 57 43 100 

YaĢ  
 

-40 88 62,5 37,5 100 

41-60 163 63,2 36,8 100 

61+ 85 83,5 16,5 100 

Gelir  
 

-500 111 81,1 18,9 100 

501-1500 94 70,2 29,8 100 

1501-2500 12 33,3 66,7 100 

2501-3500 17 70,6 29,4 100 

3501-4500 23 43,5 56,5 100 

4501-5500 19 63,2 36,8 100 

5501+ 49 57,1 42,9 100 

Eğitim  
 

Ortaokul ve altı 195 75,9 24,1 100 

Lise ve üzeri  144 57,6 42,4 100 

Doğum yeri  
 

Köy  169 75,7 24,3 100 

Köyden büyük  168 60,1 39,9 100 

YaĢanan yer  
 

Kırsal  103 82,5 17,5 100 

Kentsel  236 61,9 38,1 100 

Meslek  
 
 

Çiftçi  44 86,4 13,6 100 

Ev kadını  90 72,2 27,8 100 

ĠĢçi  46 73,9 16,1 100 

Memur  121 57 43 100 

Esnaf  22 68,2 31,8 100 

Diğer  16 62,5 37,5 100 

Çocuk sayısı  En fazla 2 181 62,4 37,6 100 

3 ve üzeri 129 76 24 100 

Sosyal 
güvence 

Yok 31 83,9 16,1 100 

Bağ-Kur 92 76,1 23,9 100 

SSK 71 69 31 100 

Em.San. 128 55,5 44,5 100 

YeĢil Kart 16 87,5 12,5 100 

 

Doktor-hasta arasındaki iliĢkinin ve sözlü ve sözsüz iletiĢimin niteliğinin 

hastanın memnuniyeti (Buller vd., 1987; Squier, 1990; Stewart, 1995; Buetow, 

1995) ve genel olarak sağlığı (Stewart, 1995; Kaplan vd., 1989) açısından 

önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Hastaların memnuniyeti ve sağlık 

sonuçları açısından doktorun hastayı bilgilendirme düzeyi, olumlu konuĢması, 

empati kurması ve hastanın katılımına izin verecek bir iletiĢim kurması 

(Steward, 1995; Squier, 1990; Lassen, 1991; Buetow, 1995) hastayı etkileyen 

önemli davranıĢlardır. Ancak bu konuda da sınıfsal bir eĢitsizlik deseni 

görülmekte, konuyla ilgili çalıĢmalarda doktorların düĢük sosyal sınıflara 

mensup hastalarla duygusal açıdan olumlu konuĢmaları daha az yaptıkları, 

onlarla daha biyomedikal bir dille konuĢtukları, böylece hastanın tedavi ile ilgili 

kararlara katılım düzeyinin düĢük olduğu, direktif verici bir iletiĢim kurdukları ve 
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hastayı teĢhis ve tedavi konusunda daha az bilgilendirdikleri (Waitzkin, 1985; 

Street, 1991), düĢük sınıflara mensup olanların yanı sıra kadınlara, özellikle de 

orta yaĢlı kadınlara (Arber vd., 2004) yönelik olarak da benzer davranıĢlarda 

bulundukları ortaya konmuĢtur.  

Doktorla olan iletiĢimlerinde pasif kalan, daha az soru soran, görüĢlerini daha az 

belirten ve doktor tarafından da daha az bilgilendirilen düĢük eğitim düzeyli 

hastaların aksine eğitim düzeyi daha yüksek olan hastalar doktorlardan daha 

fazla bilgi almakta ve daha aktif bir iletiĢim kuraktadırlar (Street, 1991). Bu 

durumun doktorlarla benzer sosyal geri planlara sahip olan ve aralarında büyük 

bir kültür farkı olmayan hastaların doktorlarla daha rahat etkileĢim 

kurmalarından kaynaklandığı (Street, 1991), doktorların düĢük sosyal sınıflara 

mensup, eğitim ve gelir düzeyi düĢük hastaları daha az bilgilendirmelerinin de 

muhtemelen bu hastaların sağlıkları hakkında bilgi edinmekle ilgilenmediklerini 

ya da bu bilgiyi anlamayacaklarını varsaymaları olduğu belirtilmektedir 

(Waitzkin, 1985; Street, 1991). 

Yapılan çalıĢmalar düĢük statülü hastaların doktor-hasta iliĢkisinin daha yüksek 

statülü gruplar kadar iyi olmadığını, daha az bilgilendirildiklerini, aktif bir iletiĢim 

kuramadıklarını, daha çok doktorun direktiflerine uymaktan fazla ileri 

gitmediklerini (Waitzkin, 1985; Street, 1991) gösterdiği halde bu grupların doktor 

ve hemĢirelerin davranıĢlarından daha memnun olmaları önemlidir. Bu durum 

daha önce doktordan utanma konusunda değinilen statü farkından 

kaynaklanmaktadır. Doktorların normatif yargılarına maruz kalan (Foucault, 

1977:304) ve kendilerini sunma biçimlerinin doktorların standartları arasında 

uyumsuzluk olduğunu (Edelmann, 1985) düĢünen düĢük statülü gruplar, bu 

durum nedeniyle doktor muayenesinden daha yüksek düzeyde utandıkları gibi, 

kendi statülerinin doktorların standartlarını karĢılamadığını düĢündükleri için 

doktorlardan beklentisi düĢük olan bu gruplar, doktor ve hemĢirelerin 

davranıĢlarından da daha yüksek düzeyde memnuniyet duymaktadırlar. 

Sağlık personelinin davranıĢlarından memnun olmadığını belirtenlere hangi 

davranıĢlardan rahtsız oldukları sorulduğunda azarlama (%22,2), ilgisizlik 

(%15,2), özensizlik (%10,1), suratsızlık ve ilgisizlik (%8,1), iliĢkilerin 
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ticarileĢmesi (%7,1), kapris (%7,1), saygısızlık, bilgilendirmeme ve kapris 

(%7,1), saygısızlık (%6,1), yetersizlik (%6,1), ilgisizlik, saygısızlık ve yetersizlik 

(%6,1) ve bilgilendirmeme (%5,1) yanıtları alınmıĢtır.  

Tablo 47‟de görüldüğü gibi rahatsız olunan davranıĢlar örneklem grubu, gelir, 

eğitim, doğum yeri, yaĢanan yer, meslek, çocuk sayısı, sosyal güvence türü ve 

tercih edilen sağlık kuruluĢu ile iliĢkilidir. Bu çerçevede örneklem gruplarının 

hangi davranıĢlardan rahatsız olduğu incelendiğinde köy örnekleminin en çok 

azarlama (%40), suratsızlık ve ilgisizlik (%20), yetersizlik (%20), ilgisizlik 

(%13,3) ve iliĢkilerin ticarileĢmesinden (%6,7) rahatsız olduğu görülmektedir. 

Mahalle örnekleminin de en çok rahatsız olduğu davranıĢ azarlamadır (%43,2), 

bunu ilgisizlik (%18,9), iliĢkilerin ticarileĢmesi (%13,5), suratsızlık ve ilgisizlik 

(%10,8), özensizlik (%10,8) ve kapris (%2,7) izlemektedir. Üniversite örneklemi 

ise en çok saygısızlık, bilgilendirmeme ve kapris (%12,8), ilgisizlik (%12,8), 

özensizlik (%12,8), kapris (%12,8), saygısızlık (%12,8), ilgisizlik, saygısızlık ve 

yetersizlik (%12,8), bilgilendirmeme (%10,6), yetersizlik (%6,4), iliĢkilerin 

ticarileĢmesi (%2,1) ve suratsızlık ve ilgisizliktir.    

„Saygısızlık‟, „bilgilendirmeme‟, 'kapris'  gibi ifadeleri içeren yanıtları verenler 

içinde 500 TL ve altında geliri olan, ortaokul ve altı eğitim görmüĢ, köyde 

doğmuĢ, kırsal alanda yaĢayan, çiftçi, ev kadını, iĢçi ve esnaf, SSK‟lı, Bağ-

Kur‟lu, YeĢil Kartlı ve sosyal güvencesi olmayan hiç kimse yoktur. Diğer bir 

deyiĢle bu Ģikayetler yüksek gelir ve eğitim düzeyine sahip kentlilerin 

Ģikayetleridir.  DüĢük gelir ve eğitim düzeyine sahip kırsal kesimin Ģikayetleri ise 

azarlama, ilgisizlik ve suratsızlık kategorilerinde yoğunlaĢmaktadır. Azarlama 

yanıtını verenlerin çoğu mahalle örneklemindedir (%72,7), üçte ikisinden fazlası 

(%68,2) kadındır, yarısına yakını (%45,5) 40 yaĢ altındadır, çoğu (%65)  501-

1500 TL gelir grubundadır, büyük kısmı (%81,8) en fazla ortaokul mezunudur, 

yarısından fazlası (%54,5) köy doğumludur, çoğu (%63,6) ev kadınıdır, yarısı 

(%50) SSK‟lıdır ve çoğu devlet hastanesini tercih edenlerden (%59,1) 

oluĢmaktadır. Azarlanmaktan Ģikayet edenlerin yanıtlarından bazıları 

aĢağıdadır: 

“Doktorlardan ben bi kutuları götürmedim diye nasıl azarladı. ..... ben kutuları 
götürmedim, ben canımı zor götürüyoz. Azarlıyorlar. Hemşireler de elim eğildi 
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diye aman neler dedi. Yaşın 70 iş bitmiş ama çok azgınlar. Amanın o doktorlar 
var ya…” (köy, kadın)  

“Bi yere doktora gittim mesela, ters cevap vermeler, bişey soruyosun hemşireye, 
seni azarlaması, küçük düşürüyor yani, zaten sağlam olsan oraya gitmezsin.” 
(mahalle, erkek)  

“…Bağırıp çağırıyolar, azarlıyorlar. Buna hiç hakları yok mecbur onlar bu mesleği 
seçtiler. Yemin ediyolar bi de. Bakıcaksın. İnsanın kalbini kırmak ne kadar kolay. 
Adam orda hasta. Al içeri bak. İlgi yok güzelim, ilgi yok.” (mahalle, kadın)  

“Köpek gibi davranıyor hepsi de, özele gidersen oo yağ bal gibi hepsi de.” 
(mahalle, kadın)  

“... emir veriyorlar, azarlıyorlar, paylıyorlar.” (mahalle, erkek) 

“Mesela yakınlarda yeğenim rahatsızlandı tersler, asık suratlılar. Bi ton tafralar, 
havalar bağırıp çağırmalar.” (mahalle, erkek) 

“Şimdi ben şunu deyim. Hemşireler köpek gibi atıyor ya. Bişey sorduğunda bile 
cevabını ukalaca alıyosun. Var mı memnun olan ya. ….” (mahalle, erkek)  

“Bazı ıstırıyorlar. Istırıyom ben de. Biz gelmekten bıktık, sen bakmaktan bıktın. 
Onlar hurt derse ben de haf diyom. Azarlıyor kimileri söylerim valla. Tuvaletçi karı 
yıkamış. Bekletiyorlar. Kocakarılar şalvarına donuna edecek girdirmiyo. Küreği 
ittim. Sen bizden ekmek yersin. Doktoru da dursun bakanlar da dursun. 
Sandalyeye otururlar. Kaptı mı seni de beni de tanımaz.” (mahalle, kadın)  

“…bir şey dedin mi çok biliyosun sen der, reçeteni de kendin yaz o zaman der, 
bana gelmeseydin der… bağırır, azarlar…” (mahalle, erkek)  

 
 

Ġlgisizlik yanıtını verenlerin %46,7‟si, suratsızlık ve ilgisizlik yanıtını verenlerin 

yarısı (%50) mahalle örneklemindedir, ilgisizlik yanıtını verenlerin yarısından 

fazlası (%53,3), suratsızlık ve ilgisizlik yanıtını verenlerin dörtte üçü (%75) 

erkektir. Bu yanıtları verenlerin tamamı en fazla 2500 TL gelire sahiptir. Ġlgisizlik 

yanıtını verenlerin yarısından fazlası (%53,3), suratsızlık ve ilgisizlik yanıtını 

verenlerin %62,5‟i en fazla ortaokul mezunudur. Ġlgisizlik yanıtını verenlerin üçte 

ikisi (%66,7) köyden daha büyük birimlerde doğmuĢtur, %86,7‟si kentsel alanda 

yaĢamaktadır, yarısına yakını (%46,7) memur, yarısından fazlası (%53,3) 

Emekli Sandığı üyesidir. Ġlgisizlik yanıtını verenlerin %42,9‟u devlet hastanesini, 

%28,6‟sı üniversite hastanesini,  suratsızlık ve ilgisizlik yanıtını verenlerin yarısı 

(%50) devlet hastanesini, dörtte biri (%25) üniversite hastanesini tercih 

etmektedir. Kısacası bu yanıtları verenler genel olarak düĢük statü gruplarında 

bulunan ve ağırlıklı olarak devlet hastanesini tercih eden bireylerdir. Ġlgisizlik, 

suratsızlık ve özensizlik yanıtını verenlerin bir kısmı aĢağıdaki yanıtlardan 

anlaĢıldığı üzere muayenelerin çok kısa sürmesini vurgulamaktadırlar.   

“Alelacele hastaları geçiştiriyolar, ilgilenmiyorlar” (köy)  
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“Hastaneye gidiyom başını kaldırmıyor. Söylüyon girdiğin çıktığın bir 10 dakkayı 
bile durmuyor. Bir film, bir tahlil öğleden sonra gel diyor. İlaç yazıyor yallah. ....” 
(köy) 

“Genelde soru sordun mu doğru cevap vermiyolar. Hastalığımı soruyom cevap 
vermiyolar. Muayene açısından da öyle. Güzel bakmıyolar. Hemen yallah.” 
(mahalle)  

“Saat beş olsun da kendi işimize gidelim gibi yapıyolar. Yakından ilgilenmiyolar, 
mesai doldurmak için çalışıyorlar.” (mahalle)  

“Odalarına kapanıp bi Çifteler‟deki başhekim bakmadı. 11‟de geldi, 11 buçuk oldu 
afedersin bakmadı. Saatinde gel, bekletme, herkes köylü işi var, güdülecek koyun 
var.” (köy)  

“Özellikle devlet hastanelerinde hastaya eşya gibi davranmaları” (mahalle) 

 

Aynı yanıtı verenlerin bir kısmı ise aĢağıda örnekleri görüldüğü gibi kılık 

kıyafetlerinden veya geldikleri yerden ötürü kendilerine ayrımcılık uygulandığını 

düĢünmektedirler. 

“Köyden gittiğin zaman fazla ilgilenmiyorlar. Hastanede tanığınız varsa yırttınız.” 
(köy)  

“İlgisizlik. Temizlik falan iyi de. Kıyafetine bakyolar. Köylü her zaman son 
şeylerde. Nasrettin Hoca gibi kürke bakıyorlar.” (köy) 

“...Çok beynelminellik var ilgi yok, ilgi göstermiyorlar hele hele geceleri kılık 
kıyafetine göre muamele ediyorlar, acık paran oldu mu her şey başka.” (köy)   

“.. Giyimin guşamın farkedeyor doktorun yanına girdiğinde.” (mahalle)  

 

Ġleride inceleneceği gibi ideal bir sağlık hizmeti için ne yapılması gerektiği 

sorusuna örneklem genelinin %5,6'sı yukarıdaki ifadelere benzer bir vurguyla 

'insana değer verilmesi gerektiği' Ģeklinde yanıt vermiĢtir. Bu yanıt gelir grupları 

içince en yüksek oranda aylık 500 TL ve altı kazanan, eğitim grupları açısından 

ortaokul ve altında eğitim görmüĢ olanlarda, sosyal güvence açısından da Bağ-

Kur'lular tarafından verilmiĢtir. AĢağıda örnekleri görüldüğü gibi ideal sağlık 

hizmeti ile ilgili soruya verilen bazı yanıtlar da yukarıdaki gibi sağlık personelinin 

davranıĢları ile iliĢkilidir.    

“Çok zor işler para yoksa olmaz, parayı bastır, ideal sağlık. Sen anlat dur doktora, 
dinlemiyor, uzatırsan tekme atarlar adama.” (köy) 

“Bi kere doktorların çok iyi olması lazım, hastalarıyla gerçekten iyi ilgilenmesi, 
gıymet vermesi lazım.” (köy) 

 

Bu yanıtlar doktor hasta iliĢkisindeki sorunlara gönderme yapmaktadır. Bu 

iliĢkideki sorunlar da temel olarak doktorların sıradan insanların sunduğu 

sıradan bilgiyi çoğu zaman dikkate değer bulmamalarından kaynaklanmaktadır. 
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Tek gerçek bilginin bilimsel bilgi olduğu ve bu bilgiye de ancak bilim aracılığı ile 

ulaĢılabileceğini ileri süren pozitivist paradigma içinde sıradan insanların kendi 

yaĢamlarından elde ettikleri sıradan bilgi gerçek bilgi olarak görülmemektedir. 

Sağlık profesyonelleri sıradan insanların kendi sağlıkları hakkındaki fikirlerini 

uygun olmayan yollarla edinilmiĢ bilgiler olarak görmekte ve genellikle yersiz 

kabul edilmektedir59. Bazı çalıĢmalar sağlığı iyileĢtirmeyi mümkün kılacak 

bulgular içerdiği halde sıradan bilgiye dayandıkları için fen bilimciler tarafından 

önyargıyla karĢılandığı, öznel veya abartılı bulunduğu ve görmezden gelindiğini 

belirtilmektedir (Williams ve Popay, 2001:36-37). EleĢtirel teori, pozitivizme 

yöneltilen eleĢtirilere katılır ve epistemolojik hegemonyaya karĢı çıkar, çünkü 

kendisinin dıĢında gerçek bilgiyi kabul etmeyen pozitivist bilim anlayıĢı hem 

sıradan bilgi gibi belirli bilgi biçimlerini bilimsel tartıĢmaların dıĢında bırakır hem 

de bilimin baskın paradigması dıĢında kalan güçsüz grupların yapacağı katkıları 

engellemiĢ olur (Habermas, 1971). Sıradan bilgi, sıradan insanların öznel 

bakıĢları ile ilgili gibi görünse de bu bilgi yaĢamdaki belirli olaylara ve 

deneyimlere verilen yanıtlardan elde edilir ve insanların içinde yaĢadığı koĢullar 

tarafından Ģekillendirilir. Sıradan bilginin gündelik yaĢamın maddi koĢulların 

içine gömülü olduğu için yaĢam biçimlerinin dilbilgisi ile iliĢkili olduğunu belirten 

Williams ve Popay (2001:31) sıradan bilginin kendine kamusal bir forum arayan 

ama çoğunlukla devletin ve ekonominin sistem güçleri tarafından dıĢlanan 

yaĢam dünyasının bir ifadesi olduğunu belirtmektedir. Williams ve Popay 

(2001:31-34) sıradan insanların içinde bulundukları sağlık risklerini ifade ettikleri 

çeĢitli çalıĢmaları inceleyerek insanların bu riskleri akademik veya soyut 

kavramlarla ifade etmeseler de yaĢam dünyasının dilini kullanarak oldukça 

zengin bir Ģekilde ifade ettiklerini belirtmektedir. Bu sıradan bilgi, baskın bilimsel 

paradigma dıĢında bir düĢünme yolu sağladığı için eleĢtireldir ve kamu 

sağlığında demokrasiye ulaĢmak için sıradan insanların öznelliklerinin altında 

yatan maddi ve tarihsel temeller kullanılmalıdır (Williams ve Popay, 2001:41). 

Doğa bilimlerinde sıradan bilginin değersiz/anlamsız/ilgisiz görülmesi, doktor 

                                            
59

 Williams ve Popay (2001:35) sıradan insanların kendi sağlıkları hakkında yaptıkları 
açıklamaları inceleyen sosyal bilim çalıĢmalarının da çoğunlukla sağlıksızlığın nedenlerini 
açıklamaya değil, neden insanların farklı açıklamalar yaptıklarını anlamaya yönelik olduklarını 
belirterek sosyal bilimleribu konuda fen bilimlerinin bakıĢ açısını paylaĢmakla eleĢtirmektedirler. 
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hasta iliĢkisinde somutlaĢmakta ve doktorların hakim paradigmaya dayanarak 

bilimsel olmayan bilgi ve ifadeleri reddetmelerine ve hastaların ifade ve 

açıklamalarına değer vermemelerine neden olmaktadır.  Mahalle örnekleminden 

bir katılımcının belirttiği gibi bu gibi durumlar bireylerin kendilerini değersiz 

hissetmelerine neden olmaktadır: “...sen ne diyosun diye bir dinleme yok, okudum diye 

ben ne dersem o olur diye bakıyo doktorlar hastalarına. Yüzüme bakmadan ilaç yazdı diyorum 

işte daha ne olsun ... seni takan yok yani hastanede”.  

Doktorların davranıĢlarındaki bu tutumda, tıbbın askeri kökenlerinin de etkisi 

vardır. Klinik tıbbın ilk olarak askeri hastanelerde öğretildiği Fransa (Foucault, 

1973) gibi Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda modern tıp eğitiminin askeri tıp 

okullarında (1827‟de kurulan Tıphane-i Amire'de) baĢladığı kabul edilmektedir 

(Ataç, 2004). Tıbbın, modern ordunun ihtiyaçlarını karĢılamak üzere açılan 

askeri tıp okullarında  ve askeri anlayıĢ içinde geliĢmesi, emir-komuta zincirinin 

biyomedikal tıp anlayıĢına hakim olmasında etkili olmuĢtur. Tıp eğitimine 

yansıyan bu anlayıĢ, günümüzde doktorların hastalara karĢı davranıĢlarında 

görülen hiyerarĢik tutumda halen kendini göstermektedir.   

Doktor hasta arasındaki iletiĢimi anlamanın en iyi yollarından biri Habermas'ın 

iletiĢimsel eylem ve stratejik eylem kavramları üzerinden okumaktır. ĠletiĢimsel 

eylem anlamaya yönelik, biz uzlaĢmanın amaçlandığı etkileĢimdir, stratejik 

eylem baĢarıya yönelik, konuĢmacılardan en az birinin dinleyici üzerinde bir etki 

yaratmaya çalıĢtığı etkileĢimdir (Habermas, 1984:289).  Eğer katılımcılardan en 

az biri bilinçli olarak baĢarıya yönelik olarak davranıyor, ama diğer katılımcıların 

iletiĢimsel eylem için gerekli koĢulların oluĢtuğuna inanmalarına izin veriyorsa 

bu durum 'manüpilasyon' ya da 'açık aldatma' (conscious deception) olarak, bu 

durum bilinçsiz bir Ģekilde meydana geliyorsa 'sistematik olarak bozulan/tahrip 

edilen iletiĢim' olarak ifade edilir. Doktorların kendilerine direnen hastanın 

gözünü korkutmak, onlara boyun eğdirmek ya da onaylarını almak için teknik 

jargonu kullandığı, ancak doktorun da hastanın da iletiĢimsel değil, stratejik 

eylem içinde olduklarının farkında olmadıkları zaman, yani birbirlerini anlamaya 

değil, baĢarıya yönelik davrandıkları zaman sistematik olarak bozulan iletiĢim 

söz konusudur (Scambler ve Britten, 2001:54). Doktorların biyomedikal modele 

dayanan, teknik ve araçsal olan tıbbın sesini (Mishler, 1984:192) ve dilini 
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kullanarak hastaları yönlendirmeleri, kontrol altında tutmaları, onlara 

hükmetmeleri ve hayatı medikalize etmeleri, Habermas'ın seçici 

rasyonelleĢtirme (selective rationalization) ve yaĢam dünyasının kolonizasyonu 

olarak adlandırdığı süreçlerin dolaylı olmayan sonuçlarıdır (Scambler ve Britten, 

2001:55).  Mishler (1984:104, 193) tıbbın sesiyle konuĢmanın olayları kiĢisel ve 

toplumsal bağlamından kopardığını, doktor ve hasta arasında asimetrik bir iliĢki 

kurulmasına neden olduğunu, insancıl bir bakımın ancak hastaların 

güçlendirilmesine (empower), doktorların daha çok dinlemelerine, daha çok 

soru sormalarına ve tıbbın teknik dilini yaĢam dünyasının diline tercüme 

etmelerine bağlı olduğunu belirtmektedir.  

Mishler'in bu iddialarını sınamak için bir çalıĢma yapan ve doktor ve hasta 

arasındaki iletiĢim desenlerini ortaya koymaya çalıĢan Barry vd. (2001) bilgi 

edinme ya da katılım açısından en kötü sonuçların hastanın yaĢam dünyasının 

diliyle konuĢtuğu ancak söylediklerinin ya görmezden gelindiği ya da 

engellendiği durumlarda alındığını belirtmektedirler. Doktor hasta iliĢkisi, tıbbın 

sesinin yaĢam dünyasının sesini tamamen bastırabileceği bir alandır. Üstelik 

Waitzkin'in (1991:231-232) vurguladığı gibi hastaların sözünü kesme, susturma 

ya da hastayla biyomedikal söylemin teknik diliyle iletiĢim kurma gibi eylemlerle 

doktorlar uygun davranıĢ hakkındaki ideolojik varsayımları yeniden 

üretmektedirler, bu da sistem dünyasını (Habermas, 1971) güçlendirmekte ve 

yaĢam dünyasını zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkların algılanma biçimlerini 

de etkilemektedir, Waitzkin (1991:45-46) doktor ve hasta arasındaki 

görüĢmelerde hastayı dinlemeyen doktorun hastalığın ardında yatan sosyal 

nedenleri göremediğini, dolayısıyla tıbbi söylemin özellikle iĢ ve meslekle ilgili 

sorunlarda bireyi suçlayan, bireye sorumluluk yükleyen ideolojiyi güçlendirdiğini 

belirtmektedir.  

Buna ek olarak doktor-hasta iliĢkisinde doktorların kullandığı dilden 

kaynaklanan sorunların özel muayenehanelerde azaldığı ve doktor hasta 

iletiĢiminin  "ticari zeminin hazırladığı ..sağlıklı ve etkin" bir iletiĢime dönüĢtüğü 

belirtilmektedir (Yağbasan ve Çakar, 2006:615). Elazığ'da yaptıkları çalıĢmada 

Yağbasan ve Çakar (2006:621-623) hastaların doktorların dilini büyük ölçüde 

anlamadıklarını, doktorların olumsuz tutumları nedeniyle soru sormaktan 
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çekindiklerini, çoğunun doktorların özel muayenehanelerine gittiklerini ve bu 

ortamda doktorla daha iyi iletiĢim kurduklarını belirtmektedir. Burdur'da yapılan 

bir baĢka çalıĢmada da (Tekin, 2007:244) örneklemin yarısına yakınının 

doktorun özel muayenehanesine gittiği, gidenlerin yarısından fazlasının 

kendisine özel muayenehanede daha iyi davranıldığı için gittiği ortaya 

konmuĢtur. "Aynı hastaya farklı mekanlarda farklı teĢhis koyabilecekleri 

sanısına kapılarak" (Cirhinlioğlu, 2001:112) hastalarını özel muayenehanelerine 

çağırarak tamamen müĢterileĢtiren doktorlar görüldüğü kadarıyla özel muayene 

ücretlerinin karĢılığını genellikle teĢhis ve tedaviden önce hastayla kabul 

edilebilir bir iletiĢim kurarak ödemektedirler. 

Her ne kadar bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında olsa da doktorların hemĢireler gibi 

diğer tıp profesyonellerine yönelik az çok benzer tepkilerinin olduğu ve 

hemĢirelerin de doktorların kendilerine yukarıdan bakmalarından rahatsız 

olduğu, aralarında cinsiyete dayalı eĢitsizlikleri de içeren karmaĢık bir hiyerarĢi  

olduğuna (Demir ve Kasapoğlu, 2008) değinmek gerekir. Doktorlar hem 

hastaları hem de birlikte çalıĢtıkları sağlık personeli ile girdikleri iliĢkiler 

çerçevesinde zorlayıcı, bilgiye dayalı, uzmanlığa dayalı güç gibi çeĢitli güç 

türlerini kullanmakta (Kasapoğlu, 1999:33), gücün eĢitsiz dağıldığı iliĢkilerde 

açık bir hakimiyet kazanmakta ve bu durumu hastalara ve hemĢirelere açıkça 

hissettirmektedirler.   

Doktorların bu çerçevede Parsons'ın (2005 [1951]) bahsettiği meslek etiğinden 

uzaklaĢtığı görülmekte, bu durum da hastalara karĢı davranıĢlarının dıĢarıdan 

denetlenmesi oldukça zor olan bu meslek grubunun mesleki eğitimleri sırasında 

hastalara karĢı yükümlülüklerine iliĢkin mesleki değerleri kazanmaları gerektiğini 

(Kasapoğlu, 1988:88) ve oluĢturulan sağlık piyasasının uysal üyeleri olmamaları 

gerektiğini belirginleĢtirmektedir. Ancak burada sorun neo-liberalizmin 

üniversiteleri de etkilemesi ve bir yandan akademik tıbbın finansal olarak 

endüstri tarafından desteklenmesi, bir yandan da üniversitelerin "giriĢimci, 

rekabetçi" gibi sıfatlarla açıkça gösterdikleri gibi eğitimlerinde neo-liberal 

ideolojinin değerlerini merkeze almalarıdır (Elbek, 2007:132).  

Kısacası sağlık iliĢkilerinde gücün eĢit dağılması ve insancıl ve demokratik bir 

yapının oluĢması için bilimsel paradigmanın sıradan bilgiye yönelik tutumunun 
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eleĢtirilmesi, doktorlarla hastalar ve diğer sağlık çalıĢanlarının iliĢkilerindeki bu 

tek taraflı tahakkümün ortadan kalkması ve doktorların sağlığın kapitalizm 

tarafından ticarileĢmesine meslek etiği açısından karĢı çıkmaları gerekmektedir.  

Sağlık personelinin rahatsız olunan davranıĢlarına dönecek olursak bütün 

örneklemin değindiği bir diğer Ģikayet konusu da doktor, sağlık kuruluĢu ve 

hasta arasındaki iliĢkilerin ticari doğasıdır. Buna değinenlerden bazılarının 

yanıtları aĢağıdadır: 

“Canım çıkıyor gidene kadar, doktor azarlıyor, ne biliyim ben ne yuttuğumu, 
karneye bakmıyorlar bana soruyorlar. Paran var mı teyze aşağı paran var mı 
teyze yukarı. Anca parayı sorarlar" (köy) 

“... kulak burun boğazcıya gittik, ameliyat dedi ama sen benim hastam değilsin 
dedi muayenehanesine gitmediğim için. Ölürsen öl tohumuna para mı saydım 
sana dedi.” (mahalle) 

“Her şeyden önce seni para makinesi olarak görüyorlar ne kadar çok para 
verirsen o kadar iyi bakacaklarını söylüyorlar.” (mahalle) 

“Hepsi paraya dökmüş para verirsen iyiler yoksa azarlıyolar hep (mahalle) 

“Vaktinde gelmiyolar, serumun bitiyo bakmıyolar, Özelde tık düğmeyle geliyolar. 
Para yoksa ilgi de yok” (mahalle) 

“Görevlerini idealist anlamda yerine getirenlerin sayısı çok az. Hepsi denmese de 
çoğu, maddi çıkarlar açısından hastalara yaklaşıyorlar.” (üniversite) 

 

Eğitim ve gelir düzeyi yüksek kentli grubun rahatsız olduğu davranıĢların 

baĢında ise diğer örneklem gruplarından farklı olarak „saygısız‟ davranıĢlar 

gelmektedir. Kendi sosyal geri planları doktorlarınkine benzer olan, eğitim 

düzeyleri ise zaman zaman daha yüksek olan üniversite örneklemi, aĢağıdaki 

bazı ifadelerden anlaĢıldığı üzere doktorların (örneklemdekilerin) kendi 

statülerine uygun davranmadıklarını belirtmektedir. 

“Tavırları hoş değil, saygısızlar.” (üniversite) 

“Saygısızlar çoğu zaman, doktorlar elitistler.” (üniversite)  

“Randevu almak, aşırı kendilerini üst sınıf görme duyguları.” (üniversite) 

“Sağlık personeli, özellikle doktorlar kendilerini ulaşılmaz, üstün, ayrıcalıklı sınıf 
kabul ettiklerinden kibirleri iletişimi engelliyor.” (üniversite) 

“Doktorların ve hemşirelerin deneyimli olması ve hastaya hitabı çok önemli. 
Gençlerde maalesef sen-siz kullanımı ortadan kalkıyor ve sen hitabı alışkanlık 
oluyor.” (üniversite)   

“Kaba davranış, güler yüzlü ve nazik olunmaması, hitap eksikliği (devlet 
hastanesi) .” (üniversite) 

“Doktorların karşılarındaki kişiye yukarıdan bakmaları, örneğin “sen” diye hitap 
etmeleri ve hastalık bulguları konusunda yeterince bilgi vermemeleri.” (üniversite) 
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“Açıklama yapmamaları ve kendilerini beğenmiş olmaları.” (üniversite) 

 

Ancak üniversite örneklemi doktorların insanlara saygısız davranmalarından 

değil, saygısız davranılmamayı hak etmiĢ olan kendi statü gruplarına saygısız 

davranmalarından rahatsızdır. AĢağıdaki bazı ifadelerde görüldüğü gibi 

üniversite örneklemi yurt dıĢında okumakla ya da belirli bir titre sahip olmakla 

hem bazı standartlarla sahip olmuĢ hem de belirli davranıĢları 'hak etmiĢ' 

oldukları halde saygısızca davranıĢlara maruz kalmaktan rahatsızdırlar. Bu 

durum, Bourdieu‟nun (1984)  kültürel sermayesi yüksek olanların, yani yüksek 

statü sahiplerinin diğer kültürel biçimleri ve bu kültürel biçimlere ait beğeni ve 

standartları “kaba” olarak değerlendirdiği yönündeki görüĢü ıĢığında anlam 

kazanmaktadır.   

“Kabalık, duyarsızlık. Aynı harekete maruz kaldığım zaman benim çok kaba 
bulduğum şeyi adam normal kabul edebiliyor ben yurtdışında okuduğum için 
belli bir standart bekliyorum, o da zor.” (üniversite)  

“Doktorların hastalık hakkında yeterli açıklama yapmamaları, hemşirelerin ise 
kimi zaman hadlerini aşan şekilde hastayı ve hasta yakınlarını azarlamaları.” 
(üniversite) 

“Titrime bağlı olarak şu andaki halden memnunum ....” (üniversite) 

 

Sağlık personelinin davranıĢlarından memnun olanlardan bazıları yanıtlarında 

sağlık personeliyle empati kuran yanıtlar vererek memnun olmadıkları bazı 

davranıĢları meĢrulaĢtırmaktadırlar. Bu tip yanıtlar da ağırlıklı olarak köy ve 

mahalle örneklemindedir ve Ģikayet edilen davranıĢları meĢrulaĢtırarak kendi 

statülerinin doktorlara oranla düĢük oluĢunu ve bu nedenle bu tip 

davranıĢlardan rahatsız olmamaları gerektiği düĢüncesini de 

meĢrulaĢtırmaktadırlar. Bu tip yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

“Kibar iyi davranıyolar da kirli pis gidersen kimse kabul etmez. Doktor temizsen 
tiksinmeden bakar.” (köy) 

“… Hemşireler gürültü yapıyor, kovuyor, onu da haklı görecen, kolay değil o da 
ayakta dikiliyor. Kadın iğneler yapılacak diye.” (köy)  

“Onlar da haklılar, akşama kadar milletle uğraşıyolar.Sıraya girmez, laf anlamaz.” 
(köy) 

“Sen iyi olursan herkes iyi olur, kör aynaya bakarsan ayna da öyle bakar.” 
(mahalle)  

“Sen insan olursan onlar da sana insanca davranır.” (mahalle)  

“Emrivaki yapıyorlar, iyi bir davranışları yok, ama insanımızda da sorun var. 
Düzensizlik yapıyorlar, sıra yok, herkes kapıya üşüşüyo.” (mahalle) 
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Üniversite örneklemindeki bazı yanıtlayıcılar da empati kurarak Ģikayete konu 

olan bazı davranıĢları meĢrulaĢtırma eğilimindedirler, ancak meĢrulaĢtırırken 

köy ve mahalle örneklemi gibi 'kendilerinden kaynaklanan' sorunlara değil, 

aĢağıdaki örneklerden görülebileceği gibi doktorların yoğun ve yorucu çalıĢma 

tempolarına gönderme yapmaktadırlar. 

“..Doktorların kendileri de bakıma muhtaç, bezginler.” (üniversite) 

“Yoğunluktan dolayı stres altında olmaları ve gerektiği gibi hizmet 
vermemeleridir.” (üniversite) 

 

ġikayet edilen davranıĢların meĢrulaĢtırılmasındaki mekanizmalar, bıçak 

parasını haklı bulma tutumunda da benzer Ģekilde iĢlemektedir. Örneklem 

genelinin %12,3‟ü doktorların „bıçak parası‟ olarak bilinen ücreti almalarını haklı 

(doğru), %78,1‟i haksız (yanlıĢ) bulmakta, %9,7‟si ise fikir belirtmemektedir. 

Tablo 47‟de görüldüğü gibi bıçak parasına yönelik tutum ile yaĢ (X2(4, 

n=348)=26,99, p≤.01),  eğitim (X2(2, n=351)=6,32, p≤.05), yaĢanan yer (X2(2, 

n=351)=6,32, p≤.05), meslek (X2(10, n=351)=23,54, p≤.01), çocuk sayısı (X2(2, 

n=322)=15,31, p≤.01) ve sosyal güvence türü (X2(10, n=351)=18,81, p≤.05) 

değiĢkenleri iliĢkilidir. Hiçbir grup içinde bıçak parası alınmasını haklı bulanlar 

haksız bulanlardan daha fazla değildir, ancak bıçak parası alınmasını haklı 

bulduğunu belirtenlerin genel özellikleri ortaya konabilir. Bu çerçevede 

doktorların bıçak parası almalarını haklı bulanların %41,9‟u 41-60 yaĢ 

aralığında, %39,5‟i 61 yaĢ ve üzerinde, %18,6‟sı 40 yaĢ ve altındadır. Bıçak 

parasını haklı bulanların %58,1‟i en fazla ortaokul, %41,9‟u lise ve üzeri eğitim 

görmüĢtür, %67,4‟ü kentsel alanda, %32,6‟sı kırsal alanda yaĢamaktadır, 

%32,6‟sı memur, %30,2‟si ev kadınıdır, %56,1‟inin en fazla iki çocuğu vardır, 

%37,2‟si Emekli Sandığı üyesi ve %30,2‟si Bağ-Kur‟ludur.  

Diğer bir deyiĢle 41 yaĢ ve üzerindekiler daha gençlere oranla, ortaokul ve 

altında eğitim görenler daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlara, kentsel 

alanda yaĢayanlar kırsal alanda yaĢayanlara, memurlar diğer meslek 

gruplarına, en fazla iki çocuğu olanlar daha fazla çocuğu olanlara ve Emekli 

Sandığı mensupları diğer sosyal güvenlik kurumlarına mensup olanlara oranla 

doktorların bıçak parası almasını haklı bulma eğilimindedirler.  
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Bıçak parasını haklı bulanlar bu parayı normal ücret gibi görerek ya da 

doktorların ücretlerinin düĢüklüğünü vurgulayarak meĢrulaĢtırmakta, bazıları ise 

haklı bulmamakla birlikte yanlıĢ olduğunu da ifade etmemektedirler. Bıçak 

parasının doktorların „emeklerinin karĢılığı olan‟ normal ücret olduğunu 

vurgulayanlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir.  

“Emeğini alır naapsın, senin babanın oğlu değil ya, alır. Elimde param olsa 
veririm.” (köy) 

“Gelir olur ona da. … Onu da normal gördüm ben.” (köy) 

“Ama el emeği diyom kendi kendime. Biz de çapaya gidiyoz mesela de mi?” (köy)  

“Adam bıçak hakkını alacak tabii. Ben ameliyat oldum 2001‟de yüz gayme 
verdim. Adam resmen söylüyo. 100 lira aldı benden. Niye vermiyim beni hayata 
kavuşturdu, çocuklarımın başına kodu.” (köy) 

“... Ekmek parası emme alabilirse alır tabi, o da şey ediyo, emek çekiyo.” (köy) 

“Bilmiyom orasını emeğinin karşılığı o onun. Aşırı olmadıktan sonra normal bize 
oldu mu çekeceği yük oldu mu.” (köy)  

“E tabi doğru canım bedavaya babanın hizmetçisi yok orda. Tıpta verdim 2 milyar 
da öyle ameliyat ettiler.” (mahalle) 

“Okuycak yıllarını verecek alsınlar tabii, ama fazla almayacak hakkını alacak” 
(mahalle) 

“Hakları da var aslında, bi tek altına yatıyon seni kurtarıyolar yani.” (mahalle) 

 

AĢağıdaki yanıtlardan görülebileceği gibi mahalle ve üniversite örneklemindeki 

bazı yanıtlayıcılar ise doktorların aldıkları ücretlerin düĢüklüğünü vurgulayarak 

bıçak parasını haklı bulduklarını belirtmektedirler.  

“Doktorların ekonomik şeyleri kısıtlı bir işçiden az maaş aldıkları için doğru 
buluyorum yazık bi işçi 2000 alıyo, yeni doktor 1200 alıyo.” (mahalle) 

“Hem doğru hem yanlış. Doğru, avukatların ve başka meslek mensuplarının 
götürdüklerinin yanında devede kulak kalır. Yanlış, devletin karşılaması gereken 
ödentiyi hasta ödüyor. Doktorlar insan hayatı için büyük riske giriyorlar ama hak 
ettikleri kazancı alamıyorlar.” (üniversite)  

“Çünkü yeterli ücret aldıklarını düşünmüyorum, aldıkları hizmetlerini karşılamıyor. 
Aşırı bir iş yükü altında çalışıyorlar.” (üniversite)  

 

Doktorların bıçak parası almalarını haklı bulanların da haksız bulanların da bir 

kısmı bu ücrete makul bir neden göstermemekte, ancak kendilerine daha iyi 

bakılması söz konusuysa bu ücreti haklı görmekte mahzur görmemektedirler. 

Bu ifadelerden bazıları aĢağıdadır:  

“Bir yandan doğru. Neden? Acaba o parayı verince bana daha mı iyi bakar? 
Gönlünden kopup veriyorsun. 500 lira verdik, çocuklarım verdi. Halı dokuyup 
verdik, çanta verdik.” (köy)  
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“Beni iyileştirsinler, can yani, razıyım. 2004‟te 3 milyar, o zaman vardı verdim 
şimdi olsa kredi çekerim.” (köy) 

“Ben doktor olsam bıçak parası aldığıma daha özen gösteririm.” (köy) 

“Kötü ama ne bileyim verdin mi de ameliyatı iyi yapıyor adam.” (köy) 

“Yanlış ama iyi baksın diye veriyosun. Bizi okuturken yanımızda devlet yoktu dedi 
bize. Yine 300‟den 250‟ye verdik.” (mahalle) 

“Yakınım için verdik, zaten herkes istiyor, parayı verirsen böyle, vermezsen böyle 
olur, herkes sistemi biliyor.” (mahalle)  

“Annemin kolu kırıldıydı yanlış dikmesin diye verdik.” (mahalle)  

 

Doktorların bıçak parası almalarını haksız bulduğunu belirtenler ağırlıklı olarak 

doktorların yaptıkları iĢ karĢılığında maaĢ aldığını vurgulayan yanıtlar 

vermiĢlerdir. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir:  

“Hakkı olmayan bir şey. Devletten maaşını alıyor.” (köy) 

“Devletten mayışını alıyo, bi de bıçak parası isteyolar, bi de muayne parası 
isteyolar. Ya milleti soymasın, ya devleti soymasın.” (köy) 

“Aman vayy vicdansız kappeler paran varsa zaten iyiler. O kadar para veriyo 
devlet. ...Ameliyatta 11-12 milyar senet imzalattılar. Borçlara aldığımı veriyorum 
daha hâlâ.” (köy)  

“Aslında hatalı devlet hastanesinde almıyolar desek yalan, ağır ameliyatlarda gizli 
de olsa alıyor yani. Almaması lazım zaten devlet veriyo parasını…” (köy) 

“Kesinlikle yanlış. Oğlan okulda spor yaparken kolunu kırdı, Eskişehir devlet 
hastanesinde 300 lira istedi, veremedim, kaç gün geç çıktı.” (köy) 

“Yanlış. .... O parasını zaten alıyor. Şimdi ben arabaya bindirdim adamı 
ehliyet(im) var diye. Para mı alayım adamdan.” (mahalle, şoför)  

“Kesinlikle yanlış. Doktorun bir görevi var. O zaman herkes her şey için bişey 
istesin.” (mahalle)  

 

Bıçak parasını haklı bulmadığını belirten yanıtlayıcıların bir kısmı ücretin meĢru 

olup olmamasından çok „ödeyebilen ve ödeyemeyen ayrımı yapılmaksızın‟ 

herkesten istenmesinin yanlıĢ olduğunu vurgulayan yanıtlar vermiĢlerdir. Bu tip 

yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

“Herkes yapamaz. Kimisinin durumu var kimisinin yok. Durumu olmayan ölsün 
mü.” (mahalle) 

“Ee geçim sıkıntısı olanlar nasıl ödiycek o zaman ayrım oluyo işte.” (mahalle)  

“Veren var vermeyen var parası olmayana da yazık” (köy) 

“Adamın gücü varsa zaten elinin emeğini verir, adam veremiyor fakir olunca 
garşıyım ona vermek isteyen zaten verecek emeğinin hakkını” (köy) 

“O devletten aylığını alıyo, belki de veremiycem parayı ölecem. Babamdan çok 
para istediler. Parayı da verdik ama kurtulamadı.” (köy)  

“Yanlış bence. Tabi parası olandan alsın da olmayandan almasınlar Allahı var 
doğru değil, hem mayış alıyolar hem bıçak parası almasalar iyi olur.” (köy) 
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"Yeşil kartı varken niye alıyo ona haksız ama devlet acık onları durdurmalı. 
Parası var mı yok mu. Bişey diyemiyon dedi mi azarlıyolar bizim işimize sen ne 
karışıyon diyolar." (köy) 

 

3.5.3. Devletin ilaçların bir kısmını karĢılamasına yönelik tutum, 

sağlık hizmetlerinden yararlanmada hiyerarĢi algısı ve baĢkalarının 

karnesi/kartı üzerinden sağlık hizmeti alanlara yönelik tutum 
 
 
 

Örnekleme devletin bazı ilaçları karĢılamaması hakkında ne düĢündüğü 

sorulduğunda örneklem genelinin %61,2‟si bu durumu yanlıĢ bulduğunu ve 

devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiğini düĢündüğünü belirtmiĢtir. 

Örneklemin %14,4‟ü bu durumu doğru bulmakta, devletin her Ģeyi 

karĢılayamayacağını düĢünmektedir. Bunun dıĢında %8‟lik bir kısım ilaca göre 

ayrım yapan yanıtlar, %7,7‟lik bir kısım ise kiĢinin ekonomik durumuna göre 

ayrım yapan yanıtlar vermiĢ, yine %7,7‟lik bir kısım zaten hepsini karĢıladığını, 

karĢılamadığı ilaç olmadığı yanıtını vermiĢ, %0,8‟lik bir kısım ise durumun iyi ve 

kötü yanları olduğunu belirtmekle yetinmiĢtir. Tablo 49‟da görülebileceği gibi 

devleti bazı ilaçları karĢılamamasına yönelik tutum ile örneklem grubu, cinsiyet, 

eğitim, yaĢanan yer, meslek, çocuk sayısı ve sosyal güvence tipi iliĢkilidir.   

Tablo 49: Devletin Bazı İlaçları Karşılamamasına Yönelik Tutum, Sağlık 
Hizmetlerinden Yararlanmada Hiyerarşi Algısı ve Başkalarının Karnesi/Kartı 
Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlara Yönelik Tutum ile Seçilmiş Değişkenlerin 
İlişkisi 

 Devletin bazı ilaçları 

karĢılamamasına yönelik tutum 

Sağlık hizmetlerinden 

faydalanmada eĢitlik algısı 

BaĢkalarının YeĢil Kartını 

kullananlara yönelik tutum 

 n X
2
 Sd p n X

2
 Sd p n X

2
 Sd p 

Örneklem grubu 312 28,41 10 ≤.01* 343 20,04 4 ≤.01 330 18,15 2 ≤.01 

Cinsiyet 312 13,66 5 ≤.05 343 11,63 2 ≤.01 330 1,84 3 ≥.05 

YaĢ  310 8,69 10 ≥.05 341 5,44 4 ≥.05 328 11,15 2 ≤.01 

Gelir 302 10,19 30 ≥.05 329 31,15 12 ≤.01 317 24,03 6 ≤.01 

Eğitim 312 11,92 5 ≤.05 343 19,69 2 ≤.01 330 16,87 1 ≤.01 

Doğum yeri 309 9,22 5 ≥.05 339 3,58 2 ≥.05 327 3,14 1 ≥.05 

YaĢanan yer 312 14,89 5 ≤.05 343 4,44 2 ≥.05 330 1,01 1 ≥.05 

Meslek 312 37,80 25 ≤.05 343 10,99 10 ≤.01 330 20,10 5 ≤.01 

Çocuk sayısı 286 23,74 5 ≤.01 316 20,52 2 ≤.01 307 2,33 1 ≥.05 

Sosyal güvence  312 50,40 25 ≤.01 343 32,97 10 ≤.01 330 16,71 5 ≤.01 

Alg. sağlık stat. 310 4,91 10 ≥.05 341 7,37 4 ≥.05 328 2,36 2 ≥.05 

* α=.05 için anlamlıdır. 
**α =.01 için anlamlıdır. 
 

Tablo 50'de görüldüğü gibi her üç örneklem grubunda da devletin bütün ilaçları 

karĢılaması gerektiğini düĢünenler ağırlıklı olmakla birlikte devletin bütün ilaçları 
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karĢılaması gerektiğini en yüksek oranda düĢünen mahalle örneklemidir 

(%63,6). Mahalle örneklemi ayrıca kiĢilerin ekonomik durumuna göre ayrım 

yaparak devletin yoksulların ilaçlarını karĢılaması gerektiğini de diğer örneklem 

gruplarından daha yüksek oranda (%9,1) düĢünmektedir. Üniversite 

örnekleminin ise yaklaĢık altıda biri devletin bütün ilaçları karĢılaması 

gerekmediğini düĢünmektedir ve ilaçlar arasında ayrım yaparak önemli ilaçları 

karĢılaması gerektiğini düĢünenlerin oranı (%12,5) köy (%5,3) ve mahalle 

(%6,6) örneklemindeki oranların iki katı kadardır.  

Tablo 50: Devletin Bazı İlaçları Karşılamamasına Yönelik Tutumun İlişkili 
Değişkenler Açısından Örneklemde Dağılımı 

% Devletin bazı ilaçları karĢılamamasına yönelik tutum 

        

n 

 YanlıĢ,   
 bütün     
 ilaçları  
 karĢılamalı 

Doğru,  
 bütün ilaçları    
 karĢılayamaz   

Zaten    
 hepsini    
 karĢılıyor 

Pahalı 
/önemli 
ilaçları 
karĢılamalı  

Yoksulların 
ilaçlarını 
karĢılamalı 

 Tar-
tıĢmalı  

Toplam 

Örneklem Geneli 312 61,2 14,4 7,7 8 7,7 1 100    Ö
rn

.g
r. 

Köy  95 56,8 14,7 15,8 5,3 7,4 - 100 

Mahalle  121 63,6 13,2 7,4 6,6 9,1 - 100 

Üniversite  96 62,5 15,6 - 12,5 6,3 3,1 100 C
in

s
. 

Erkek 170 62,4 18,2 7,6 7,1 3,5 1,2 100 

Kadın  142 59,9 9,9 7,7 9,2 12,7 0,7 100 E
ğ

itim
 

Ortaokul ve altı 186 63,4 14 9,7 5,4 7,5 - 100 

Lise ve üzeri  126 57,9 15,1 4,8 11,9 7,9 2,4 100    Y
a

Ģ
.y

r 

Kırsal  95 56,8 14,7 15,8 5,3 7,4 - 100 

Kentsel  217 63,1 14,3 4,1 9,2 7,8 1,4 100     M
e
s
-le

k
  

  

Çiftçi  42 59,5 19 9,5 7,1 4,8 - 100 

Ev kadını  86 62,8 8,1 11,6 4,7 12,8 - 100 

ĠĢçi  43 67,4 18,6 9,3 2,3 2,3 - 100 

Memur  103 61,2 16,5 - 12,6 6,8 2,9 100 

Esnaf  22 59,1 13,6 13,6 9,1 4,5 - 100 

Diğer  16 43,8 12,5 18,8 12,5 12,5 - 100 Ç
o

c
. 

s
a

y
ıs

ı 

En fazla 2 165 62,4 12,1 2,4 11,5 10,3 1,2 100 

3 ve üzeri 121 58,7 15,7 15,7 5 5 - 100 S
o

s
. 

g
ü

v
. Yok 27 59,3 11,1 3,7 7,4 18,5 - 100 

Bağ-Kur 86 60,5 14 17,4 4,7 3,5 - 100 

SSK 72 61,1 15,3 8,3 8,3 6,9 - 100 

Em.San. 109 62,4 15,6 - 11,9 7,3 2,8 100 

YeĢil Kart 17 64,7 11,8 11,8 - 11,8 - 100 
 
 
 

Ortaokul ve altında eğitim görenler daha yüksek eğitimlilere, iĢçiler diğer meslek 

gruplarına, erkekler kadınlara oranla devletin bütün ilaçları karĢılaması 

gerektiğini düĢünmeye daha eğilimlidirler. Erkekler arasında devletin bütün 

ilaçları karĢılaması gerekmediğini düĢünenlerin oranı (%18,2) kadınlarınkinin 

(%9,9) yaklaĢık iki katıdır, buna karĢılık kadınlar devletin pahalı ya da önemli 
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ilaçları karĢılaması gerektiğini düĢünmeye erkeklere oranla daha eğilimlidirler, 

ayrıca kadınlar içinde devletin yoksulların ilaçlarını karĢılaması gerektiğini 

düĢünenlerin oranı (%12,7) erkeklerinkinin (%3,5) üç katından fazladır. Kadınlar 

devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiği düĢüncesine erkeklerden daha az 

katılmakla birlikte devletin „muhtaç olanlara destek‟ olması gerektiğini 

düĢünmeye erkeklere oranla daha eğilimlidirler. 

Sosyal güvenlik kurumu açısından incelendiğinde devletin bütün ilaçları 

karĢılaması gerektiğini en yüksek oranda düĢünenler YeĢil Kart sahipleridir 

(%64,7). Önemli sayılabilecek bir oranı (%17,4) devletin bütün ilaçları 

karĢıladığını düĢünen Bağ-Kur‟luları dıĢarıda bıraktığımızda SSK‟lılar devletin 

esneklik göstererek bazı ilaçlara ya da bazı hastalara ayrıcalık yapması 

gerektiğini en düĢük düzeyde düĢünen grup olmaktadır.  

Devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiğini düĢünenlerin bir kısmı, ağırlıklı 

olarak mahalle örneklemindekiler ve SSK‟lılar, bunun gerekçesi olarak 

ödedikleri primleri göstermektedirler. Bu tip yanıtlardan bazıları aĢağıdaki 

gibidir:  

“Mecbur bence olmaz. İnsanlara bakmak zorunda olduğu için. Bakmak zorunda 
değil mi, Bağ-Kur ödüyoruz.” (köy) 

“Algısı vergisi her şeyi veriyon devlete, elektrik, su, her şey para. Biz telefon  su 
ödemeyiz diyemiyoruz devlet niye desin, demesin” (köy)  

“Benim SSK‟nın bir anlamı yok o zaman. Lazım olduğu zaman ilacı vermek 
zorunda,  benden her ay belli bişey kesiyo. Ben her zaman ödüyom. O zaman 
verecek.” (mahalle)  

“Onu gerçekten çok mantıksız buluyorum, benden eşek yüküyle para kesiliyor hiç 
anlamıyorum, eczanelerin muayene ücreti almaları da çok yanlış.” (mahalle) 

“Doğru bulmuyorum çünkü benim her ay maaşımdan kesiliyo bu SSK‟ya.” 
(mahalle)  

 

Devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiğini düĢünenlerin bir kısmı, ağırlıklı 

olarak köy ve üniversite örneklemindekiler, doğrudan vatandaĢlık hakkı 

kavramına gönderme yapmasalar da prim ödemelerine ya da kiĢilerin ekonomik 

durumuna gönderme yapmadan bu düĢüncelerini ifade etmektedirler. Bu 

yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir. 

“Yanlış buluyorum bunu ben. N'apsın adam ölsün mü devletin o ilacı karşılaması 
gerekir.” (köy) 

“Onu yanlış görüyoruz devlet bulamazsa veremezse ben nerden bulucam?” (köy) 
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“... pahalıları ödemiyor, ucuzları ödüyor. Sağlığımız başkasının eline bakıyor.” 
(köy)  

“Mesela vitamin hapı vermiyor karşılamıyor diye vermeliler tabi insanın vitamine 
de ihtiyacı oluyor.” (mahalle) 

“Devletin hepsini karşılaması lazım, ben keyfi ilaç almıyom ki ödesin, ödemiyosa 
doktor yazmasın.” (mahalle) 

“Karşılaması lazım. Tedavi için. Devletin doğal görevi.” (üniversite)  

“Uygun bulmuyorum. Sosyal devlet anlayışına aykırı.” (üniversite) 

“Çok yanlış .... Annemin kolesterolü düştüğü için ilacı vermediler, kolesterolü 
ölçen kişi kendisine „ne uğraşıyosun teyze, akşam iki yumurta ye öyle gel‟ demiş, 
o da bir hafta perhizini bozdu, ... kolesterolü yükseldi, gidip ilacını yazdırdı. 
Sağlığı korumak bunun neresinde?.” (üniversite)  

“İlaca karar veren doktor ise, doktorun yazacağı ilacı karşılamalıdır. İlaç bir 
hastalık tedavisi içindir. Şu ilacı ödemem demek o hastalıklar önemli değil 
demektir. Soruna hasta açısından bakıldığında çok yanlış bir anlayıştır.” 
(üniversite) 

“Bu uygulamanın sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmadığını düşünüyorum.” 
(üniversite) 

"Sağlık konusunda yapılan her türlü kemer sıkma politikasını yanlış buluyorum. 
Ödenmeyen bir ilaç olmamalı, hastalıkları hastalar seçmez, tedavilerini de.” 
(üniversite)  

 

Bununla birlikte, aĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi üniversite örnekleminde yer 

alanlardan bazıları ilaçların karĢılanması gerektiğini savunmakla birlikte 

suiistimallere dikkat çekmektedir:  

“Hekimin reçete ettiği ilaçların tümü karşılanmalıdır ancak halkın ilaç kullanımı ile 
ilgili eğitilmesi şarttır.” (üniversite) 

“Suiistimalleri ortadan kaldırıp karşılamalı.” (üniversite) 

“Doğru bulmuyorum. Kötü niyetli kullanımları önlemenin yolu bu olmamalı.” 
(üniversite) 

“Çok yanlış bir tutum. İstismar edilmemesi halinde tüm ilaçların masrafları 
devletçe karşılanmalı.” (üniversite)  

 

Ġlaca yönelik ayrım yapanların bir kısmı ilacın pahalılığına göre ayrım yapmakta, 

bir kısmı ise ilacın tedavi değeri açısından bir ayrıma gitmektedir. Ġlacın ücreti 

üzerinden ayrım yapanlar ağırlıklı olarak köy ve mahalle örneklemindedirler ve 

ifadelerinden bazıları aĢağıdaki gibidir.  

“… Asıl iyi ilaçları ödemiyolar, yaramaz ilaçları ucuz ilaçları veriyolar.” (köy) 

 “Karşılamalı, kanser ilacının hepsini karşılamalı onlar çok pahalı ilaçlar.” 
(mahalle) 

“Sosyal güvencesi olana karşılamalı. Kimisi de çok pahalı 100-300 liraya ilaçlar 
var, ufak tefek olur da küçükler değil büyükler önemli.” (mahalle)  
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“E tabi bazen pahalı oluyo yani mesela benim ilacım 60 milyon mu onu Yeşil 
Kartla aldığım halde 15 milyon verdim. Olmasa n‟apıcam. Hepsini karşılaması 
lazım. Olmaz öyle.” (mahalle) 

 “O anda maddi durumda sıkıntı çekebiliyorum en ucuzu veya sigortanın verdiğini 
alıyorum. Eczacı uyarıyor zaten, onu sigorta karşılamaz diye almıyorum. Ben bi 
ilaca yüz lira verirsem sonra ne yaparım ki.” (mahalle)  

“Valla karşılaması gerekiyo da mesela benim kemik erimesini karşılamıyomuş 
langadart galıveriyorum pahalı ilaç nasıl alayım.” (mahalle) 

 

Ġlacın ücretinden bahsetmeyip tedavi değeri üzerinden ayrım yapan ve tedavi 

için elzem olan ilaçların karĢılanması gerektiğini belirtenler ağırlıklı olarak 

üniversite örnekleminde yer almaktadırlar. Bu ifadelerden bazıları aĢağıdadır.   

“Karşılamalı ya. Madem sosyal güvence veriyor karşılasın. Keyfi olan kremler 
falan normal de adam kanser olmuş ilacını karşılamıyor.” (mahalle)  

“Normaldir canım karşılanmayacak ilaçtır. Canım karşılanacak ilaç var 
karşılanmayacak ilaç var.” (mahalle) 

“Haklı buluyorum. Çünkü Türkiye‟de hastanelerde devleti dolandırmaya yönelik 
pek çok entrika dönüyor, sağlık skandalları var, devleti dolandırmaya yönelik 
sağlık çeteleri söz konusu. Her hizmette olduğu gibi sağlıkta da devletin verdiği 
hizmette bir sınır olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten acil ilaçları vermeli, 
olmazsa olmaz niteliktekileri vermeli. Vitaminler gibi ilaçları vermeyebilir.” 
(üniversite)  

“Suistimali ve ilaç israfını engellemek için bazı ilaçlarda ödeme yapılmaması 
uygun. Ancak reçete edilmiş ve hayati öneme sahip rahatsızlıklar için kullanılan 
ilaçlarda bunun söz konusu olmaması gerekir.” (üniversite)  

“Estetik ve özel ilaçlarda doğru, zorunlu ilaçlarda yanlış.” (üniversite) 

“İlacın ne ilacı olduğuna bağlı, vitaminse doğru, kanser ilacı ise yanlış.” 
(üniversite) 

 

Ġnsanların ekonomik durumu üzerinden ayrım yapanlar, ilaçların fiyatına 

değinmemekte ama „herkesin değilse de yoksulların‟ ilaçlarının devlet 

tarafından karĢılanması gerektiğini düĢünmektedirler. Örneklemdekilerden 

bazıları bu durumu aĢağıdaki gibi ifade etmektedirler: 

“İnsan kızıyo vermesi gerekiyor ya da dönüp geliyon devlet de bu fakir demiyor 
ben ödeyemiyorum elin başın üstünde dönüyon geliyon alamıyon. Yeşil kart için 
fotoğraf istediler uzatmak için, para yoktu, yaptıramadım, fotoğrafı vermeyince 
uzatmadılar.” (köy)  

“Çok kötü, kendin alabiliyosan alırsın yoksa kadere kalmış bişey, paramız olursa 
alıyoz olmazsa almıyoz. Yanlış görüyom onu. Zaten gücü varsa alır” (köy) 

“Ödemesini isterdim, imkanı olan kadar %70‟inin olmayanı da var.” (köy) 

“İyi olmuyor. paran yoksa ölcen mi? İlaç almıcan mı?” (mahalle) 

“Yarısını en azından herkese değil aşırı hasta olana değil. Herkes istiyor. 
Fukaraya, ihtiyacı olana verse.” (mahalle)  

“Paramız varsa gidip alıyoruz yoksa Allah kerim.” (mahalle)  
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“O kişilere “öl” demek olduğunu düşünüyorum.” (mahalle) 

 

Üniversite örneklemindekilerin de bir kısmı da aĢağıdaki bazı ifadelerde 

görüldüğü gibi kiĢilerin ekonomik durumlarına göre ayrım yapmakta ve yoksul 

ve muhtaç durumda olanların ilaçlarının karĢılanması gerektiğini ifade 

etmektedir.  

“Olumlu bakmıyorum, muhtaç olanların sağlık problemlerinin ve ilaç paralarının 
büyük bir kısmının karşılanması gerektiğini düşünüyorum.” (üniversite) 

“Bu tür ilaçları alamayacak durumda olan yoksul kişiler açısından daha tutarlı ve 
somut çözümler üretmelidir.” (üniversite) 

“Bu ilaca ihtiyacı olan ve satın alamayan insanların düştükleri durumun telafi 
edilmesini isterim.” (üniversite) 

“Parası olmayan vatandaşın sağlık haklarını ihlal ettiğini, iyileşmelerini 
engellediğini düşünüyorum.” (üniversite) 

"Fakir kesimin ilaçlarını alamaması çok adaletsiz bir tutum.” (üniversite)  

“Anlamsız buluyorum. Emekliler ve Yeşil Kartlılar için özellikle çok anlamsız.” 
(üniversite) 

 

Örneklem genelinin %14,4'ü doğrudan devletin bütün ilaçları karĢılaması 

gerekmediğini düĢünmektedir. En yüksek oran üniversite örnekleminde (%15,6) 

olmakla birlikte örneklem grupları arasındaki fark yüksek değildir, köy 

örnekleminin %14,7'si ve mahalle örnekleminin %13,2'si de aynı fikirdedir. Bu 

yanıtı verenlerden bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir. 

“Devlet hesap ediyo belki fazlaya gidiyo mecbur vermez. ...Demek kurtarmıyor o 
da halklı şimdi bisürü bana hap veriyor.” (köy)  

“Devlet de hangisini ödesin. Herkes başı ağrıyan hastaneye gidiyo.” (köy)  

“Devletin bileceği iş. Hepsini de devletin sırtına sarmayalım.” (köy)  

“Bütçesi yetmiyor, ödeyebilse hepsini öder” (köy) 

“Devlet de haklı hangi birine yetişecek biraz vatandaş.” (mahalle)  

“Ne yapsın devlet babam yetiştirebiliyo mu millet ver de ver. Devlet kazanabiliyor 
mu, vergi veren mi var? Fabrikası var tadilat var diye düşüyor. Bizden düşer.” 
(mahalle)  

“Mecbur n‟apıcan ödenmesi gerekse zaten almaz, bizden aldığına göre vardır bi 
bildiği.” (mahalle)  

“Ya öyle oluyor, garşılamıyor. Para ödüyoz işte. N'apam ona da şükür deyip 
oturuyoz her şeyi devletten beklemiyom ben. Hep devletten ummasınlar.” 
(mahalle)  

“Bütçe disiplini açısından gerekli olduğu kanısındayım” (üniversite) 

“Bu bir bütçe meselesidir. Yetersiz imkanlar kısıtlamayı getirir. Kapsam dışılık 
yaşamsal önemi olan ilaçlar için uygulanmamalıdır.” (üniversite) 

“Ülkemizin durumu göz önünde tutulacak olursa normal karşılıyorum.” (üniversite) 
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Üniversite örnekleminin bir kısmı ise aĢağıdaki bazı ifadelerde görüldüğü gibi 

konunun tartıĢmalı olduğunu düĢünmektedir: 

“Oradaki şey karışık çünkü kimileri bunu çok kötüye kullanıyor bu arada 
gerçekten ihtiyacı olanlar mağdur kalıyor, devlet ne yazık ki aşağı tükürsen sakal 
yukarı tükürsen bıyık.” (üniversite) 

“İyi ve kötü yanları var. Gerçekten hasta olmayanlar lüzumsuz ilaç kullanıyor. 
Hasta olanlar zorluklardan dolayı alamıyor.” (üniversite) 

“İyi araştırılması ve tartışılması gerekir.” (üniversite)   

“Bu “bazı” ilaçların nasıl belirlendiği önemli.” (üniversite) 

 

Bu çerçevede kentsel alanda yaĢayan, ortaokul ve altında eğitim gören iki ya da 

daha az çocuklu iĢçiler devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiğini 

düĢünmektedir. Kırsal alanda yaĢayan düĢük eğitimli ve çok çocuklu aileler bir 

yandan devletin karĢılamadığı ilaçlar olduğunu bilmemekte, diğer taraftan 

devlete „yük‟ olmaktan çekinmektedirler. Üniversite örneklemi köy örneklemine 

oranla devletten „daha fazlasını‟ beklemekte ise de aynı zamanda devleti 

„anlamakta‟, bununla birlikte bütçe kısıtlaması ya da finansal problemler 

çözülürken önemli ilaçların ya da kendi ilaçlarını alamayacak olan yoksulların 

ilaçlarının devlet tarafından karĢılanması gerektiğini düĢünmektedir.   

Burada önemli olan bir nokta, devletin bütün ilaçları karĢılaması gerektiğini 

düĢünenlerin örneklemin üçte ikisi kadar bile olmamasıdır. Bu durum sosyal 

devletin zayıflamasıyla birlikte devletin yükümlülükleri konusundaki anlayıĢın da 

değiĢtiğini göstermektedir, önemli sayıda katılımcı devletin küçülmesi, 

masrafları azaltması gerektiği yönündeki neo-liberal varsayıma inanmıĢ ve 

sağlık harcamaları üzerinden yurttaĢların devlete yük olduğuna kanaat getirmiĢ 

görünmektedir.  

Örneklemin devletin ilaçları karĢılaması konusundaki tutumu, toplumsal 

dayanıĢma, iĢbirliği ve uyumun temelinin aĢındığı göstermektedir. Toplumun 

kendine olan bu güvensizliği, hiyerarĢik toplumsal yapının da etkisiyle 

güçlenmektedir. Toplumsal yapıdaki hiyerarĢi, örnekleme Emekli Sandığı 

mensuplarının diğer sosyal güvenlik kurumlarına oranla sağlık hizmetlerinden 

daha iyi yararlanıp yararlanmadıkları konusunda ne düĢündükleri sorulduğunda 

kendini göstermektedir. SDP sonrası sosyal güvenlik kurumlarının sağlığa 

eriĢim düzeyleri arasındaki fark ortadan kalksa da bir yandan uzun yıllar var 
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olan hiyerarĢik yapı, diğer yandan sosyal güvenlik kurumundan bağımsız olarak 

(aĢağıda görüleceği gibi kıyafete ya da kırsal-kentsel kökene dayalı olarak) 

yapılan ayrımcılıklar örneklem grubunun yarısından fazlasının memurların 

sağlık hizmetlerinden diğer sosyal güvenlik kurumlarının mensuplarına oranla 

daha iyi faydalandıklarını düĢünmelerine neden olmaktadır.  

Örneklem genelinin %52,8‟i memurların sağlık hizmetlerinden SSK ve Bağ-

Kur‟lulara nazaran daha iyi faydalandığını, %28‟i böyle bir ayrımın olmadığını 

belirtmiĢ, %19,2‟i ise fikir belirtmemiĢtir. Tamamı memur olduğu için üniversite 

örnekleminde yer alan ve memurların daha iyi faydalandığını düĢünenlere bu 

durumun değiĢip değiĢmemesi gereği konusundaki düĢünceleri sorulmuĢ, 

%73,6‟sı değiĢmesi gerektiğini, %22,2‟si değiĢmemesi gerektiğini belirtmiĢ, 

%4,2‟si ise fikir belirtmemiĢtir. Tablo 49‟da görüldüğü gibi sağlık hizmetlerinden 

yararlanmada eĢitliğe yönelik algı değiĢkeni örneklem grubu (X2(4, 

n=343)=20,04, p≤.01), cinsiyet (X2(2, n=343)=11,63, p≤.01), gelir (X2(12, 

n=329)=31,15, p≤.01), eğitim (X2(2, n=343)=19,69, p≤.01), meslek (X2(10, 

n=343)=10,99, p≤.01), çocuk sayısı (X2(2, n=316)=20,52, p≤.01) ve sosyal 

güvence (X2(10, n=343)=32,97, p≤.01) değiĢkenleri ile iliĢkilidir.  

Tablo 51‟de görüldüğü gibi üniversite örnekleminde yer alanların yaklaĢık onda 

altısı, köy ve mahalle örnekleminden daha yüksek bir oranla memurların 

SSK‟lılara ve Bağ-Kur‟lulara oranla sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalandığını 

düĢünmektedir,  ancak bir fark olmadığını düĢünenlerin oranı da en yüksek 

üniversite örnekleminde gözlenmektedir. Köy ve mahalle örneklemindekilerin 

dörtte birinden fazlasının fikrim yok yanıtını vermesi bu yanıtlayıcıların 

aĢağıdaki bazı ifadelerinden de görüldüğü gibi memurların sağlık hizmetlerinden 

nasıl yararlandıkları hakkında fikir sahibi olmamalarından ve kıyaslama 

yapamamalarından kaynaklanmaktadır: 

“Ne bileyim memurların nasıl yaptırdıklarını. Burda memur mu var?” (köy) 

“Şehirde yaşamıyoz biz köydeyiz anlamayız.” (köy) 

“Bilmiyoz ki gızım o da ben de bakınıyoz işte. Adam mı gayıracaklar ki 
hastanalarda?” (köy) 

“Bilmiyom onlar da muayene oluyor biz de. Görmüyoruz ki. O da giriyo sen de 
giriyon. Anlamıyoz ki .” (köy)  

“Bilmiyom ki tanımıyom hiç memur.” (köy) 
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“Bilmiyorun memur değilin bişey değilin, züğürdüz biz.” (mahalle)  

 

Tablo 51: Memurların Sağlık Hizmetlerinden Eski SSK ve Bağ-Kur'lulara Oranla 
Daha İyi Faydalanıp Faydalanmadığına İlişkin Algı 

% Memurların sağlık hizmetlerinden daha iyi 
faydalanıp faydalanmadığı algısı 

    n   Daha iyi    Aynı  Fikrim yok Toplam 

Örneklem Geneli  343 52,8 28 19,2 100 

Örneklem 
grubu 

Köy  103 52,4 22,3 25,2 100 

Mahalle  126 47,6 26,2 26,2 100 

Üniversite  114 58,8 35,1 6,1 100 

Cinsiyet 
 

Erkek  186 46,2 35,5 18,3 100 

Kadın  157 60,5 19,1 20,4 100 

Gelir  
 

-500 113 45,1 22,1 32,7 100 

501-1500 96 56,3 29,2 14,6 100 

1501-2500 12 41,7 25 33,3 100 

2501-3500 17 41,2 47,1 11,8 100 

3501-4500 24 58,3 37,5 4,2 100 

4501-5500 18 61,1 33,3 5,6 100 

5501+ 49 63,3 30,6 6,1 100 

Eğitim  
 

Ortaokul ve altı 199 49,2 23,6 27,1 100 

Lise ve üzeri  144 57,6 34 8,3 100 

Meslek  
 

Çiftçi  44 50 31,8 18,2 100 

Ev kadını  93 59,1 14 26,9 100 

ĠĢçi  47 46,8 29,8 23,4 100 

Memur  121 58,7 35,5 5,8 100 

Esnaf  22 18,2 40,9 40,9 100 

Diğer  16 43,8 18,8 37,5 100 

Çocuk 
sayısı 

En fazla 2 182 11 57,1 31,9 100 

3 ve üzeri 134 31,3 46,3 22,4 100 

Sosyal 
güvence 

 Yok 31 51,6 29 19,4 100 

 Bağ-Kur 93 39,8 25,8 34,4 100 

 SSK 73 53,4 23,3 23,3 100 

 Em.San. 128 60,9 33,6 5,5 100 

 YeĢil Kart 17 58,8 17,6 23,5 100 
 

 

Cinsiyet açısından incelendiğinde kadınlar erkeklere oranla memurların sağlık 

hizmetlerinden daha iyi faydalandığını düĢünmeye daha eğilimlidirler.  

Üniversite örneklemindeki erkeklerin %65‟i bu durumun değiĢmesi gerektiğini 

düĢünürken kadınlarda bu oran %84,4‟e yükselmekte, erkeklerin %30‟u bu 

durumun değiĢmemesi gerektiğini düĢünürken kadınlarda bu oran %12,5‟e 

gerilemektedir.   

Gelir açısından incelendiğinde memurların sağlık hizmetlerinden daha iyi 

yararlandığını düĢünme oranının en üst gelir gruplarında en yüksek olduğu, 

herkesin aynı hizmeti aldığını düĢünme oranının ise 2501-2500 TL gelir 

grubunda en yüksek olduğu gözlenmektedir.   
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Emekli Sandığı üyelerinin SSK ve Bağ-Kur‟lulara göre sağlık hizmetlerinden 

daha iyi faydalandığını belirtenlerden bazılarının ifadeleri Ģöyledir: 

“Hepsi birleşti ayrım yok diyolar ama var yine de.” (köy) 

“Bize göre iyiler her yerde hoş tutuluyorlar.” (köy)  

“Onlara ilgi daha fazla tabii. Kırsaldan gelene pek iyi bakmıyolar hastanede.” 
(köy) 

“Tabi olmaz olur mu onlar birinci sınıf vatandaş oluyor gravatlı oldun muydu 
buyurun buyurun, köylü 3. sınıf. Şehrin efendisi diyolar ya yok öyle bişey.” (köy)  

“Onlara ilgi daha çok oluyo, onlara düşüyolar bize bakan yok.” (mahalle) 

 “Normal vatandaşla memura davranışta fark var.” (mahalle)  

“... Tabi senlen memur bir mi olur.” (mahalle)  

 

Emekli Sandığı‟na, SSK‟ya ve Bağ-Kur‟a bağlı olanlar arasında bir ayrım 

olmadığını düĢünenlerden bazıları ise bu durumu ifade ederken sıklıkla 

önceden var olan eĢitsizliklerin artık olmadığını vurgulamaktadırlar. Bu tip 

yanıtlardan bazıları aĢağıdadır:  

“Hepimiz aynı ayrım yok.” (köy) 

“Hepsi eşit. şimdi seçmiyorlar.” (köy) 

“Bilemeyon, Bağ-Kur'lular da iyi, bedavaca her şeyini yapıyon.” (köy) 

“Şimdi sıra alınıyor eskiden gıravatlıysan önce girersin.” (köy) 

“Eskiden öyleydi şu an eşit değerdeyiz.” (mahalle) 

“Öyle bişey kalmadı, eskidendi o.” (mahalle) 

“Önceden öyleydi aslında şimdi eşitledi.” (mahalle) 

 

Memurların sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalandığını düĢünenlere bu 

durumun değiĢmesinin gerekip gerekmediği sorulduğunda örneklem genelinin 

%77,8'i değiĢmesi gerektiğini,%22,2'si değiĢmesi gerekmediğini belirtmiĢ, 

%4,2'si ise fikir belirtmemiĢtir. Memurların sağlık hizmetlerinden daha iyi 

faydalandığını düĢündükleri halde bu durumun değiĢmemesi gerektiğini 

belirtenlerin tamamı üniversite örnekleminde yer almaktadır. Yüksek bir oran 

olmasa da böyle bir eğilimin sadece üniversite örnekleminde bulunması, bu 

grubun “SSK ve Bağ-Kur'luların durumu iyileşsin. … Emekli Sandığı iyi yapıyorsa bozmaya ne 

gerek var” ifadesinde örneği görüldüğü gibi diğer grupların sağlık hizmetlerine 

eriĢiminin iyileĢmesi pahasına bile olsa kendi statüsünün zayıflamasından 

korktuğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle zaten sağlık hizmetlerine eriĢim 

açısından diğer gruplara oranla avantajlı durumda olan, yani “kaybedecek bir 
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Ģeyi olan” Emekli Sandığı mensupları, kaybedecek Ģeyleri olanlara özgü 

statükoyu koruma eğilimine çok yüksek oranlarda olmasa da sahiptir. 

Üniversite örneklemi içinde yer alanların bir kısmı memurlarla diğer sosyal 

güvenlik kurumu üyeleri arasındaki eĢitsizliğin ortadan kalkması, sosyal 

güvenlik kurumları üyeleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirtmekte, 

diğer bir deyiĢle istihdam ve sosyal güvenlik statüsüne göre bir ayrım yapmakta 

ve çalıĢan herkesin eĢit olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu tip yanıtlardan 

bazıları aĢağıdadır: 

“Her türlü çalışanın haklarının korunması gerektiğini düşünüyorum.” (üniversite)   

“Tüm çalışanların aynı kalitede sağlık hizmeti almaları gerekir.” (üniversite)   

“Eğer sosyal sigorta kolları birleştiyse sigortalılar arasında ayrım yapılmamalıdır.” 
(üniversite)   

“Sağlık hizmetinin tüm çalışanlar adil ve eşit verilmesi sağlanır.” (üniversite)   

“Sağlık sigortasını ödeyen herkes eşit hizmet almalı.” (üniversite)   

“Konu sağlık olunca sınıf ayrımı yapılmamalı, sağlık sigortasını sıkı tutmak, 
yaşamın önemli bir parçası kabul etmek gerekir. Devlet Baba olmamalı. Vatandaş 
da katılmalı, katmalı.” (üniversite)    

 

Bununla birlikte daha geniĢ bir grup memurlarla diğer sosyal güvenlik 

kurumlarına mensup olanlar arasındaki bu eĢitsizliğin ödenen sigorta 

primlerinden bağımsız olarak, insan hakları çerçevesinde yanlıĢ olduğu için 

ortadan kalkması gerektiğini belirtmektedir. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdaki 

gibidir. 

“Sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanmak her bireyin hakkıdır.” 
(üniversite)   

“Sağlık, insanın sağlıklı yaşam sürmesi insan hakkıdır. Halktan herkes eşit 
yararlanmalıdır.” (üniversite)   

“Yani eğer devlet herkese eşit mesafede duruyorsa herkesin sağlık 
hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması gerekir. Herkesin sağlık hizmetleri 
iyileştirilmeli. Niye bazılarının sağlığı diğerlerinden daha önemli olsun?” 
(üniversite)   

“Tüm vatandaşlar için “eşitlik ilkesi” önemli.” (üniversite)   

“Sağlık yardımı insan hakkıdır. Tüm insanlar aynı kalitede sağlık yardımına 
ulaşmalıdır.” (üniversite)   

“İnsan haklarına aykırı. Ayrımcılık yapılıyor.” (üniversite)    

“Bütün sağlık hizmetleri unvan, statü vs bakılmaksızın her Türk vatandaşı için eşit 
olmalıdır.” (üniversite)   

“Çünkü hastalıkların karşısında herkes eşittir, herkes eşit hizmet hakkına sahip 
olmalıdır.” (üniversite)   
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“Temel insan haklarından biri olarak her vatandaşın sağlık hizmetlerinden eşit 
şekilde yararlanması gerekir.” (üniversite)   

 

Bununla birlikte herkesin sağlık güvencesi olmadığı için toplumda bazı gruplar 

baĢkalarının sağlık güvenceleri üzerinden muayene olmakla ve ilaç giderlerini 

de bu Ģekilde karĢılamaktadırlar. BaĢkalarının YeĢil Kartını kullananlar ve 

baĢkalarının sağlık karnesine ilaç yazdıranlar hakkında ne düĢündükleri açık 

uçlu olarak sorulduğunda örneklem genelinin %82,1‟i baĢkasının YeĢil Kartının 

kullanılmasına kesinlikle karĢıdır, %17,9‟u ise yanlıĢ bulmakla birlikte zorunluluk 

durumunda makul bulduğunu belirtmiĢtir. Tablo 49‟da görüldüğü gibi 

baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmasına yönelik tutum örneklem grubu (X2(2, 

n=330)=18,15, p≤.01), yaĢ (X2(2, n=328)=11,15, p≤.01), gelir (X2(6, 

n=317)=24,03, p≤.01), eğitim (X2(1, n=330)=16,87, p≤.01), meslek (X2(5, 

n=330)=20,10, p≤.01) ve sosyal güvence türü (X2(5, n=330)=16,71, p≤.01) 

değiĢkenleri ile iliĢkilidir. Bu iliĢkiler açısından bulguları aĢağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür.    

 Örneklem grupları incelendiğinde köy örnekleminin %85,3‟ünün, mahalle 

örnekleminin %90,3‟ünün, üniversite örnekleminin %69,2‟sinin baĢkasının 

YeĢil Kartının kullanılmasına kesinlikle karĢı olduğu, köy örnekleminin 

%14,7‟sinin, mahalle örnekleminin %9,7‟sinin, üniversite örnekleminin ise 

%30,8‟inin yanlıĢ bulsa da zorunluluk durumunda makul karĢıladığı 

görülmektedir.  

 YaĢ grupları incelendiğinde yaĢ arttıkça gösterilen hoĢgörünün azaldığı 

görülmektedir, 40 yaĢ altındakilerin %70,5‟i baĢkasının YeĢil Kartının 

kullanılmasına kesinlikle karĢı iken bu oran 41-60 yaĢ grubunda %87,2‟ye, 61 

yaĢ ve üzerinde %84,5‟e yükselmektedir. 

 Gelir açısından incelendiğinde de düĢük gelir gruplarının nispeten daha katı 

olduğu görülmektedir, 500 TL ve altı gelir grubunun %91,9‟u baĢkasının YeĢil 

Kartının kullanılmasına kesinlikle karĢıdır, bu oran 501-1500 TL gelir grubu için 

%85,3, 1501-2500 TL gelir grubu için % 66,7, 2501-3500 TL gelir grubu için 

%60, 3501-4500 TL gelir grubu için %63,6, 4501-5500 TL gelir grubu için %80, 

5501 TL ve üzeri gelir grubu için ise  %70,2‟dir.  
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 Eğitim grupları incelendiğinde en fazla ortaokul mezunu olanlar içinde 

baĢkasının YeĢil Kartının kullanılmasına karĢı olanların oranı (%89,3) lise ve 

üzeri eğitim görenlere (%71,6) oranla daha yüksektir.  

 Meslek grupları incelendiğinde baĢkasının YeĢil Kartının kullanılmasına en 

yüksek oranda karĢı olanların çiftçiler olduğu (%93,2) görülmektedir, onları 

sırasıyla ev kadınları (%88), esnaflar (%86,4), iĢçiler (%80,4) ve memurlar 

(%70,3) izlemektedir.  

 Sosyal güvenlik kurumu açısından incelendiğinde baĢkasının YeĢil Kartının 

kullanılmasına en yüksek oranda karĢı olanların Bağ-Kur‟lular (%91,3) ve 

sosyal güvencesi olmayanlar (%90) olduğu, onları sırasıyla SSK‟lıların 

(%84,7), YeĢil Kart sahiplerinin (%82,4) ve son olarak da Emekli Sandığı 

üyelerinin (%71,2) izlediği görülmektedir.   

 
Ağırlıklı olarak köy ve mahalle örnekleminde yer alanların bir kısmı kendi 

yaĢamlarında sağlık hizmetlerine eriĢim ve ilaç temini gibi sorunlarını mallarını 

satmak, büyük güçlüklerle da olsa primlerini ödemek gibi çeĢitli zorluklarla 

çözmüĢlerdir, bu nedenle herkesin bu tip 'bedel'leri ödemesi gerektiğini ifade 

etmekte, baĢkalarının kartını/karnesini kullananları 'baĢkalarının sırtından 

geçinen', 'baĢkalarının hakkını yiyen' insanlar olarak görmektedirler. Bu tip 

yanıtlardan bazıları aĢağıdadır. 

“Kullanmam, kendi karnemi de vermem, başkası neden benim sırtımdan 
geçinsin” (köy) 

“Kendi karneni kullan herkes kendi başının çaresine baksın banane ben nasıl 
bakıyom” (köy) 

“… vermem de sağlık karnemi, ben gibi çalışsın yoksa Yeşil Kart çıkarttırsın.” 
(mahalle) 

“Doğru görmüyom ben. Hastaysa, parasını yatıracak ilacını alacak. …” (köy) 

“Yanlış. Ölmediyse bile üstümüzü sattık ilacımızı aldık biz.” (mahalle) 

“Ona ben karşıyım yani isterse babam olsun herkes hakkına riayet etsin. Sen 
nasıl çalışıp şey sahibi olduysan o da olsun.” (mahalle) 

“Çok garşıyım. Öldürmeyi bile düşüniyim garşımdakini. Yeşil kart alana da 
garşıyım. Çalışmayan tembel insanın Yeşil Karta ihtiyacı var Yeşil Kartı alan 
devleti düşünmüyor bana göre.” (mahalle) 

 “…Sigortası da yok. Yok çünkü hali vakti de iyi, 30 danası var, 8-9 tane inek var 
ama Bağ-Kur‟unu yatırmıyor. Gelini var hamile ama karnesi yok. Gidiyo yazdırıyo. 
Ama ödemiyor ondan. Biz nasıl yatırıyoruz Bağ-Kur‟u biz ondan varlıklı mıyız?” 
(köy) 
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Ağırlıklı olarak köy ve mahalle örnekleminde yer alan bir kısım ise devletin 

vatandaĢlarının sağlık ihtiyaçlarını karĢılayacağına tamamen güvendikleri için 

baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmasına karĢıdırlar. Bu gruba girenler hiçbir 

sosyal güvencenin olmayabileceği durumları dikkate almamakta, devletin zor 

durumda olan herkese YeĢil Kart vereceğini düĢünmektedirler. Bu tip 

yanıtlardan bazıları aĢağıdadır:   

“Şimdi maddi durumu olmasa Yeşil Kart verir fakirse niye başkasına şey ediyor.” 
(köy) 

“Amanın milletin hakkını yemek olmaz gızım. Devlet çok muhtacına zaten Yeşil 
Kart veriyor.” (köy) 

“…Devlet Yeşil Kart veriyo olmayana. Bu kadar da sahtekarlık olmaz.” (mahalle) 

“Birisi Bağ-Kur‟ludur SSK‟lıdır ya da Yeşil Kartlıdır. Yeşil Kartı olacak mutlaka. 
Alacaksın. Devletten isteyecek. Rezalet ya.” (mahalle) 

“Yok canım. Yeşil Kart veriyolar zaten herkese, gerek yok ki.” (mahalle) 

“Yoksa yok gızım, parayla gitsin. Gızıl, yeşil gart mı, gırmızı gart mı, onu alsın. 
Hindi her şey iyi.” (mahalle) 

“Sağlık güvencesi elde etmek için gayret etmeliler. Doğru bulmam.” (üniversite) 

 

Ağırlıklı olarak köy örnekleminde bulunan daha küçük bir grup ise yakalanıldığı 

takdirde karĢılaĢılacak yaptırımlar ya da ortaya çıkabilecek hukuki karıĢıklıklar 

nedeniyle baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmaması gerektiğini düĢünmektedir. 

Bu düĢüncede olanlardan bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir: 

“Yanlış. Birisini burda hemen yakaladılar. Gıyamamış argadaşına vermiş.” (köy) 

“Hiç gullanmadım guzum. Doğru değil o insan da riske gircek, sen de.” (köy) 

“Yanlış. Bir şey duydum. Kadın kendi karnesiyle kardeşine muayene ettirmiş, 
kardeşi ölmüş kadın ölü gözüküyormuş. Hiç bulamıyorsa Yeşil Kart çıkarsın.” 
(köy) 

“Çok mecbursa parayla alsın, yanlış. Yakalandık mı daha bizi hasta olduğumuza 
pişman ederler” (köy) 

“Kesinlikle yanlış çünkü bazıları yakalandı, cezasını da görür yani.” (mahalle) 

 
 

Yine ağırlıklı olarak mahalle ve köy örnekleminde baĢkalarının YeĢil Kartının 

kullanılmasına karĢı çıkanların bir kısmı bu durumu ahlaki olarak yargılamakta, 

baĢkalarının hakkını yemek “ayıp ya da günah” olduğu için baĢkalarının kartının 

ya da karnesinin kullanılmasına karĢı çıkmaktadırlar. Bu tip yanıtlardan bazıları 

aĢağıdaki gibidir: 

“Aman günah gızım, adamın iki yanında melekler var yazar onlar yazar sonra 
öbür dünyada nasıl hesap vercen.” (köy) 
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“Mümkün değil olmaz o tip haksızlıklara karşıyım. Öyle olur mu? Saçı bitmedik 
çocuğun hakkı var.” (köy) 

“Doğru değil yanlış olur diye düşünüyorum. Kimsenin hakkı geçmesin.” (köy) 

“Olmaz. Yanlış şey. Herkes hakkını alsın. Kul hakkı olmasın. Yanlış şey.” (köy) 

“Doğru değil yapmamaları lazım, günah. .” (mahalle) 

“Kullanmaması gerekir tabi. Bence hırsızlık. Bi başkasının hakkını gaspetmek.” 
(mahalle) 

“Başkalarına saygısızlık” (üniversite) 

 

 

AĢağıdaki ifadelerde görüldüğü gibi, baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmasına 

kesinlikle karĢı olanların bir kısmı da devlete haksızlık yapılmaması gerektiğini 

düĢündükleri için karĢıdırlar: 

“Yazdırmam, yazdırtmam devlete zararımız olmaması için.” (köy) 

“Yanlış bi durum aslında doğru değil. Devleti dolandırmış gibi bişi oluyo o da. 
Haketmeyen, devlete borcunu ödemeyen insan onu kullanıyo” (köy) 

“Devlet haklı. Haksız yere konuşmaz devlet. O zaman parasıyla bakınacak. 
Devlet haklı o yanda, bir şey olsa devletin başı şeye girecek.”(köy) 

“Ben yazdırmam da yazdırtmam da. ... Hükümeti zarara uğratıyolar, ben dedim 
doktora [ilaç] fazla yazma zarar olmasın deyi.” (köy) 

“Hayır doğru değil, kötü düşünüyorum. Devlet anlatıyo bize zarar oluyo diye…” 
(mahalle) 

“Valla tamamen devlete külfet yani sahtekarlık.” (mahalle) 

“Vermem de almam da. Yanlış, devleti dolandırmaktır.” (mahalle) 

“Kesinlikle yanlış. Başkasının hakkına tecavüz ediyosun. Devletine ihanet.” 
(mahalle) 

“Yasak. Uygun değil. Sakıncalı. Devlet haklarına sahip çıkmalı.” (mahalle) 

 

 

Üniversite örneklemi içinde baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmaması 

gerektiğini düĢünenler genel olarak köy ve mahalle örneklemi gibi ayrıntılı 

yanıtlar vermemiĢler, ancak büyük çoğunluğu durumu köy ve mahalle örneklemi 

gibi „baĢkalarının hakkı‟ üzerinden değerlendirmemiĢ, sadece bu davranıĢın 

yazılı ya da yazısız normlara aykırı bir davranıĢ olduğunu vurgulamıĢlardır.  

BaĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmaması gerektiğini düĢünenlerin yanıtları 

incelendiğinde „hak‟ sözcüğü köy örnekleminin yanıtları içinde 11, mahalle 

örnekleminin yanıtları içinde 19, üniversite örnekleminin yanıtları içinde ise 7 

kere kullanıldığı görülmektedir. Köy örnekleminde verilen yanıtlar içinde „hırsız‟ 

sözcüğü hiç geçmezken mahalle örnekleminde 5 kere, üniversite örnekleminin 
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verdiği yanıtların içinde 6 kere geçmektedir. Köy örnekleminin verdiği yanıtlar 

içinde „sahtekâr‟ sözcüğü 2 kere, mahalle örnekleminde 5 kere, üniversite 

örnekleminde ise 15 kere geçmektedir. Köy örnekleminde hiç kullanılmayan 

„gasp‟ sözcüğü mahalle örnekleminde 1, üniversite örnekleminde 2 kere 

geçmekte, yine köy örnekleminde hiç kullanılmayan „ayıp‟ sözcüğü mahalle 

örnekleminde 2, üniversite örnekleminde 4 kere geçmektedir. Diğer iki örneklem 

grubunda hiç verilmeyen  „etik değil‟ yanıtı da üniversite örnekleminde 7 kere 

verilmiĢtir. Üniversite örneklemi içinde yer alan ve baĢkalarının YeĢil Kartının 

kullanılmasına karĢı çıkan yanıtlayıcılardan bazılarının ifadeleri aĢağıdadır: 

“Sahtekârlıktır, cezalandırılmalı.” (üniversite) 

“Sahtekar adamlar.” (üniversite) 

“Hırsızlık.” (üniversite) 

“Yolsuzluk.” (üniversite) 

“Sahtekar, dolandırıcı.” (üniversite) 

“Sahtekarlık yapıyorlar ve devleti soyuyorlar, vesikalı hırsızlıktır.” (üniversite) 

“Gereksiz ve ayıp.” (üniversite) 

“Hak gaspı yapan sahtekarlar olarak düşünüyorum. Bunlara müsamaha etmek 
kendi hakkımdan vazgeçmek anlamına gelir.” (üniversite) 

“Ahlaksız ve hırsız olduklarını düşünüyorum.” (üniversite) 

“Kesinlikle karşıyım. Cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum .” (üniversite) 

“Hakların kötüye kullanımıdır. Dahası suçtur.” (üniversite) 

 

Diğer taraftan zorunluluk hallerinde baĢkalarının karne ya da YeĢil Kartının 

kullanılmasını makul görenler özellikle köy ve mahalle örnekleminde aĢağıdaki 

örneklerde görüldüğü gibi önceki deneyimlerine dayanarak bir kanıya 

varmaktadırlar. Devletin hiçbir güvencesi olmayan bireyleri yalnız 

bırakmayacağı varsayımı, gerçek hayattaki deneyimlerle uyuĢmamaktadır. 

“Yanlış, ben yazdırmam kızım ama bi defa ilacı alamamış bi kadın ağlıyodu ona 
verdim. Alamıyom ilacı dedi ağladı, ben de verdim, doğru değil ama verdim. ” 
(köy) 

“Doğru değil bence. Ne bileyim olmaması gerekiyor. Ama o da hayat şartından. 
Kimin hasta oluyo çocuğu, çok gördüm, mecburiyetten yani.” (mahalle) 

“Çok zor durumdaysa hiçbir sağlık güvencesi yoksa kullansın. Benimkini de 
kullandırdım birine, hiçbi şeyi yoktu ne karnesi ne Yeşil Kartı. Devlet Yeşil Kartı 
olmayana bakmıyo.” (mahalle) 

Üniversite örneklemi içinde baĢkalarının YeĢil Kartının zorunluluk halinde 

kullanılmasını makul bulanlar da muhtaçlığa ve çaresizliğe gönderme yapmakta 
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ancak sıklıkla kiĢinin niyetinden emin olunması gerekliliğini vurgulamakta ve 

yine de durumu ahlaki olarak yargılamaktadırlar. Bu tip yanıtlardan bazıları 

aĢağıdadır. 

“Eğer gerçekten muhtaçsa olumsuz bakmam. O insanı bu yola başvurmasına 
neden olan etkenleri, toplumsal nedenlere bakarım” (üniversite) 

“Bunu kimin yaptığına bağlı. Çaresiz, ilaç alamayacak birisini hoşgörebilirim. 
Devlet bu insanları çaresiz bırakıyorsa “ahlak” adına ölmeleri gerekmez 
herhalde!” (üniversite) 

“Tabii ki doğru bir davranış değil ama insan çaresiz ise ve başka şansı yoksa çok 
da insanca bir durum.” (üniversite) 

“Hak ettiği halde Yeşil Kartı olmayanlar için sorumlu devlettir. Diğer durumda kişi 
suç işlemiştir.” (üniversite) 

“Bir yandan kullanılmamalı, ödediğimiz vergilerimiz farklı yerlere gidiyor diye 
düşünüyorum. Diğer yandan çok yaşlı olan, ilaç alamayan ve çocuğuna ilaç 
alamayanları düşünüyorum.” (üniversite) 

“Sosyal güvencesi olmayan durumu yetersiz olan için onaylarım, makul 
görebilirim. Ama aksi durumun affedilmesini onaylamam.” (üniversite) 

“Etik olmadığını düşünüyorum ancak yoksulluk nedeniyle çaresiz kalan insanlar 
da olabilir.” (üniversite) 

 

Kısacası eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan 40 yaĢ altı memurların baĢkalarının 

YeĢil Kartının zorunluluk durumunda kullanılmasını makul bulduğu, eğitim ve 

gelir düzeyi düĢük olan, çiftçi, esnaf ve ev kadınlarının, Bağ-Kur‟luların ve 

sosyal güvencesi olmayanların ise baĢkasının YeĢil Kartının kullanılmasına 

daha yüksek oranda karĢı olduğu görülmektedir.  Bağ-Kur‟luların yaklaĢık üçte 

birinin Bağ-Kur‟a borçlu olduğu, örneklemde sosyal güvencesi olmayanların 

%45,2‟sinin ev kadını olduğu düĢünüldüğünde, sağlık hizmetine eriĢimi diğer 

gruplara oranla en kısıtlı olanların baĢkalarının YeĢil Kartının kullanılmasına bu 

kadar katı bir Ģekilde karĢı çıkması ilgi çekicidir. BaĢkalarının YeĢil Kartının ya 

da sağlık karnesinin kullanılmasında bireysel ve toplumsal olmak üzere iki 

temelde karĢı çıkılmaktadır. Bireysel temelde karĢı çıkıĢlar ahlaki, dinsel ya da 

hukuksal normlara karĢı çıkmaktan ve yaptırımlardan duyulan endiĢe üzerinden 

kendini göstermektedir. Toplumsal düzeyde ise iki gerekçeden ilki devletin 

kimseyi baĢkasının karnesini/kartını kullanacak derecede çaresiz 

bırakmayacağına olan inanç, diğeri de devletin zarara uğratılmasından duyulan 

endiĢe ve sorumluluktur. Bu çerçevede özellikle baĢkalarının YeĢil Kartının ya 

da sağlık karnesinin kullanılmasına en yüksek oranda karĢı çıkan mahalle 

örnekleminde bu durum “Yanlış. Ben yapmıyorum. Ben babamın oğluna vermem.” 
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(mahalle), “Doğru bulmuyorum bana göre sahtekarlık yani. Yapanı da görsem duysam ailem de 

olsa şikayet ederim.” (mahalle) gibi ifadelerden de görülebileceği gibi oldukça katı 

bir Ģekilde ifade edilmektedir.   

 

Ġster günah olarak, ister devleti kandırmak olarak görülsün, bu davranıĢ 

insanlara eĢit davrandığı varsayılan koruyucular olan  'Tanrı'nın ya da 'Devlet'in 

kurallarına karĢı gelmek olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla baĢkalarının 

sağlık karnesinin ya da YeĢil Kartının kullanılmasına yoğun olarak karĢı çıkanlar 

ister ahlaki, ister toplumsal gerekçeler göstersinler, verdikleri bu katı tepkiler 

aslında sağlık hizmetlerine ulaĢma açısından içinde bulundukları zor koĢullara 

rağmen karĢı karĢıya olduklarını düĢündükleri adaletsizlikle iliĢkilidir.  

Memurlarla diğer sosyal güvenlik kurumu mensupları arasında bir ayrım 

olduğunu düĢünenlerin neredeyse beĢte dördü bu durumun değiĢmesi 

gerektiğini, örneklem genelinin üçte ikisine yakını devletin bütün ilaçları 

karĢılaması gerektiğini, geri kalanların bir kısmı "hiç değilse yoksulların" 

ilaçlarının karĢılanması ve bıçak parasının "hiç değilse yoksullardan" 

alınmaması gerektiğini düĢünmektedir. Bu çerçevede örneklemin sağlık 

hizmetlerine eriĢimde özellikle gelire dayalı eĢitsizliklerin farkında olduğu ve bu 

eĢitsizliklerin giderilmesi yönünde bir tutuma sahip olduğu söylenebilir. Ancak 

bu tutum baĢkalarının sağlık karnesini ya da YeĢil Kartını kullananlara yönelik 

bir empatiye veya hoĢgörüye dönüĢmemektedir. Örneklem genelinin beĢte 

dördünden fazlası baĢkalarının YeĢil Kartı ya da sağlık karnesi üzerinden 

muayene olunmasını veya ilaç alınmasını yanlıĢ bulmakta ve bu eylemlerde 

bulunanları oldukça katı Ģekillerde yargılamaktadır.   

Bu normatif tutum, daha önce değinildiği gibi bir yandan insanların kendi 

yaĢadıkları sıkıntılar nedeniyle karĢı karĢıya olduklarını düĢündükleri adaletsizlik 

duygusundan kaynaklansa da, diğer taraftan insanların topluma olan 

güvensizliğini yansıtmaktadır. BaĢkalarının YeĢil Kartını ya da sağlık karnesini 

kullananlardan bahsedildiğinde örneklemin öncelikle sağlık hizmetlerine eriĢmek 

zorunda olduğu halde eriĢemeyenlerin değil, sahtekarlık yapanların gelmesi bu 

güvensizliği göstermektedir. Herkes eĢit bir Ģekilde sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilse, ilaçlara eĢit Ģekilde eriĢebilse ve kimse bu hizmetlere 
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baĢkalarının hakları üzerinden eriĢmek zorunda kalmazsa bu tip bir ayrımcılık 

söz konusu olmayacaktır. Sağlık hizmetlerinin herkesin hakkı olarak değil, 

istihdam statüsü, prim ödemeleri ya da yeterince yoksul olduğunu 

belgeleyebilmek gibi çeĢitli kriterler üzerinden sağlanması, bu hizmetlerin 

hegemonik iktidar tarafından kullanılan bir araca dönüĢmesine neden olmakta, 

bu durumda da bu haklara "sahip olanlar" olmayanlara karĢı ya öfke ya da 

Ģefkat duymaktadırlar. Diğer bir deyiĢle sağlık hakkı bir durumdan ötürü 

kazanılan bir Ģey haline gelmektedir.  

Örneğin 30 Ekim 2008'de Adana valisi devlete karĢı yapılan gösterilere katılan 

çocukların ailelerinin yeĢil kartlarının iptal edileceği ve kendilerine yapılan kömür 

yardımlarının kesileceği açıklamasında bulunmuĢ ve bu ailelerin yeĢil kartlarıyla 

ilgili inceleme baĢlatmıĢtır  (Hürriyet, 29 Ekim 2008). Alınan tepkiler karĢısında 

bu ailelerin YeĢil Kartlarının iptal edilmesi kararından vazgeçilmiĢ olsa da bu 

olay, devletin kendisinin de YeĢil Kartı sağlık hizmetlerini herkesin eriĢimine 

açık bir hale getirme çabasının bir sonucu değil, "kömür yardımı" ile aynı kefeye 

konabilen ve rıza üretmeye yönelik bir aygıt olduğunu göstermektedir. YeĢil 

Kart, devletin Ģefkatine değer görülen seçilmiĢ yoksullara verilmekte (Yoltar, 

2009:780) ve yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi gerek duyulduğunda geri 

alınmasına yönelik giriĢimler baĢlatılabilmektedir.  

Açıkça görülmektedir ki sağlık gibi temel insan haklarının yurttaĢlık ölçütü 

üzerinden herkese ve eĢit olarak sağlanmaması bir yandan bir grubun bu 

hizmetlere eriĢimden mahrum kalmasına neden olmakta, bir yandan da 

toplumun kendi üyelerine yönelik algısını çarpıtmakta ve hak eden/etmeyen 

ayrımı üzerinden sosyal dayanıĢma kavramını da zedelemektedir. Böyle bir hak 

eden/etmeyen ayrımı öznelerde yapının etkisinden bağımsız olarak geliĢemez. 

DavranıĢlarla toplumsal yapılar arasındaki iliĢkiyi somutlaĢmıĢ sosyal öğrenme 

ve habitus kavramlarıyla açıklayan Elias (1997) ulusal habitusların verili 

olmadığını, maruz kaldıkları devlet formasyonu tarafından biçimlendirildiğini ve 

sınırlı olmakla birlikte devlet formasyonunun biçimleniĢini etkilediğini 

belirtmektedir. Bu çerçevede sağlık hizmetlerinin sunumunda uzun yıllar 

toplumda ayrımcılık yapan bir devlet anlayıĢı, ulusal habitusu biçimlendirmiĢ ve 
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bu da toplumun içselleĢtirilmiĢ eğilimlerinin devletin bakıĢ açısını ve genel 

olarak toplumsal yapıyı yansıtmasına neden olmuĢtur.  

Örneklemin devletin yoksullara "yardım etmesi" gerektiğini düĢündüğü halde 

baĢkalarının YeĢil kartlarını ya da sağlık karnelerini kullananlara bu kadar sert 

tepkiler vermesi, Bourdieu'nun (1984) oyun kavramıyla okunabilir. Sınıfsal 

çatıĢmaları alanlar üzerinden açıklayan Bourdieu (1984), toplumdaki 

eyleyicilerin (oyuncuların) sahip oldukları sermaye türlerini kullanarak çıkarlarını 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmalarını bir oyuna benzetir, alan bu oyunun oynandığı 

yerdir, alandaki oyuncuların çatıĢma ve rekabet halindedir ancak  alan varlığını 

sürdürdüğü sürece oyunun oynanması gerektiğine olan inancı paylaĢırlar. Bu 

durumda örneklemdekiler oyun sonunda elde edeceği beklentileri sağlamak için 

ekonomik, kültürel ve sosyal sermayelerini kullanmakta (sağlık hizmetleri için 

ücret ödeyerek ya da 'çalıĢıp' sosyal güvenceye hak kazanarak) kendileri de 

eĢitsizliklerle ve zorluklarla karĢılaĢsalar da rekabeti sürdürmekte ve 

sermayelerini riske etmeyenleri oyunun dıĢına çıkarmaya çalıĢmaktadırlar. Bu 

alanda sosyal güvence, oyundaki oyuncuların ellerindeki kartlara, baĢkalarının 

hakları üzerinden sağlık hizmeti elde etmeye çalıĢanların dıĢlanması ise 

oyundaki doxa'lara (ifade edilmeyen kurallara) iĢaret etmektedir. Yani rekabet 

Bourdieu'nun alan kavramsallaĢtırmasında olduğu gibi bir karar verme gücüne 

ya da bu tip bir iktidara sahip olmak için iĢlemese de örneklemdekilerin 

zihinlerinde bir rekabet algısı vardır. Çaresiz durumdaki yoksullara ilaç 'yardımı' 

yapılması ya da onlardan bıçak parası alınmaması gibi ifadeler bu rekabette 

ekonomik ve/veya sosyal sermayesi zayıf olanları vurgulamaktadır, ancak 

baĢkalarının yeĢil kartlarını kullanarak sorunlarını kendileri çözen, yani artık 

"çaresiz" olmayanlar oyunun kurallarına uymamıĢlardır ve bu Ģefkati hak 

etmemektedirler.  

Bu bulgu Giddens'ın (1984) YapılaĢma teorisini hatırlatmaktadır. Hak 

eden/etmeyen ayrımını yaparken davranıĢları büyük ölçüde yapı tarafından 

biçimlendirilen ve sınırlandırılan özneler, yeĢil kart konusundaki tutumlarıyla 

aynı yapıyı yeniden üretmektedirler. Neo-liberal sağlık söylemini içselleĢtirmeleri 

ve kurumsal tıbbın  ve sağlık piyasasının birlikte oluĢturdukları korku kültürünü 

benimsemeleri sonucunda öznelerin değiĢen davranıĢları düĢünümsel bir 
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Ģekilde yapıyı yeniden üretmekte ve sağlık sisteminin neo-liberal bağlamda 

yeniden biçimlenmesinde, diğer bir deyiĢle neo-liberal sağlık sistemine 

dönüĢmesinde etkili olmaktadır. Kısacası özneler, davranıĢları ile yapının 

dönüĢümünde etkili olmaktadırlar. Ancak bu dönüĢümün öznelerin kendi 

çıkarına olmaması, yapı tarafından biçimlendirilen davranıĢların yine yapının 

yeniden üretilmesini sağlaması, bu bulguların hegemonya kavramı üzerinden 

okunması gerektiğini vurgulamaktadır.  

 

3.5.4. Hastanelerin en önemli problemi     
 

Örnekleme Türkiye‟de hastanelerin en önemli probleminin ne olduğu 

sorulmuĢtur. Verilen geçerli yanıtlar60 incelendiğinde örneklem geneli için en 

önemli sorunlar kalabalık ve sıra (%30,7), kötü muamele ve ilgisiz personel 

(%15,7), personel eksikliği (%11), hastane, malzeme ve ekipman eksikliği 

(%8,8), temizlik (%7,2), ticarileĢme (%6,6), bürokrasi, yönetim ve organizasyon 

sorunları (%6,1), niteliksiz personel (%6,1), muayenelerin çok kısa sürede 

yapılması (%5,2), kaynak ve ödenek eksikliği (%1,4) ve torpil-adam kayırma 

(%1,1) Ģeklinde sıralanmaktadır.  

Kalabalık ve sıra, özellikle kırsal alanda yaĢayanların (%59,2), ev kadınlarının 

(%50) ve çiftçilerin (%41,3), sosyal güvencesi olmayanların (%48,6), 61 yaĢ ve 

üzerindekilerin (%46,1), köy örnekleminin (%43,3), sağlığının kötü olduğunu 

düĢünenlerin (%41,5), köy doğumluların (%41), ortaokul ve altı eğitim görenlerin 

(%39,6), 500 TL ve altında (39,8) ve 501-1500 TL gelir gruplarının (%36,7) ve 

kadınların (%37,7) en önemli gördüğü sorundur. Köy örnekleminde kalabalık ve 

sıra problemi ile ilgili ifadelerden bazıları aĢağıdaki gibidir:  

“Amanin devlet hastanesi bi kalabalık sen de biliyon nümra alacan da sıra sana 
gelecek. ... koridorda durcak yer yok hele pazartesi olunca.” (köy)  

“Çok kalabalık, hep kalabalık. Hastaların çok olması, hastaların suçu değil ki.” 
(köy) 

“Tepebaşı kalabalık, Tıp kalabalık. Yer bulamıyoz, sekizde gidiyoz onda sıra 
alıyoz bir gün evveli randevu alıyosun dört beş ayda sıra veriyolar.” (mahalle) 

                                            
60

 Yanıtlar çoklu yanıt kategorileri Ģeklinde (multiple response) analiz edildiği için yüzdeler 
anketlerin değil yanıtların dağılımı üzerinden alınmıĢtır. 
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“Millet gidiyo numara alamayo, sabah beşte gidiyosun mesela ben gittim geri 
geldim, yok, n‟apiyim şimdi.” (mahalle)  

“...Zıngazınk dolu. Rahatsızsın, canın çıkıyor sırada. Anadolu hastanesine saat 
üçte gittim yediye kadar sıra gelmedi.” (mahalle)  

“Çok erken gidiliyor, kalabalık, sabah beşte gittim üçüncü sırayı aldım, sekizde 
gittim sıra alamadım.” (köy) 

“Çok sıra beklemek ve personel eksikliği herhalde. Tıp fakültesinden randevu 
istedik bir ay sonrasına verdiler” (mahalle)  

"...dediler hasta, iki hafta ömrü var. Alete sokacaklar işte, tahlil falan yapacaklar, 
bir ay sonraya gün verdiler. Sen adama iki hafta ömrün var de, bir ay sonraya gün 
ver. Olacak iş mi. Gittik hepsini dışarda yaptırdık mecbur." (mahalle) 

 

Kalabalık ve sıradan sonra en yüksek oranda tekrarlanan yanıt olan kötü 

muamele ve ilgisiz personel, Tablo 52'de görüldüğü gibi, özellikle SSK‟lılar 

(%28,6), 500-1500 TL gelir grubu (%21,1), mahalle örneklemi (%24,8) 

tarafından önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunun ikinci 

sırada yer alması, sağlık personelinden duyulan memnuniyet değiĢkeni 

incelenirken aynı örneklem grubunun en çok azarlama, ilgisizlik ve özensizlikten 

rahatsız olduğu bulgusuyla da örtüĢmektedir. Kötü muamele ve ilgisiz personel 

sorununu vurgulayan yanıtlardan bazıları aĢağıdadır: 

 

“İlgisizlik. Temizlik falan iyi de. Kıyafetine bakıyolar. Köylü her zaman son 
şeylerde. Nasrettin Hoca gibi kürke bakıyorlar.” (köy) 

“.. hemşireler biraz fazla hırpalıyolar tam şey davranmıyolar yani.” (köy) 

“Hemen müdahale edilmiyo, ilgilenilmiyor, ölsen umurunda değil.” (mahalle)  

“İlgilenmiyorlar, kötü davranıyorlar.” (mahalle) 

“Bakılmıyon, laf işitiyon mesela. Azarlıyolar.” (mahalle) 

“İnsana insanca değer verilmeli, hastalar aşağılanmamalı.” (mahalle) 

“On tane hemşire varsa üç beş tanesi çok fena. Göpek gibi atıyolar adamı. Gendi 
babasının evi mi orası. Ne var iyi olsa.” (mahalle) 

 “İlgisizlik. Hasta psikolojisiyle ilgili eğitim alınmalı. .... Özellikle yeni mezun olmuş 
internler hasta ve yakılarına kötü davranıyorlar.” (üniversite) 

 

Üçüncü sıradaki en önemli sorun, personel eksikliğidir, bu sorun üniversite 

örneklemi (%14,4), memurlar (%14,9), esnaf (%18,2), lise ve üzeri eğitim 

görenler (%14,5) tarafından diğer gruplara oranla daha sık vurgulanmaktadır. 

Eğitim ve gelir düzeyi yüksek memurların önemsediği bir diğer sorun ise 

niteliksiz personel sorunudur, Üniversite örnekleminde Türkiye‟de hastanelerin 
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en önemli sorununun niteliksiz personel eksikliği olduğunu düĢünenlerin oranı 

(%12,9) köy (%1) ve mahalle (%3) örneklemindeki oranlardan oldukça 

yüksektir.   

Hastane, ekipman ve malzeme eksikliği de sık verilen yanıtlar arasındadır ve 

özellikle köy örneklemi (%12,4), iĢçiler (%13,3), kırsal alanda yaĢayanlar 

(%16,9), Bağ-Kur‟lular (%13,3) ve kendi sağlığını kötü algılayanlar (%13,2) için 

diğer gruplara göre daha önemli bir sorundur. Köy örnekleminde yer alanlar 

daha ağırlıklı olarak hastanelerin (ve yatakların) eksikliğini vurgularken mahalle 

örneklemi daha çok teknik ekipman yetersizliğini vurgulamaktadır.  

 

Bu durum köy ve mahalle örneklemlerinin sağlık algılarında farklılık ile de 

örtüĢmektedir, sağlığı daha bütüncül algılayan köy örneklemine oranla daha 

hastalık odaklı bir sağlık algısına sahip olan ve piyasanın tüketim ve rekabet 

ortamından daha çok etkilenen mahalle örneklemi, hastaneleri değerlendirirken 

de içindeki teknolojik aygıtlara daha fazla önem vermekte, biyomedikal tıbbın 

teknik-mekanik söylemini daha çok içselleĢtirdiğinin bir iĢareti olarak kabul 

edilebilir. Bu tip yanıtlardan bazıları aĢağıdadır. 

 

“İlacın yetersizliği, yatakların az olması, malzemenin olmaması, doktorlar çok 
çaresiz kalıyo bazen elinden bişe gelmiyo.” (köy) 

“Malzemesizlik, yatak olmuyor.” (köy) 

“Malzeme eksikliği diyebiliriz. Valla ben tıp olarak doktor yeterli görüyorum, 
teknoloji olarak biraz eksikliğimiz var.” (mahalle)  

“Personel eksikliği, cihazımız falan yok yani.” (mahalle) 

 “Alet eksikliği, mesela SSK'ya gidiyon bu alet yok, Tıp'a varıyon o da bekletiyo 
birkaç ay.” (mahalle) 

“Tıbbi cihaz bence...” (mahalle)   
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Tablo 52: Seçilmiş Değişkenlere Göre Türkiye‟de Hastanelerin En Önemli Problemi 

% Örn. Geneli 
n=254 
yanıt=362 

Köy 
n=71 y=97 

Mahalle 
n=97 
y=133 

Üniversite 
n=86 
y=132 

Çiftçi n=32 
y=46 

Ev kadını 
n=68 y=82 

ĠĢçi n=34 
y=45 

Memur 
n=91 y=141 

Esnaf n= 22 
y=33 

Ortaokul ve 
altı n=146 
y=197 

Lise ve üzeri 
n=108 y=165 

Kalabalık ve sıra 30,7 43,3 33,1 18,9 41,3 50 28,9 19,1 24,2 39,6 20 
Kötü muamele ve ilgisiz personel 15,7 10,3 24,8 10,6 10,9 20,7 28,9 9,9 15,2 19,3 11,5 
Personel eksikliği 11 10,3 8,3 14,4 6,5 2,4 11,1 14,9 18,2 8,1 14,5 
Hastane, ekipman ve malzeme eksikliği 8,8 12,4 9 6,1 8,7 6,1 13,3 7,8 12,1 9,1 8,5 
Temizlik 7,2 6,2 7,5 7,6 8,7 11 - 7,8 3 8,1 6,1 
TicarileĢme 6,6 6,2 6 7,6 8,7 4,9 4,4 7,1 9,1 5,1 8,5 
Bürokrasi, yönetim ve organizasyon sorunları 6,1 1 2,3 13,6 - - 4,4 12,8 3 1,5 11,5 
Niteliksiz personel 6,1 1 3 12,9 2,2 1,2 - 12,1 6,1 2 10,9 
Muayenelerin çok kısa sürmesi 5,2 8,2 4,5 3,8 13 2,4 6,7 4,3 6,1 5,6 4,8 
Kaynak ve ödenek eksikliği 1,4 - - 3,8 - - - 3,5 - - 3 
Torpil ve adam kayırma 1,1 1 1,5 0,8 - 1,2 2,2 0,7 3 1,5 0,6 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 -500 TL ve 
n=73 y=98 

501-1500 
n=79  y=109 

1501-2500 
n= 10 y=14 

2501 -3500 
n=13 y=24 

+3501 TL 
n=184 y=259 

Doğum -köy 
n=129 y=173 

Doğ-köy. büyük 
n=123 y=187 

Kırsal alan 
n= 71 y=97 

Kentsel alan-   
n=183 y=265 

Erkek n=137 
y=200 

Kadın n=117 
y=162 

Kalabalık ve sıra 39,8 36,7 14,3 25 35,5 41 20,9 59,2 37,7 25 37,7 
Kötü muamele ve ilgisiz personel 14,3 21,1 21,4 4,2 17 16,2 15,5 14,1 25,7 15,5 16 
Personel eksikliği 8,2 9,2 21,4 25 10,8 8,7 13,4 14,1 16,4 13,5 8 
Hastane, ekipman ve malzeme eksikliği 7,1 13,8 14,3 8,3 10,4 10,4 7,5 16,9 10,9 11 6,2 
Temizlik 8,2 6,4 - 4,2 6,6 7,5 7 8,5 10,9 5,5 9,3 
TicarileĢme 9,2 2,8 21,4 - 5,8 5,2 8 8,5 9,8 9 3,7 
Bürokrasi, yönetim ve organizasyon sorunları 2 1,8 - 8,3 2,7 1,7 10,2 1,4 11,5 7,5 4,3 
Niteliksiz personel 2 1,8 - 16,7 3,5 2,3 9,6 1,4 11,5 4,5 8 
Muayenelerin çok kısa sürmesi 8,2 4,6 7,1 - 5,8 5,8 4,8 11,3 6 5,5 4,9 
Kaynak ve ödenek eksikliği - - - 8,3 0,8 - 2,7 - 2,7 2 0,6 
Torpil ve adam kayırma 1 1,8 - - 1,2 1,2 0,5 1,4 1,6 1 1,2 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Sosyal  güv. 
yok n=26 
y=35 

Bağ-Kur 
n=70 y=99 

SSK n=49 
y=63 

Emekli Sandığı 
n=98 y=150 

YeĢil Kart 
n=11 y=15 

40 yaĢ altı 
n=69 y=102 

41-60 yaĢ 
arası n=125 
y=182 

61 yaĢ ve 
üzeri n=58 
y=76 

Alg. sağlık 
iyi n=11 
y=15 

Alg. sağlık 
orta n=64 
y=87 

Alg. sağlık 
kötü n=40 
y=53 

Kalabalık ve sıra 48,6 35,4 39,7 19,3 33,3 27,5 25,8 46,1 27,6 33,3 41,5 
Kötü muamele ve ilgisiz personel 17,1 11,1 28,6 12,7 20 18,6 16,5 10,5 13,8 20,7 17 
Personel eksikliği 14,3 9,1 6,3 14 6,7 9,8 13,7 6,6 10,1 13,8 7,5 
Hastane, ekipman ve malzeme eksikliği 5,7 13,1 9,5 7,3 - 12,7 6,6 9,2 7,8 6,9 13,2 
Temizlik 2,9 8,1 4,8 8 13,3 2,9 8,8 9,2 6,5 10,3 5,7 
TicarileĢme - 9,1 4,8 7,3 6,7 5,9 6,6 7,9 8,3 4,6 3,8 
Bürokrasi, yönetim ve organizasyon sorunları 2,9 1 1,6 12 6,7 6,9 8,2 - 8,8 2,3 1,9 
Niteliksiz personel - 5,1 - 11,3 - 4,9 7,7 2,6 7,8 3,4 1,9 
Muayenelerin çok kısa sürmesi 8,6 7,1 3,2 4 6,7 6,9 3,8 6,6 6,5 2,3 5,7 
Kaynak ve ödenek eksikliği - - - 3,3 - 2,9 1,1 - 1,8 1,1 - 
Torpil ve adam kayırma - 1 1,6 0,7 6,7 1 1,1 1,3 0,9 1,1 1,9 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Bir diğer sorun olarak hastanede iliĢkilerin ticarileĢmesi de örneklem genelinde 

verilen yanıtların %6,6‟sını oluĢturmaktadır. Tıbbın ticarileĢmesi eğitim düzeyi 

düĢük olanlara oranla yüksek olanlar için ve algılanan sağlık statüsü iyi olanlar 

için daha önemli bir problem oluĢturmaktadır. Bu bulgu TÜĠK (2010) bulgularını 

destekler niteliktedir, TÜĠK‟e (2010) göre üniversite mezunlarının %59,80‟i 

doktorların özel muayenelerinin olmasına karĢıyken bu oran diplomasız 

okuryazarlarda %27,78‟e gerilemekte, aynı oran kentsel alanlarda yaĢayanlarda 

%50,62 iken kırsal alanda yaĢayanlarda %42,59‟a gerilemektedir. Türkiye‟de 

hastanelerin en önemli sorununun tıbbın ticarileĢmesi olduğunu düĢünenlerden 

bazılarının ifadeleri aĢağıdaki gibidir:  

“Bakım iyi değil, insanın değeri yok, para için yapıyorlar.” (köy)  

“Para verirsen eyi kötü bakıyorlar, yoksa baştan savma ediveriyolar.” (köy) 

“Doktorlara muayene parası olmayanlara devletin diplomasının altında arpalık 
gibi kullanıyor, doktorların özel muayenehanesi olmasın.” (köy) 

“Doktorlar uyduruk. Hep sallama, parayı verirsen bakarlar.” (mahalle) 

“Doktorlara para vermediğin zaman gözünün içine bakıp duruyo.” (mahalle)  

“Tüccar doktorlar.” (üniversite) 

“Para peşinde olmaları.” (üniversite) 

“Tıp hizmetlerinin metalaşması ve endüstrileşmesi.” (üniversite) 

 “Hasta eşittir müşteri eşittir karlılık anlayışı.” (üniversite) 

 

Muayenelerin çok kısa sürmesi ve hastalara yeterince zaman ayrılmaması, 

doktor-personel eksikliğinden, ilgisizlikten ya da hastanelerdeki kalabalıktan ayrı 

bir kategori olarak oluĢturulmuĢtur çünkü bu durum her zaman kalabalıktan 

kaynaklanmayabilir, çeĢitli çalıĢmalar doktorların hastaları tedavi ederken 

hastaların toplumsal konumlarını dikkate alarak davrandığını, düĢük 

statüdekileri, daha yüksek sosyal statüye sahip olanlardan daha kısa süreyle 

muayene ettiklerini göstermektedir (White 2002:38). Bu araĢtırmada da 

hastanelerin en önemli probleminin muayene sürelerinin kısalığı olduğunu 

belirtenler köy örnekleminde (%8,2), üniversite örnekleminin (%3,8) iki katından 

fazla, kırsal alanda yaĢayanlar arasında (%11,3) kentsel alanda yaĢayanların 

(%6) yaklaĢık iki katıdır. Bu sorunu vurgulayan yanıtlardan bazıları aĢağıdadır:    

“Dikkatli bakmamaları, kısa bakmaları.”(köy)  

“Doktorların hastayla az ilgilenmesi.”(köy) 



357 
 

 
 

“Bazı yerlerde doktorlar ilgilenmiyorlar. ... Sen derdini anlatmak istiyon, adam 
yazıyo çıkarıyo.”(köy)  

“... adam muayene etmiyo, yaz bi ilaç gönder oluyor, ilgi bile göstermiyolar.”(köy) 

“Doktorların alelacele hastaları geçiştirmeleri, dört dörtlük hizmet olmuyo ama 
mecbur gidiyoruz.” (mahalle) 

“... doktorların vurdumduymazlığı....” (mahalle) 

“... sana bakmadan başlıyo reçete yazmaya.”(mahalle) 

“... Girip çıkman bir oluyor.”(mahalle) 

“Hastalara yeterince özen göstermemesi, onları geçiştirmesi, yeterince zaman 
ayırmaması.” (üniversite) 

 

Bunların dıĢındaki yanıtları özetlemek gerekirse 'aĢırı bürokrasi, yönetim ve 

organizasyon sorunları' özellikle üniversite örneklemi (%13,6), memurlar 

(%12,8), lise ve üzeri eğitim görenler (%11,5) köyden büyük yerlerde doğmuĢ 

olan (%10,2) kentsel alanlarda yaĢayanlar (%11,5) ve algılanan sağlık statüsü 

iyi olanlar (%8,8) için diğer gruplara oranla daha önemli bir problemdir.  'Torpil 

ve adam kayırma' “Tahliller üzerinde bazı doktorların hemşireler tarafından adamlarını önce 

alıyor. “Adam kayırma.” (köy), “Hastanelerin az olması, yeterli kapasite olmadığı için tam hizmet 

yok, dayın varsa işin görülüyor.” (mahalle) gibi cümlelerle ifade edilmekte ve mahalle 

örnekleminde (%1,5) diğer örneklem gruplarına göre, YeĢil Kart sahipleri 

tarafından da (%6,7) diğer sosyal güvenlik kurumu üyelerine oranla daha önemli 

bir sorun olarak görülmektedir.   

Az sayıda olmakla birlikte mahalle ve üniversite örnekleminde hastanelerin 

problemlerinin hastaneden değil, hastalardan kaynaklandığını düĢünenler 

olduğu görülmektedir. Bu durum aĢağıdaki örnek ifadelerde görüldüğü üzere 

daha önce sağlık personelinin kötü davranıĢlarının meĢrulaĢtırılması gibi 

sistemin meĢrulaĢtırılması ve sağlık sistemindeki aksaklıklar için hastaların 

suçlanması anlamına gelmektedir.  

“Giriş paralı olmalı, başı, dişi ağrıyon gidiyo.” (mahalle) 

“Başı ağrıyo millet gidiyo. Millet kendi yapıyor, hastane yetirmiyor.” (mahalle)  

“Hastalık hastaları.” (üniversite)  

“Aşırı hasta talebi olması.” (üniversite) 

“.. insanların hasta olmadığı halde meşgul etmemeleri lazım” (mahalle) 

“... Kafamız ağrıyınca doktora gidiyoruz, kendimiz kalabalık yapıyoruz...” 
(mahalle)  
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“Bu iş karşılıklı. Devletin her şeyi sağlaması yeterli değil. Toplumun da çağdaş ve 
medeni olması lazım.” (üniversite) 

“Hasta sayısı fazla, insanlar pratisyen hekimin halledebileceği durumlarda da 
hastaneye gidiyorlar (aile hekimliği yaygınlaştırılalı), özel hastaneler pahalı.” 
(üniversite) 

 

Köy örnekleminde bu Ģekilde hastanelerin problemlerinin hastalardan 

kaynaklandığını düĢünen kimse yoktur, ama bu grupta da hastanelerin hiçbir 

sorunu olmadığını düĢünenlerin sayısı mahalle ve üniversite örnekleminden 

daha fazladır. Köy örnekleminde 16 kiĢi hastanelerin hiçbir sorunu olmadığını 

düĢünmektedir, bu sayı mahalle örnekleminde 9‟a gerilemektedir, üniversite 

örnekleminde ise böyle düĢünen kimse yoktur. Hastanelerin hiçbir problemi 

olmadığını düĢünenlerden bazılarının yanıtları aĢağıdadır: 

“Hiç şikayet edecek bir şeyi yok elinden gelen hapı verdi, mayanamı [muayenemi] 
verdi, Çifteler‟deki doktor dedi seninki büyük hastanede olacak biz bişey desek de 
senin derdinin ne olduğunu sen anlayamazsın dedi.” (köy)  

“Ne bileyim valla, her gittiğim yerde iyi baktılar, ne sorunu var bilmiyom ki ben.” 
(köy) 

“Hastanenin ne sorunu olsun yaa, yardımcı oluyo sana.” (köy) 

“Bizlere çalışıyollar, yetişiyollar sağolsunlar. Gidersek elinden geleni yapıyollar, 
ne yapsınlar daha.” (köy)  

“Yapıyorlar Allah var. Geç de olsa oluyor. Çok araştırıyorlar, hasta ölüyor ama 
çok araştırıyorlar.” (mahalle)  

 

3.5.5. Ġdeal sağlık hizmeti algısı ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden 

duyulan memnuniyet düzeyi  

3.5.5.1. İdeal sağlık hizmeti algısı 
 

Örnekleme bir devletin ideal sağlık hizmeti sağlayabilmesi için ne yapması 

gerektiği açık uçlu olarak sorulduğunda verilen yanıtların %13‟ü sağlık kurumu 

sayısını artırması ve yeterli sağlık kurumu sağlaması gerektiğini, %12,6‟sı 

yoksullara yardım etmesi ve yine yoksullara ucuz ilaç sağlaması gerektiğini, 

%11,9‟u herkese eĢit/ücretsiz sağlık hizmeti sağlaması gerektiğini, %10,8‟i 

köylere sağlık kurumu ve personeli sağlaması gerektiğini, %10,8‟i 

hastanelerdeki kalabalık ve sıra sorununun çözülmesi ve hastaneye giden 

hastalara daha fazla zaman ayrılması gerektiğini, %8,9‟u sağlık personeli 

sayısının artırılması gerektiğini, %7,4‟ü sağlık personelinin niteliğin artırılması 

gerektiğini, %5,6‟sı insana değer verilmesi gerektiğini, yine %5,6‟sı sağlık 
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kuruluĢları için denetim ve yaptırım mekanizmaları kurulması ve iĢletilmesi 

gerektiğini, %4,5‟i sağlığa daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini, %2,6‟sı 

sağlık çalıĢanlarının koĢullarının iyileĢtirilmesi gerektiğini, %2,2‟si aile 

hekimliğinin, %2,2‟si koruyucu hekimliğin yaygınlaĢtırılması gerektiğini ve 

%1,9‟u hastanelerdeki temizlik sorununun çözülmesi gerektiğini ifade 

etmektedir.  

Tablo 53'te görüldüğü gibi sağlık kuruluĢu sayısının artırılması, diğer bir deyiĢle 

genel olarak hastane sayısının artırılması yanıtı, diğer yanıtlarla kıyaslandığında 

örneklemde nispeten homojen bir dağılım göstermektedir.  

 

 Devletin ideal sağlık hizmeti sağlamak için yoksullara yardım etmesi ve ucuz 

ilaç sağlaması gerektiği yanıtını verenler ağırlıklı olarak mahalle (%20,7) 

örnekleminde yoğunlaĢmaktadır, köy örneklemindeki yanıtların %16,9‟u, 

çiftçilerin yanıtlarının %21,9‟u, ev kadınlarının yanıtlarının %25‟i, sosyal 

güvencesi olmayanların yanıtlarının %26,9, YeĢil Kart sahiplerinin yanıtlarının 

%25‟i ideal sağlık hizmeti için yoksullara yardım edilmesi gereğini 

vurgulamaktadır. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

“Yoksula ilaçları bedava vermeleri lazım.” (köy) 

 “Yardımcı olursa daha iyi. Parasız insanlara yardımcı olmak hem Allah hem kul 
hakkında yardımcı olmalı. Türkiye‟de her şey para demek.” (köy) 

“... Fakirlere bakmalı. Ele  veriyor, bize vermiyor.” (köy) 

“... Ayda köyümüze bir doktor gelse, hap dağıtsa. Sade yazıyo, eczaneye para 
gerek. İşene gelene ilaç veriyolar, parasız ilaç dağıtsa fena mı? ...” (köy) 

“Hapını iğnesini vermek şart....” (köy) 

“Her şeyi  golaylaştırması lazım. Kiminin parası var kiminin yok. Bedava yapsa 
insan rahatça muayene olur.” (köy) 

“Para almasın parasız insanlar çok, doktorları da çok olsun ya daha ne.” (köy) 

“Hastanelerini çoğaltmalı, doktorların para almalarının önüne geçmeli, şu anda 
hiçbi doktor parasız hizmet etmiyor.” (köy) 

“İlaçlar ücretsiz olmalı. Sağlık bu sonuçta, isteyerek hasta olmuyoruz.” (köy) 

“Ücret almasınlar ilaçlardan. Ben borçluyum eczaneye.” (köy) 

“Dokturların özel yazıhaneleri kalksın. O yüzden hastaları gandırıyolar. Hepsini 
aynı bi şeyde görmesi gerekir. Fakir düşüp ölse çoğunlukla bakmıyolar.” (köy)  
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Tablo 53: Bir Devletin İdeal Sağlık Hizmeti Sağlaması İçin Ne Yapması Gerektiğine Yönelik Düşünceler 

% Örn.Geneli 
n=199 
Yanıt:269 

Köy 
n=62 
Yanıt:83 

Mahalle  
n=73 
Yanıt:87 

Üniversite 
n= 54 
Yanıt:78  

Çiftçi  
n= 27 
Yanıt=32  

Ev kadını 
n=58  
Yanıt=76  

ĠĢçi  
n= 22 
Yanıt=28 

Memur 
n=60 
Yanıt=84 

Esnaf 
 n= 22 
Yanıt=18 

Ortaokul ve 
altı n=115 
Yanıt=143 

Lise ve üzeri  
n= 73 
Yanıt=102 

Sağlık kuruluĢu sayısını artırmalı 13 12 14,9 15,4 9,4 11,8 10,7 15,5 22,2 14 14,7 
Yoksullara yardım ve ucuz ilaç sağlamalı 12,6 16,9 20,7 2,6 21,9 25 10,7 3,6 5,6 22,4 2 
Herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlamalı 11,9 9,6 13,8 15,4 18,8 9,2 17,9 15,5 5,6 10,5 16,7 
Köylere sağlık kurum ve personeli sağlamalı 10,8 34,9 - - 21,9 19,7 14,3 2,4 - 16,8 4,9 
Hastanelerin kalabalık -sıra sorununu çözmeli 10,8 12 16,1 6,4 12,5 15,8 14,3 6 16,7 14,7 7,8 
Sağlık personeli sayısı artırmalı 8,9 2,4 13,8 12,8 3,1 5,3 14,3 13,1 22,2 7,7 12,7 
Sağlık personelinin niteliğini artırmalı 7,4 - 5,7 19,2 - 3,9 3,6 17,9 5,6 2,1 16,7 
Ġnsana değer vermeli 5,6 4,8 6,9 6,4 9,4 5,3 3,6 6 11,1 7 4,9 
Denetim ve yaptırım mekanizmaları kurmalı 5,6 2,4 4,6 11,5 3,1 2,6 7,1 10,7 5,6 3,5 9,8 
Sağlığa daha fazla kaynak ayırması 4,5 1,2 3,4 10,3 - 1,3 3,6 9,5 5,6 1,4 9,8 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 -500 TL ve 
altı n=57 
Yanıt=69 

501-1500 
n=68  
Yanıt=89 

1501-2500 
n= 7 
Yanıt=7 

2501 -
3500 n=14 
Yanıt=18 

3501 TL ve 
üzeri n=40 
Yanıt=63 

Doğum -
köy n=95 
Yanıt=121 

Doğ-köyden 
büyük n=93 
Yanıt=124 

Kırsal alan 
n= 61 
Yanıt=80 

Kentsel alan 
 n=127    
Yanıt=165 

Erkek 
n=90 
Yanıt:112 

Kadın 
n=98 
Yanıt:113 

Sağlık kuruluĢu sayısını artırmalı 14,5 13,5 - 11,1 17,5 14 14,5 12,5 15,2 17,9 11,3 
Yoksullara yardım ve ucuz ilaç sağlamalı 15,9 21,3 - 5,6 3,2 15,7 12,1 17,5 12,1 9,8 17,3 
Herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlamalı 8,7 13,5 57,1 22,2 14,3 14 12,1 10 14,5 16,1 10,5 
Köylere sağlık kurum ve personeli sağlamalı 24,6 13,5 - - - 23,1 0,8 36,3 - 8 15 
Hastanelerin kalabalık -sıra sorununu çözmeli 17,4 11,2 14,3 - 4,8 14 9,7 12,5 11,5 9,8 13,5 
Sağlık personeli sayısı artırmalı 7,2 10,1 - 11,1 12,7 7,4 12,1 2,5 13,3 10,7 9 
Sağlık personelinin niteliğini artırmalı 1,4 3,4 14,3 16,7 20,6 - 16,1 - 12,1 7,1 9 
Ġnsana değer vermeli 7,2 5,6 - - 7,9 6,6 5,6 5 6,7 8 4,5 
Denetim ve yaptırım mekanizmaları kurmalı 2,9 4,5 - 16,7 7,9 5 7,3 2,5 7,9 8 4,5 
Sağlığa daha fazla kaynak ayırması - 3,4 14,3 16,7 11,1 - 9,7 1,3 6,7 4,5 5,3 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Sosyal  güv. 
Yok n=20 
Yanıt=26 

Bağ-Kur 
n=54 
Yanıt=67 

SSK n=39 
Yanıt=53 

Emekli Sand. 
n=66 
Yanıt=90 

YeĢil Kart 
n=8 
Yanıt=8 

40 yaĢ altı 
n=57 
Yanıt=70 

41-60 yaĢ 
n=88 
Yanıt=116 

61 yaĢ ve 
üzeri n=43 
Yanıt=59 

Alg. sağlık 
iyi n=11 0 
Yanıt=146 

Alg. sağlık 
orta n=46 
Yanıt=58 

Alg. sağlık 
kötü n=31 
Yanıt=40 

Sağlık kuruluĢu sayısını artırmalı 7,7 14,9 15,1 15,6 12,5 11,4 14,7 16,9 14,4 13,8 15 
Yoksullara yardım ve ucuz ilaç sağlamalı 26,9 16,4 18,9 4,4 25 12,9 12,1 18,6 11,6 15,5 20 
Herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlamalı 19,2 10,4 7,5 15,6 25 15,7 11,2 13,6 13 12,1 12,5 
Köylere sağlık kurum ve personeli sağlamalı 11,5 28,4 7,5 2,2 12,5 12,9 7,8 18,6 8,2 17,2 17,5 
Hastanelerin kalabalık -sıra sorununu çözmeli 15,4 13,4 17 5,6 25 15,7 13,8 3,4 12,3 12,1 10 
Sağlık personeli sayısı artırmalı 7,7 6 11,3 12,2 - 7,1 9,5 13,6 8,9 13,8 7,5 
Sağlık personelinin niteliğini artırmalı - - 7,5 17,8 - 5,7 11,2 5,1 11 3,4 5 
Ġnsana değer vermeli 3,8 7,5 5,7 6,7 - 5,7 6,9 5,1 8,2 1,7 5 
Denetim ve yaptırım mekanizmaları kurmalı - 3 7,5 10 - 5,7 6,9 5,1 6,8 5,2 5 
Sağlığa daha fazla kaynak ayırması 7,7 - 1,9 10 - 7,1 6 - 5,5 5,2 2,5 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Herkese eĢit/ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi gerektiği yanıtı örneklem grupları 

arasında en yoğun olarak üniversite örnekleminde (%15,4) verilmiĢtir ama 

memurlara (%15,5) oranla iĢçiler (%17,9) bu yanıtı daha çok vermektedirler. 

YeĢil Kartlıların dörtte biri ve 2501-3500 TL gelir grubunun dörtte birine yakını 

(%22,5) devletin ideal sağlık hizmeti sunması için herkese ücretsiz sağlık 

hizmeti vermesi gerektiğini düĢünmektedir. Özellikle köy örnekleminde yer 

alanlar ücretsiz sağlık hizmetinden çok eĢitliğe vurgu yapmakta, mahalle 

örnekleminde bu yanıtı verenler ise daha çok ücretsiz ya da ucuz sağlık 

hizmetleri gibi parayla ilgili kavramlarla ifade etmektedirler. Bu yanıtlardan 

bazıları aĢağıdadır. 

“Eşit tutmalı ya insanları, buralara da hastane yapsın, suyu temizlesin.” (köy) 

“Toplumu ayırmamalı, zengin fakir ayrımı yapmamalı.” (köy) 

“Her şeyi eşit yapması lazım. Bir memurla bir vatandaşı eşit yapmalı.” (köy) 

“Herkese eşit davranması lazım. Ayrım olmadı mı iyi.” (mahalle) 

“Herkese parasız bakması daha iyi. O her vakit lazım çünkü.” (mahalle) 

“Eğitim ve sağlık ücretsiz olacak. Şimdi biz halk olarak devletten sadece 
beklediğimiz eğitim ve sağlık hizmeti. Başka da bir beklentimiz yok. Bunları da 
yapamıyosa devlet olmasın.” (mahalle) 

“Parasız sağlık hizmeti, kolay erişilebilir ve şu andakinden kesinlikle daha kaliteli 
bir hizmet sunması gerekir.” (üniversite) 

“Sağlık hizmetleri parasız olmalı...” (üniversite) 

“Sağlık hizmetleri parasız (ya da çok az ücretli) olmalı, yaygınlaştırılmalı, genel 
sağlık sigortasından herkes yararlanmalı....” (üniversite) 

 

Köy örnekleminin %9,6‟sı herkese eĢit/ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması 

gerektiğini düĢünürken %34,6‟sı köylere ağırlık verilmesi gerektiğini ve 

köylerdeki sağlık kurum ve personeli sayısının artırılması gerektiğini 

düĢünmektedir. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıya aktarılmıĢtır.  

“… doktor gelsin buraya aracımız yok biz gidemiyoruz.” (köy) 

“Devlet köyleri umursamıyo ... Şeher yerinin zaten imkanı var. Vallaha göye 
sağlık ocağı hemşire istiyoz. Çok sıkıldık bunaldık. Bizim şeyimiz sağlık ocağı, 
doktur. Köyümüz bitti gidiyo. Sağlık olmayınca gidiyolar. Sağlık şeylerini kontrol 
etmiyolar. Herkes çöpünü, şeyini atmıyo. Bulaşık çöpleri yok. Gavaklar zaraz. Her 
yer polen, pislik.” (köy) 

“Buraya bi hastane kurabilir, ilçelere hastane yapabilirler. Eskişehir merkeze biz 
çok uzağız, beldelere ilçelere yapsınlar en azından yetiştiririz biz de hastaları.” 
(köy) 

“Tüm beldelerdeki insanları şehir yoluna düşüreceğine her yere hastane yapması 
daha uygun.” (köy) 
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“Benim sağlık ocağı var ya orda her şeyin muntazam şekilde olmasını isterim. 
Mahallede olsun. Bilet parası olan var olmayan var. Hastaneye gitmek zorunda 
kalmayalım.” (mahalle) 

 

AĢağıdaki bazı yanıtlardan görüldüğü gibi köy örnekleminde bulunanlar özellikle 

tansiyon ölçe ya da iğne olma gibi acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna 

ulaĢmanın zaman ve maliyet açısından yarattığı sıkıntıları vurgulamaktadırlar.  

“Bizim koca köyde bir hemşire yok 10 tane doktor iğne verdi, ben vurduramadım. 
Her gün gidemem Han‟a 5 gidiş 5 dönüş veriyon 10 lira. Taksiyi de tutmaz herif. 
Köyümüzde bir ebe yok. Ebe olsa ona bir kalbimi ölçer tansiyonumu ölçer ateşimi 
ölçer.” (köy) 

“İmkan tanıyacak vatandaşa vatandaş mağdur hep. Ebe istiyoz iğne yapacak 
adam yok taksi dutup geliyor. 25 lira alıyor gidip gelmeye.” (köy)  

“Sağlık ocağı köyümüze açsalar da iyi olur. Köyde şeker, tansiyon hastası olan 
var. İğne yaptıracak olan var ama yaptıramıyor.” (köy) 

“Bizim buna iğneci gelsin be yavrum. Benim şeker olunca ben yapamıyom...” 
(köy)   

“Gelip baksalar evlere gelsinler muayene yapsınlar doktor buraya gelsin. Köy yeri 
olsa herkes muhtaç. Şehirde her mahallenin bir doktoru varmış. Çifteler'e 
gidemiyom, gelemiyom. Doktor gelip muayene edip ilaç verse.” (köy)  

“Sağlık ocağı istiyoz köyümüze. İğne vurunmaya Han‟a gidiyoz. Ben sağlık ocağı 
istiyom, başka ne isteyim. Devlet onu yapacak.” (köy)  

“Ne bileyim ilaçlardır bizi muayene etmek için yapsınlar. Gelin doğum yapcak, 
nası götürecen para yok. Buraya bir ebe gelmedi. Gelinin aşısına götürdüm 20 
lira verdim bi daha nası götürcen.” (köy) 

 

Bu bulgular, birçok ülkede yoksulluğun temel sağlık hizmetlerinin düĢük 

düzeyde sağlandığı kırsal alanlarda yoğunlaĢtığı, kaynakların ağırlıklı olarak 

kentsel alanlara aktarılmasının birçok ülkede temel sağlık hizmetlerine yeterli 

kaynak ayrılamaması sorununu beraberinde getirdiği, özellikle de kırsal alanda 

yaĢayan yoksulların sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyini azalttığı bulgularının 

(DSÖ, 2006:23) önemini vurgulamaktadır.   

Devletin ideal sağlık hizmeti verebilmesi için sağlık personelinin niteliğinin 

artırılması gerektiği yanıtı ağırlıklı olarak üniversite örnekleminde (%19,2), 

memurlar arasında (%17,9), lise ve üzeri eğitim görenler arasında (%16,7) ve 

3501 TL ve üzeri gelir grubunda verilmiĢtir. Köy örnekleminde, çiftçiler arasında, 

kırsal alanda yaĢayanlar, Bağ-Kur‟lular, YeĢil Kart sahipleri ve sosyal güvencesi 

olmayanlar arasında sağlık personelinin niteliğinden bahseden hiç yanıt yoktur.  

Sağlık personelinin niteliği ile ilgili yanıtlardan bazıları aĢağıdadır: 

“Duruma göre devlet hastanesi doktoru iyi değil. İyi olsa adamlar orda durmaz. 
Adamlar güvenmiyor.” (mahalle)  
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“Bence personelini daha çoğaltması lazım. Eğitimlerini daha iyi yapması lazım 
bence.” (mahalle) 

“Bütçeyi ona göre ayarlamalı, modern donatıları sağlamalı. Tıp fakültelerinin ve 
yardımcı sağlık personelinin eğitim kalite ve kapasitelerini arttırmalı. Özel sağlık 
kuruluşlarını desteklemeli ve denetlemeli.” (üniversite)  

“Sağlık sektörü iyi eğitim almalı, gerekli kaynak ayrılmalı ve çok iyi organize 
olmalı.” (üniversite) 

“... nitelik iyileştirilmesinin yollarını araştırmaları gerekir.” (üniversite) 

 

Bir devletin ideal sağlık hizmeti vermesi için insana değer verilmesi gerektiği 

yanıtı çiftçiler (%9,4) ve esnaflar (%11,1) arasında diğer meslek gruplarına 

oranla, kendi sağlığını iyi algılayanlar arasında (%8,2) sağlığını orta (%1,7) ve 

kötü (%5) algılayanlara oranla daha fazladır. Mahalle örneklemi içinde 

bulunanlar devletin ideal sağlık hizmeti vermesi için insana değer vermesi 

gereğini ifade ederken köy örneklemine oranla daha sıklıkla rüĢvet ve torpilden 

duydukları rahatsızlığı vurgulamaktadırlar. Aynı konuda, yani devletin insana 

değer vermesi konusunda üniversite örneklemi içinde verilen yanıtlar ise hasta 

hakları, bilgilendirme, hizmet içi eğitim gibi temaları içermektedir. Ġdeal sağlık 

hizmeti için insana değer verilmesi gerektiğini ifade eden yanıtlardan bazıları 

aĢağıdadır: 

“Çok sıkıntı yaşadık beklemekten azarlanmaktan...” (köy) 

“Kıymet vermiyor. Yardım yani mesela en ufak hastaneye vardığında işimizi 
halledemeden geliyoz. Bir çare…Zor, çok zor...” (köy)  

“İnsana gıymet versin güzel baksın, vardığın zaman işini görsün.” (köy)  

“İnsanlarına değer versin. İnsanca muamele istiyoz. Varıyon oraya, oraya git 
buraya git, bi imza atılacak yok oraya git buraya git, başhekime git, len bi imza at 
işte, at bitir.” (mahalle)   

“Dürüst doktorlar getirmelidir. Devlet iş verdiği kişileri ayırt etmeden herkesin tam 
görevini yapmasını sağlasın, orada olan haksızlıkları gözetsin yani.” (mahalle) 

“...haydi onun akrabası var gir, böyle devlet. Derdini anlatmaya gidiyosun yok. 
Sana bakmıyo bile.” (mahalle)  

“... mutlaka hasta insanların karşılaştığı sorunlar, yaşadığı güçlüklerin farkında 
olması yani onların gözünden bakarak çözüm üretmesi gerekir.” (üniversite) 

“... hasta haklarının korunması.” (üniversite) 

“Öncelikle doktor ve hemşirelerin davranışlarının daha düzgün olması için hizmet 
içi eğitim gerekir.” (üniversite) 

 

Ġdeal sağlık hizmeti sağlanması için aile hekimliğinin ve koruyucu hekimliğin 

yaygınlaĢtırılması gerektiğini düĢünenler yalnızca üniversite örnekleminde yer 

almaktadır. Bu yanıtlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 
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“Aile hekimliği müessesesinin çok iyi çalıştırılması gerekir. ....” (üniversite) 

“Aile hekimliği konusunda daha büyük ilgi ve kaynak ayırması gerekir. Fikir 
aslında çok iyi ama sağlık ocakları yeterli teknoloji ve hastalar için konfora sahip 
değil....” (üniversite) 

“Aile doktoru sistemini yaygınlaştırmalı ve aile doktorunun sevk etmediği hiçbir 
hasta hastaneye gitmemeli.” (üniversite) 

 “… Koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ilk basamaktır.” (üniversite) 

“Koruyucu hekimlik hizmetlerine önem vermesi gerekir. Hastalığın tedavisi son 
aşamadır.” (üniversite)  

“Tüm sağlık hizmetlerinin parasız olması, koruyucu hekimliğin ön plana 
çıkartılması, aile hekimliğinin batılı ülkeler, örneğin İngiltere‟deki gibi uygulanması 
ve küba örneğindeki gibi.” (üniversite) 

 

Ġdeal sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiği sorusuna verilen yanıtlar arasında 

az sayıda olmakla birlikte gezici sağlık tırları ya da kinin veya süttozu 

yardımlarından, hormonlu yiyecek üretiminin önlenmesinden, sağlık 

politikalarının yapısından bahseden yanıtlar vardır. Bununla birlikte devletin 

ideal sağlık hizmeti vermesi için ne yapılması gerektiği sorusuna verilen 245 

geçerli yanıttan sadece aĢağıda aktarılan ikisi sağlığı sağlık dıĢındaki alanlarla 

iliĢkilendirmekte, sağlık kurumları, sağlık personeli, yiyecek denetimleri ya da 

ilaçlarla ilgili olmadan doğrudan sağlığı etkileyen diğer faktörlerle ilgilidir.     

“Bize doğru düzgün iş verse hepsinden iyi olur. Her şeyden önce iş önemli, 
yiyecek veriyor koli veriyor ama o bitiyor ama benim işim olsa 100 lira da olsa 
gelirdi en azından.” (mahalle) 

“Gelir uçurumunu azaltmak” (üniversite) 

 

Herkese eĢit ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması, sağlık bir insan hakkı olarak 

düĢünüldüğünde ideal sağlık hizmetinin ön koĢuludur. Bununla birlikte bu yanıt 

örneklem genelinde ancak %11,9 civarında kalmaktadır. Diğer bir deyiĢle açık 

uçlu olarak bu soru sorulduğunda örneklemdeki her yüz kiĢiden ancak 12'si 

ideal sağlık hizmeti olarak eĢit ve ücretsiz sağlık hakkını talep etmekte, geri 

kalanlar hastanelerdeki sıralarla, personelin niteliğiyle ya da mevcut sistemde 

sağlık hizmeti veya ilaç satın alamayan 'çaresiz'lere 'yardım' edilmesi gerektiği 

ile ilgili yanıtlar vermektedirler. Köy ve mahalle örnekleminin ortalama 

%78,2'sinin parası olsaydı evde geçirdiği hastalıklarda hastaneye gitmeyi tercih 

edeceği, diğer bir deyiĢle parası olmadığı için hastalıklarının bir kısmını evde 

geçirdiği, yarısından fazlasının (%56,6)  hastaneye gitmek için paraya ihtiyacı 
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olduğu halde parasız olduğu, bunların dörtte birinden fazlasının (%25,4) da bu 

sorunu hiçbir Ģekilde çözemediği için sağlık hizmetinden mahrum kaldığı 

hatırlandığında ideal sağlık hizmeti söz konusu olduğunda bahsi geçen birçok 

konu anlamsızlaĢmakta ve köy ve mahalle örnekleminde ideal sağlığı eĢit ve 

ücretsiz sağlık hizmeti olarak görenlerin ancak %11,7'de kalması dikkat 

çekmektedir. Bununla birlikte köy ve mahalle örnekleminin en yüksek oranda 

yoğunlaĢtıkları yanıtlar yoksullara yardım edilmesi gerektiğiyle ilgili yanıtlardır. 

Bu durum mevcut sağlık sisteminin ve genel olarak neo-liberal anlayıĢın 

kanıksandığını göstermektedir. Herkesin baĢının çaresine bakması gerektiği 

anlayıĢına karĢı çıkılmamakta, devlet sorumluluğunu üstlenmeye 

çağrılmamakta, bu eĢitsiz yapıdan kurtulmak için bireyler ancak yoksulluk 

üzerinden devletle paternalist bir iliĢki kurmaya çalıĢmaktadırlar. Diğer birçok 

soruda da olduğu gibi devletin sosyal devlet olmanın gerektirdiği uygulamaları 

yürütmesi değil, savunmasız durumda olan yoksullara 'yardım etmesi' 

beklenmektedir. Örneklemin sahip olduğu ve temelde kendi çıkarlarıyla çeliĢen 

nitelikteki bu tutum, piyasanın ve daha avantajlı konumda bulunan üst sınıfların 

değerlerinin ve normlarının benimsendiğini göstermektedir. Örneklemin kendi 

çıkarlarıyla çeliĢtiği halde bu değerleri benimsemesi, Fransız Düzenleme 

Okulu'nun düzenleme rejimi kavramıyla ve hegemonya iliĢkileri üzerinden 

açıklanabilir.  

Fransız Düzenleme Okulu, kapitalizmin girdiği krizlerinin aĢılabilmesi yapısı 

değiĢen birikim rejiminin ihtiyaç duyduğu koĢulları sağlamak üzere yeni bir 

düzenleme biçiminin oluĢturulduğunu ve toplumsal kurumların bu düzenleme 

biçimine göre değiĢtiğini belirtmektedir. Lipietz (1988:11,13) sosyal iliĢkilerin 

ancak yeniden üretime açıksa var olabileceklerini, bu yeniden üretimin 

çatıĢmacı, zıt ve zararlı bir niteliğe sahip olduğunu, sosyal iliĢkinin 

düzenlenmesinin ise bu iliĢkinin çatıĢmacı ve zıt niteliğine rağmen yeniden 

üretilmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. Sosyal iliĢkinin çatıĢmacı doğasının 

bir sonucu olarak bireylerin ve sosyal grupların özerkliği, yaratıcılığı veya 

tatminsizliği, onları yeni normlar ve yeni hegemonik iliĢkiler içinde oyunu 

oynamanın baĢka yollarını talep etmelerini teĢvik eder. Gruplar ve bireyler 

birbirleriyle iliĢkiye girdiklerinde kaçınılmaz olarak çatıĢırlar, ancak bu sosyal 
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iliĢkinin yıkılacağı anlamına gelmez, Bourdieu'nun (1984) alan var olmaya 

devam ettiği sürece oyuncuların oyunun devam etmesi gerektiğine inandıklarını 

belirttiği gibi Lipietz de (1988) bir kriz meydana gelene dek çatıĢmacı nitelikte de 

olsa bireylerin ve grupların bu sosyal iliĢkiyi devam ettirdiklerini belirtir. Böylece 

taraflar arasındaki çatıĢmaya rağmen, hatta zaman zaman bu çatıĢma 

üzerinden sosyal iliĢkiler yeniden üretilmiĢ olur. Bu yeniden üretimin ne Ģekilde 

gerçekleĢeceği, normların ne Ģekilde değiĢeceği de düzenleme problemidir 

(Lipietz, 1988:13). Normları değiĢtiren sosyal prosedürler ve otorite yapıları 

düzenleme biçimlerini meydana getirir, düzenleme biçimleri de hep birlikte 

düzenleme rejimini oluĢtururlar, bu süreçte Lipietz (1988) devletin önemli bir 

rolü olduğunu belirtir. Devlet hem belirli sosyal grupların tahakkümünden 

sorumlu olan genel bir hegemonyanın hem de tahakkümün kendisinin ifadesidir 

(Lipietz, 1988:14). Üretim biçimleri kendi varlıklarını sürdürmek için insan 

davranıĢlarının kurumsal olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyar ve bu 

düzenlemeyi kabul ettirirler. Diğer bir deyiĢle devlet, birikim rejimlerinin krizlerini 

aĢabilmek için düzenlemenin kurumsal ve yapısal biçimlerini oluĢtururken belirli 

sosyal sınıfların çıkarına uygun bir Ģekilde hegemoniktir. Bu açıdan düzenleme 

biçimleri kavramı bir birikim rejimi çerçevesi içinde toplumsal iliĢkilerle bu 

iliĢkilerin çatıĢmacı niteliğini uyumlu hale getirme görevini üstlenen bir kurumsal 

biçimler ve ağlar bütünlüğüdür.  

Bu çerçevede değiĢen sağlık paradigmasının Fordist kriz sonrasında değiĢen 

birikim rejimine tekabül eden düzenleme biçiminin bir parçası olduğu 

söylenebilir. Birey ve grupların sağlık algıları, sağlıkla ilgili konulardaki tutumları 

ve davranıĢları değiĢmektedir. Sosyal devletin sorumluluğunda olan birçok alan 

ekonomik gerekçelerle devletin sınırları dıĢına çıkarıldığında bu durum 

toplumdaki bireylerin sistemle çatıĢmasını yaratmıyorsa, bunun nedeni yeni 

düzenleme biçimi aracılığıyla kurumsal olarak normların, rollerin ve beklentilerin 

de değiĢtirilmesidir. Böylece örneklemde bir kısım cevaplayıcıların gösterdiği 

gibi bireyler devletten ideal sağlık hizmeti olarak herkese eĢit ve ücretsiz sağlık 

hizmeti vermesini değil, yoksullara yardım etmesini isteyebilmekte, sağlığı 

araçsal iĢlevsellik kapasiteleri üzerinden algılamakta, hastalıklardan bireyin 
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tarihini (genlerini) veya davranıĢlarını sorumlu tutmakta, devletin bütün ilaçları 

karĢılaması gerektiğini savunmayabilmektedirler.  

Sağlığa iliĢkin bu tutumlar sağlıkta devletin koruyucu ve kapsayıcı rolünü azaltıp 

sağlık maliyetlerini bireye yükleyen, sağlığı da pazarlığa tabi bir mal haline 

getiren piyasa koĢullarına uyum sağlamıĢ tutumlardır ve yeni sosyal iliĢkilerin, 

neo-liberal dönemin sosyal iliĢkilerinin niteliğini taĢımaktadırlar. Bunu sağlayan 

otorite yapısı da devletin kendisidir. SDP çerçevesinde edinilen kazanımlar 

yeniden hatırlatmak gerekirse Dünya Bankası'nın sadece Türkiye için değil, 

birçok diğer ülke için de getirdiği tavsiyeler doğrultusunda ĢekillenmiĢ 

kazanımlardır. Diğer bir deyiĢle hastanelerin birleĢmesi ve GSS'nin 

oluĢturulması gibi toplum açısından olumlu geliĢmeler sosyal refah devleti 

ilkeleri doğrultusunda değil, sağlığın verimli bir piyasa haline getirilmesi ve 

nihayetinde özel sektörün güçlendirilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen 

uygulamaların sonuçlarıdır. Bu açıdan bu kazanımlar dayatma ve baskı yoluyla 

olmasa da alt sınıfların rızasını kazanmaya yönelik araçlardır.  

Her iki durumda da Elias'ın (1997) ve Giddens'ın (1984) vurguladığı gibi yapının 

hegemonya aracılığı ile öznenin davranıĢlarını biçimlendirmesi ve rıza gösteren 

öznelerin de davranıĢları aracılığıyla hegemonyayı da, hegemonyayı üreten 

toplumsal yapıyı da yeniden üretmesi söz konusudur. Burada mesele, 

Gramsci'nin ve Lipietz'in belirttiği gibi bu hegemonyayı üst sınıflar üzerinden 

devletin mi kullandığı, yoksa Foucault'nun savunduğu gibi hegemonyanın 

devamlılığını sağlayan belirli bir sınıfın olmadığı yaygın bir yapının mı söz 

konusu olduğudur. Bu sorunun yanıtı tıp mesleğini icra edenlerin tutumuyla 

biraz açıklık kazanacaktır. Devletin SDP çerçevesinde taĢeronlaĢtırma, 

güvencesiz çalıĢtırma, çalıĢma koĢullarında yapılan iyileĢtirmelerin özlük 

haklarına yansımaması, zorunlu mesleki sigorta gibi uygulamalarla sağlık 

çalıĢanlarının gücünü zayıflatması bu hegemonyanın sınıfsal niteliğine vurgu 

yapmakta, tıp mesleğindekileri içine almadan hakim sınıfların kapitalist 

çıkarlarının korunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan doktorların neo-liberal 

koĢullara uyum sağlamaları, sağlığın bir meta haline getirilmesine rıza 

göstermeleri, rekabet koĢulları giderek keskinleĢen sağlık piyasası içinde kâr 

güdüsüyle hareket etmeleri, sermayedar olmasalar da meslek emperyalizmi 
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açısından hakim sınıflar arasında yer alan bu meslek grubunun da söz konusu 

hegemonyanın yeniden üretilmesine katkıda bulunduğunu gösterecek, yani 

Foucault'nun bahsettiği anlamda hegemonyanın yaygınlaĢmasına ve açık bir 

hedef olmadığı için de direnç olasılıklarının zayıflamasına neden olacaktır. Her 

iki durumda da bu hegemonya, sağlık alanını dönüĢtürmekte, devletin "bazı 

harcama kalemlerini" üstlenmeyip kapsam dıĢı kalan bu hizmetlerin tamamen 

özel sektörün sorumluluğuna bırakması gibi neo-liberal hamlelerin meĢru/doğal 

görünmesine neden olmaktadır.  

Hegemonyanın baĢarısı, insanların bilinçlerini değiĢtirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Tıp mesleğinin bu hegemonik yapının oluĢmasında en 

büyük katkısı, neo-liberal anlayıĢın risk kavramı çerçevesinde kurguladığı korku 

kültürünün "bilimsel" dayanağını oluĢturması ve bu kültürün değer ve normlarını 

meĢru olarak hastalara/topluma aktarması olacaktır. Böylece örneğin kuĢ veya 

domuz gribi salgınları gibi olası sağlık krizleri çerçevesinde ekonomi piyasasının 

ihtiyaç duyduğu canlanma sağlanabilir, sadece bir firmanın ürettiği tekel ilaçlar 

satılabilir veya ĢirketleĢmemiĢ küçük üreticilerin hammaddelerine meĢru olarak 

el konabilir. Ġnsanların yiyecekleri yemeklerden giyecekleri kıyafetlere, 

kullanacakları aletlere kadar her Ģeyin sağlıklı olup olmaması söz konusudur, 

yaĢam neredeyse tamamen medikalize edilmiĢ,  gündelik yaĢamın her anı 

sağlık üzerinden tıbbın iktidarına sunulmuĢtur. Bu çerçevede sağlık piyasa ile 

iliĢkilendirildiği ve tıp da sadece nesnel bilimsel gerçekleri ifade eden değil, 

hegemonyayı yeniden üreten bir yapıya sahip olduğu sürece insanların tıbba 

baĢvurduğu hemen her konuda sonuç hakim sınıfların çıkarlarının 

gerçekleĢmesi ve hakim sınıfların iktidarının kanıksanması olabilir. Eğer tıp 

mesleğindekilerin kolektif çıkarları toplumun kolektif çıkarlarıyla değil, hakim 

sınıfların çıkarlarıyla daha çok uyuĢursa o zaman bu meslek de hegemonyanın 

yeniden üretilmesinden daha çok çıkar sağlar. Ancak bir toplumsal kurum olarak 

tıp sağlığı yeniden insan hakları çerçevesine çeker ve devletin sağlıkla ilgili 

yükümlülüklerini hatırlatıcı bir rol oynarsa, yani hegemonya karĢıtı bir tutum 

benimserse, o zaman neo-liberal koĢulların bireylerin ve toplumun sağlığına 

verdiği zarar hafifletilebilir.  
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3.5.5.2.  Sağlık hizmetlerine yönelik genel değerlendirme 
 

Örneklem genelinin %32,9'u Türkiye'de sağlık hizmetlerinin genel olarak yeterli 

olduğunu, üçte ikisine yakını (%64,6) yetersiz olduğunu belirtmekte, %2,6'sı fikri 

olmadığını belirtmektedir. EskiĢehir'de kentsel alanda yapılan bir baĢka 

çalıĢmada da (Çelikay, 2009) örneklemin yarısı sağlık sisteminin riskleri 

kapsamada yetersiz olduğunu düĢündüğü ortaya konmuĢtur. 

Tablo 54: Sağlık Hizmetlerine Yönelik Genel Değerlendirmenin Seçilmiş 
Değişkenlere Göre Gösterdiği Farklılık 

 Türkiye‟de sağlık hizmetlerine 
yönelik genel değerlendirme 

 n X
2
 Sd p 

Örneklem grubu 350 18,62 4 ≤.01 

Cinsiyet 350 4,78 2 ≥.05 

YaĢ  347 4,55 4 ≥.05 

Gelir 336 31,76 12 ≤.01 

Eğitim 350 9,67 2 ≤.01 

Doğum yeri 346 5,12 2 ≥.05 

YaĢanan yer 350 3,27 2 ≥.05 

Meslek 350 23,87 10 ≤.01 

Çocuk sayısı 321 5,21 2 ≥.05 

Sosyal güvence  350 24,13 10 ≤.01 

Alg. sağlık statüsü 348 7,19 4 ≥.05 

Tercih edilen sağlık kuruluĢu 349 19,33 8 ≤.05 

Hastan. BirleĢ.Duy.Memnuniyet 286 8,44 2 ≤.05 

Sağlık Personelinden Davr.Duy.Mem. 338 4,82 1 ≤.05 

Devletin bütün ilaçları karĢılamamasına 
yönelik tutum 

303 13,76 3 ≤.01 

* α=.05 için anlamlıdır. 

**α =.01 için anlamlıdır. 
 
 

On numaralı alt problemde sorulan sorunun yanıtı olarak Türkiye'deki sağlık 

hizmetlerinin yeterliliğine iliĢkin değerlendirmelerin eğitim ve gelir düzeyine göre 

farklılık gösterdiği söylenebilir. Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça sağlık hizmetlerinin 

yeterli olduğunu düĢünme oranının azaldığı gözlenmiĢtir. Tablo 54'te görüldüğü 

gibi sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığına iliĢkin algı örneklem grubuna, 

gelire, eğitime, mesleğe, sosyal güvenceye, tercih edilen sağlık kuruluĢuna, 

memurlarla diğer sosyal güvenlik kurumlarının üyeleri arasında bir hiyerarĢi olup 

olmadığı algısına, hastanelerin birleĢmesinden ve sağlık personelinin 

davranıĢlarından duyulan memnuniyet düzeyine ve devletin bütün ilaçları 

karĢılamamasına yönelik tutuma göre farklılık göstermektedir.   

Tablo 55'te görüldüğü gibi mahalle ve köy örneklemleri içinde sağlık 

hizmetlerinin yeterli olduğunu düĢünme oranı birbirine yakındır ve üniversite 
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örneklemindekilerin yaklaĢık iki katıdır. Ortaokul ve altında eğitim alanlar lise ve 

üzerinde eğitim alanlara, esnaflar ve iĢçiler diğer meslek gruplarına, aylık geliri 

1500 TL'nin altında olanlar daha yüksek gelir gruplarına oranla sağlık 

hizmetlerinin yeterli olduğunu düĢünme eğilimindedirler. 

Tablo 55: Türkiye‟de Sağlık Hizmetlerine Yönelik Genel Değerlendirmenin 
Örneklemde Dağılımı 

Türkiye‟de verilen sağlık hizmetlerinin yeterliliği algısı 

% n    Yeterli  Yetersiz Fikri 
yok 

Toplam 

Örneklem Geneli  350 32,9 64,6 2,6 100 

Örneklem grubu  
 

Köy  103 39,8 58,3 1,9 100 

Mahalle  126 40,5 55,6 4 100 

Üniversite  121 19 79,3 1,7 100 

Gelir  
 

-500 113 44,2 49,6 6,2 100 

501-1500 96 35,4 64,6 - 100 

1501-2500 13 7,7 92,3 - 100 

2501-3500 18 16,7 83,3 - 100 

3501-4500 25 16 80 4 100 

4501-5500 20 20 75 5 100 

5501+ 51 25,5 74,5 - 100 

Eğitim  Ortaokul ve altı 199 38,7 57,8 3,5 100 

Lise ve üzeri  151 25,2 73,5 1,3 100 

Meslek  
 

Çiftçi  44 36,4 61,4 2,3 100 

Ev kadını  93 35,5 60,2 4,3 100 

ĠĢçi  47 42,6 57,4 - 100 

Memur  128 20,3 78,1 1,6 100 

Esnaf  22 50 45,5 4,5 100 

Diğer  16 56,3 37,5 6,3 100 

Sosyal güvence Yok 31 48,4 51,6 - 100 

Bağ-Kur 93 43 52,7 4,3 100 

SSK 73 37 61,6 1,4 100 

Em.San. 135 20 77,8 2,2 100 

YeĢil Kart 17 29,4 64,7 5,9 100 

Tercih edilen sağlık 
kuruluĢu 

Sağlık ocağı 49 42,9 53,1 4,1 100 

Devlet hastanesi 143 37,8 60,1 2,1 100 

SSK hastanesi 20 25 65 10 100 

Üniversite hastanesi 89 20,2 78,7 1,1 100 

Özel hastane 27 37 63 - 100 

Özel muayenehane 11 45,5 54,5 - 100 

Ankara-Ġstanbul'da 8 12,5 75 12,5 100 

Diğer 1 100 - - 100 

Hastanelerin 
birleĢtirilmesi 

Ġyi oldu 229 36,2 61,6 2,2 100 

Kötü oldu 18 11,1 83,3 5,6 100 

BirĢey değiĢmedi 39 17,9 82,1 - 100 

Sağlık pers. davran. 
duy. memnuniyet 

Memnun  230 36,5 61,3 2,2 100 

Memnun değil 108 27,8 70,4 1,9 100 

Devletin bazı ilaçları 
karĢılamamasına 
yönelik tutum 

Hepsini karĢılamalı 226 29,2 67,3 3,5 100 

Hepsini karĢılayamaz 52 34,6 63,5 1,9 100 

Zaten hepsini karĢılıyor 24 70,8 29,2 - 100 
 
 

 

Gelir grupları incelendiğinde, büyük kısmı (%61,9) köy örnekleminde yer alan, 

kronik hastalık sayısı ortalamasının (2,8) en yüksek olduğu, her gün hasta olma 



371 
 

 
 

oranının en yüksek olduğu (%27,4),  diğer gelir gruplarına göre sağlığını iyi 

algılama oranı en düĢük olan (%40,7), yarısından fazlası (%56,6) doktora ancak 

çok hastalandığında giden ve %12,4'ü hiç gitmeyen, %42,5'i özel hastaneye hiç 

gitmemiĢ olan, %59,3'ü en az bir kere hasta olduğu halde para bulamadığı için 

doktora gidememiĢ olan 500 TL ve altı gelir grubu, bütün gelir grupları arasında 

sağlığı yeterli bulma oranı en yüksek olan gruptur. Sosyal güvenlik açısından 

incelendiğinde sosyal güvencesi olmayanların sağlık sistemini yeterli bulma 

oranının Bağ-Kur'lulara, SSK'lılara, Emekli Sandığı üyelerine ve YeĢil Kartlılara 

oranla daha yüksektir.  

Hastanelerin birleĢtirilmesini olumlu bulanlar bulmayanlara, sağlık personelinin 

davranıĢlarından memnun olanlar olmayanlara, devletin bazı ilaçları 

karĢılamamasını makul bulanlar bulmayanlara nispeten daha yüksek oranda 

sağlık hizmetlerinin yeterli olduğunu düĢünmektedirler. Sağlık hizmetlerini yeterli 

bulanlar içinde açıklama yapanların yanıtlarından bazıları aĢağıdadır:  

“Bundan iyisini bilmiyorum ben.” (köy) 

“Yeterli, bunlara bile sahip olamayanlar var.” (mahalle) 

 “Bizim için her şeyi yapıyorlar. Hasta olanlar var ama neyine dikkat etmiyolar 
bilmiyorum.” (köy) 

“Yeterli hizmet şu anda çok iyi, biz anneme kemik ölçümü raporunu 6 ayda 
alıyoduk şimdi bir günde.” (mahalle) 

“Hepsi birleşmiş daha da mı yetmedi.” (mahalle)  

“Bence yetersiz çok hem de. Ama AKP döneminde özelleştirme olunca yeterli 
olmaya başladı, rezaletti öncesinde, eşim sağlık personeli.” (mahalle)  

“Önkünden iyi. Eskilere bakarak iyi. Sağlık ocağı artık iyi.” (mahalle)  

 

Sağlık hizmetlerini yetersiz bulanlar içinde açıklama yapanların yanıtları 

incelendiğinde özellikle mahalle örnekleminde sıklıkla parası olmayanın yeterli 

sağlık hizmeti alamayacağı vurgusunun yapıldığı ve bu nedenle sağlık 

hizmetlerinin yetersiz olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu tip yanıtlardan 

bazıları aĢağıda yer almaktadır: 

“Nerde yeterli! Şu kadar insana azcık hastane var. Bi de özel var ama para mı var 
millette.” (köy)  

“Yetersiz. Paran varsa güzel, hepsi o.  92‟de eşim kadın doğuma gitti 52 tuttu 50 
vardı bende 2 lirayı buldum geldim öyle çıkarttım.” (köy) 
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“Çünkü doktora gidiyosun doktor yok çok hasta bile olsam göründüğüm doktora 
görünmek zorundayım o zaman başka doktor bakmıyo, senin paran yoksa 
muamele de yok.” (mahalle)  

“Sağlık sıfır yani Türkiye'de sağlık diye bişey yok yani fakirsen bişey yok.” 
(mahalle)  

“Çok yetersiz. Niye mi? İcabında bir suyu bile paraylan alıyosun. Gidemirik, yaşlı 
insan sıra bekliyemiyik.” (mahalle)  

“Parası olana var. Paran varsa bakılıyon.  Bi zaman devlet insanı söylemişti, 
parasız insan lüzumsuz insandır. Hatırlarlar.” (mahalle)  

“Oldukça yetersiz. Paran olursa sağlık hizmetin en önde. İki lafı üst üste 
soramıyosun hemen geçiştiriyolar.” (mahalle) 

“Hiç denk olmuyor. İhtiyacı olana, imkanı olmayana zor, varlıklı fakirin hakkını 
yiyor.Paran varsa iyi hizmet.” (mahalle)  

 
 

Sağlık hizmetlerini yetersiz bulanlar içinde özellikle köy örnekleminde yer 

alanların bir kısmı köyde sağlık personeli ve sağlık kurumu olmamasına 

değinmekte, sağlık hizmetlerini bu nedenle yetersiz bulmaktadırlar. Bu yanıtlara 

ek olarak aĢağıdaki bazı örneklerde görüldüğü gibi köy örnekleminde sağlıklı 

içme suyu ihtiyacının karĢılanması gerektiğini vurgulayanlar ve gördükleri bazı 

baĢka ülkelerin sağlık sistemlerine gönderme yapanlar bulunmaktadır.    

“Bazı yerleri yetersiz ama kaç kişi vefat ediyor televizyonlarda görüyoz. 
Hastaneler dolu deyip almıyorlar bazen. Bazen ihmalkarlık yapıyorlar, geri 
gönderiyorlar. Köyümüzde sağlıklı bir içme suyu olmasını isterdik. Biz 
kullanmıyoz ama kullananlar ve rahatsızlananlar var. Hele yukarılara su da 
çıkmıyomuş bize yine geliyor.” (köy) 

 
 “Avrupa gibi yeterli değil, ameliyat oldum İsviçre‟de kaçak gittiğim halde süperdi. 
Hastaya ilgi çok güzel, şevkat var. Ama sonra sınır dışı ettiler kaçak olduğumu 
anlayınca ama önce baktılar yani. …” (köy)  

 

Bunların dıĢında sağlık hizmetlerini yetersiz bulanların yanıtları önceki 

bölümlerde Türkiye‟de hastanelerin en önemli sorunu ve ideal sağlık hizmeti 

bölümlerinde de olduğu gibi sağlık kurumlarına ulaĢamama, hastanelerin 

kalabalık olması, sağlık personelinin ilgisiz olması gibi gerekçeler içermektedir. 

Bu yanıtlardan bazıları aĢağıdadır: 

 “Tomografiye gidiyosun adam sana 15 gün sonraya randevu veriyo. göz için de 
öyle on güne veriyo.” (mahalle) 

“Benim özürlü çocuğum var zor oluyor arada hastabakıcılar tahammülsüz oluyor, 
bağırıp çağırıyorlar çocuk zaten kafasından özürlü hoş görmeleri lazım, hem işleri 
bu, hemen kızıyolar bişey oldu mu”. (mahalle) 

 "1700 başkentte diş için verdik. SSK‟nın anlamı yok. Bu para nasıl alınıyo 
benden. SSK‟nın SSK‟lı olmasının bi anlamı yok. Benden her ay kesiliyor ama 
benden neyi karşılıyo.” (mahalle)  
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 “Aile doktoru şu bu ama günlük yaşama yansıyan bişey değil. Sadece tv‟de 
haberlerde kalan bişey. (mahalle) 

“Devlet sağlık hizmetini rant görüyor sanki. Devletin şirketiymiş gibi, ordan kazanç 
sağlıyor. (mahalle) 

“Eğer devlet büyüklerimiz tedavilerini yurtdışında yaptırıyorlarsa tabi ki yetersiz 
demektir.” (üniversite)  

 

Gelir ve eğitim düzeyi düĢük olan, sosyal güvence açısından devletin yarattığı 

yurttaĢlar hiyerarĢisinde (Üstündağ ve Yoltar, 2007:57) daha alt basamaklarda 

bulunan, kırsal alanda ve kentin merkeze uzak mahallelerinde yaĢayanların 

daha zengin, daha eğitimli, statüsü daha yüksek mesleklere sahip ve sağlık 

hizmetlerine daha kolay eriĢebilen gruplara oranla sağlık hizmetlerinin yeterli 

olduğunu daha fazla düĢünüyor olması, TÜĠK‟in YaĢam Memnuniyeti 

AraĢtırması‟nın (TUĠK, 2010) (yeterlilik algısını değil, memnuniyet düzeyini ölçse 

de) bulgularına paralellik göstermektedir. TÜĠK‟e göre Türkiye‟de 2003 yılında 

araĢtırma örnekleminin %39,52‟si genel olarak sağlık hizmetlerinden memnun 

olduğunu belirtirken bu oran 2009 yılında %65,05‟e yükselmiĢtir. 2009 yılı 

itibariyle kırsal alanda yaĢayanların %68,01‟i genel olarak sağlık hizmetlerinden 

memnunken kentsel alanda bu oran %63,75‟e; okuryazar olmayanların 

%72,43‟ü sağlık hizmetlerinden memnunken üniversite mezunlarında 

%50,27‟ye kadar gerilemektedir (TÜĠK, 2010).  

Bu bulgu, temel olarak formel eğitim ve sınıfsal yaĢam tarzı ile Ģekillenen 

kültürel sermayenin (Bourdieu, 1986) Türkiye‟de insanların kamu hizmetlerine 

iliĢkin algı ve değerlendirmelerini etkilediğini ve kültürel sermaye düzeyi 

azaldıkça kamu hizmetlerinin kalitesinin daha olumlu değerlendirildiğini 

gösteren Arun‟un (2009:92-93) çalıĢmasının bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. DüĢük statü gruplarının daha yüksek statü gruplarına oranla 

Türkiye'deki sağlık hizmetlerini daha yeterli bulması, düĢük sosyal statüye sahip 

olan bireylerin devletten beklentilerinin daha düĢük olduğunu göstermektedir. 

Önceki bölümde değinildiği gibi düĢük sosyal statülü bireyler sağlık haklarını 

devletten yurttaĢlık hakkı olarak değil, ya ödedikleri primlerin karĢılığı olarak ya 

da paternalist iliĢkiler çerçevesinde bir yardım kurgusu üzerinden talep 

etmektedirler. Sağlık hakkının paternalist çerçevede düĢünülmesi, sağlık 

hizmetlerinin yeterli olduğunun düĢünülmesine neden olabilir, eğer sağlık 
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hizmetleri devletin yurttaĢlarına sağlamakla yükümlü olduğu hizmetler olarak 

değil, yoksul ya da çaresiz oldukları için kendilerine sunulan bir lütuf olarak 

düĢünülürse bireyler sağlık hizmetlerini eleĢtirecek gücü kendilerinde 

bulamayabilir ve mevcut sağlık hizmetlerini yeterli görme oranları yükselebilir. 

Arun‟un (2009:93) belirttiği gibi, “kültürel sermayeye yüksek düzeyde sahip olan 

kiĢi …. kendisi için en makbul sosyal hayatı daha kati, kusursuz biçimde talep 

edebilir”. Bu durum sağlık hizmetlerinin yeterliliğini değerlendirmenin sadece 

sağlık hizmetlerine eriĢimle değil, yanıtlayıcıların devletle olan iliĢkileriyle de ilgili 

olduğunu göstermektedir.  
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4. Sonuç ve Öneriler 

4.1. Sonuç   

Bu çalıĢmanın amacı, sosyal ve ekonomik statünün algılanan sağlık statüsünü 

ve sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢları etkileyip etkilemediğini ortaya 

koymak, örneklem grubunda bulunan farklı sosyal ve ekonomik statü gruplarının 

sağlık statülerinin, sağlığı ve hastalığı algılayıĢ biçimlerinin, sağlığa iliĢkin tutum 

ve davranıĢlarının, sağlık kurumlarına yönelik tercih, memnuniyet ve 

değerlendirmelerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığının, farklılaĢıyorsa ne Ģekilde 

farklılaĢtığının belirlenmesiydi. Bu amaca ulaĢmak için farklı statü gruplarını 

temsil ettiği varsayılan üç gruptan oluĢan bir örneklem seçilmiĢ ve yapılan 

araĢtırmada örneklemin sağlık ve hastalık algıları, sağlığa iliĢkin tutum ve 

davranıĢları ve sağlık kurum ve hizmetlerine yönelik değerlendirmeleri 

incelenmiĢtir.   

Bulgular sağlık algısının, mevcut sağlık göstergelerinin, algılanan sağlık 

statüsünün, sağlık bilgisinin kaynağının, sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyinin, 

sağlık kurumları tercihinin, doktordan utanma davranıĢının, sağlık personelinin 

davranıĢlarından duyulan memnuniyet düzeyinin, hastanelerin tek çatı altında 

birleĢtirilmesi, bazı ilaçların devlet tarafından karĢılanmaması veya bıçak parası 

gibi bazı uygulamalara yönelik değerlendirmelerin, sağlık kurumlarıyla ilgili 

algılanan problemlerin, ideal sağlık hizmeti algısının ve Türkiye‟deki sağlık 

hizmetlerine yönelik genel değerlendirmenin örneklemde homojen olmadığını,  

gelir, eğitim, meslek gibi sosyal ve ekonomik statüyü belirleyen çeĢitli 

değiĢkenlere göre farklılık gösterdiğini ve genel olarak sınıfsal bir desene sahip 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu farklılıklar örneklemi oluĢturan üç grup olan köy, 

mahalle ve üniversite gruplarının profillerinde somutluk kazanmıĢtır.  

Örneklem gruplarının sağlık ve hastalık algılarının birbirinden farklı olması ve 

kendi yaĢamlarının somut gerçekleri etrafında biçimlenmiĢ olması, sağlığın da 

hastalığın da biyomedikal modelin sağlayabileceği gibi herkes için geçerli tek bir 

anlam taĢımadığını göstermektedir. Sağlığın 'hastalığın yokluğu' olarak 

tanımlanmasına karĢı çıkan DSÖ'nün de savunduğu gibi sağlık fiziksel, zihinsel 

ve toplumsal açılardan tam bir iyilik halidir. Bu tanımın muğlaklığı, sağlık  ve 
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hastalık algısının öznel biçimleniĢinden kaynaklanmaktadır, araĢtırmanın 

bulguları bireylerin hayatlarındaki koĢulların sağlık algılarını biçimlendirdiğini 

göstermektedir. Bu çerçevede kırsal alanda yaĢayanların sağlık ve hastalık 

algısı doğaya iliĢkin kavramlarla kurgulanan, yaĢam dünyasının diliyle iletilen ve 

somut göstergelerle iliĢkilendirilen nispeten bütüncül bir sağlık algısıdır. Kentsel 

alanda yaĢayanların sağlık ve hastalık algısı ise statü gruplarına, gelire ve 

eğitime göre farklılaĢmakla birlikte piyasa koĢullarına uyum sağlama 

zorunluluğu nedeniyle piyasa kavramlarıyla ve sistem dünyasının (Habermas, 

1971) diliyle kurgulanıp iletilmekte ve hastalık etiketlenerek hasta olma 

durumundan kaçınılmaya çalıĢılmaktadır. Bu çerçevede statüsü nispeten düĢük 

olan kentliler sağlığı iĢgücü olarak sahip oldukları rolün gerekliliklerinden biri 

olarak görmekte, hastalığı açıklarken mikrop, virüs gibi bireysel kontrol dıĢında 

olan faktörlere gönderme yaparak hasta olmanın sorumluluğunun kendilerinde 

olmadığını vurgulayarak hastalığı meĢrulaĢtırmaya çalıĢmaktadırlar. Bireylerin 

kronik hastalık sayısı arttıkça hastalığı kaderle açıklama eğilimlerinin artması da 

hastalıkları meĢrulaĢtırma eğiliminin bir yansımasıdır. Neo-liberal sağlık 

paradigmasının hastalıklar için bireyi suçlayan açıklamalarını en çok 

içselleĢtirenler kentli yüksek statü grubudur, bu grup bireyleri tarihleri ve yaĢam 

tarzları üzerinden suçlamakta, bireylerin etraflarını saran sağlık risklerine karĢı 

kendileri korumaları gerektiğini düĢünmekte, sağlık durumunu etkileyen sosyal 

faktörleri büyük ölçüde görmezden gelmekte ve hasta olmakla etiketlenmekten 

çekinmektedir. Hasta olarak etiketlenme endiĢesi mevcut sağlık statüsü 

bozuldukça artmaktadır, bireylerin sağlık göstergeleri bozuldukça özellikle 

kentte, özellikle yüksek eğitim ve gelir düzeyine sahip olanlar arasında 

sağlıklarını iyi algılama eğilimi görülmektedir.     

Bulgular hem beslenme ve barınma koĢulları gibi sağlığı doğrudan etkileyen  

faktörler üzerinden sağlık risklerinin, hem sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyinin 

ve sağlık hizmetlerini alma biçimlerinin toplumda eĢitsiz bir Ģekilde dağıldığını, 

sağlık kurumlarına, sağlık personeline ve genel olarak sağlık hizmetlerine iliĢkin 

değerlendirmelerin de buna bağlı olarak farklılaĢtığını göstermektedir.  Bölgesel 

ve ekonomik eĢitsizlikler nedeniyle kırsal alanda yaĢayanlar kentsel alanda 

yaĢayanlara oranla daha yetersiz beslenmekte, sağlık hizmetlerine daha zor 
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eriĢmekte, hem sağlık kurumlarının uzaklığı hem de yol ve ilaç masrafları baĢta 

olmak üzere cepten yapılan ödemeler nedeniyle birçok durumda sağlık hizmeti 

almaya çalıĢmaktan ya da tedaviden vazgeçmektedirler. Bu eĢitsizlikler cinsiyet 

eĢitsizlikleriyle birlikte iĢlemektedir, bu açıdan en savunmasız durumda olanlar 

kırsal alanda yaĢayan kadınlardır. Bununla birlikte sağlık riskleri, sağlık 

hizmetlerine eriĢim düzeyi ve bu hizmeti alma biçimi kentte de homojen bir 

dağılım göstermemekte, eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe sağlık kurumlarına 

daha hafif rahatsızlıklarda gidilmekte, özel sağlık kurumlarına ya da büyük 

kentlerdeki sağlık kurumlarına gitme oranı artmakta, sağlık kurumu seçerken 

kalite arayıĢı ön plana çıkmaktadır, eğitim ve gelir düzeyi azaldıkça ise sağlık 

kurumlarına daha acil durumlarda gidilmekte ve sağlık kurumu seçilirken fiziksel 

olarak en yakında olan kurum seçilmektedir.  Bu bulgular toplumda sağlık 

risklerinin dağılımının olduğu kadar sağlık hizmetlerine eriĢimin de hiyerarĢik bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir.  

SDP öncesinde Türkiye'de uzun yıllar sağlık hizmetlerine eriĢim açısından 

bireyler istihdam statüsü üzerinden ayrıĢtırılmıĢ, eğitim ve gelir düzeyi nispeten 

yüksek olan kentli memurlar hem sağlıklarını doğrudan etkileyecek beslenme ve 

barınma koĢullarını nispeten sağlayabilecek bir ücret düzeyi ve ek faydalar hem 

de sağlık bakımı hizmetleri açısından ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuĢtur. 

SDP kapsamında elde edilen hastanelerin tek çatı altında birleĢmesi veya 

performansa dayalı ücretlendirme sayesinde sağlık personelinin bireylere 

davranıĢlarının iyileĢmesi gibi yeni kazanımlar bu nedenle toplumda önceden 

dezavantajlı konumda olan grupların daha çok memnun olduğu kazanımlardır. 

Bununla birlikte araĢtırma bulguları hiyerarĢik yapının sadece sağlık 

kurumlarının mevzuatla birbirinden ayrılmasından kaynaklanmadığını 

göstermektedir. Farklı statü gruplarının kurumsal tıp ile ve sağlık personeli ile 

iliĢkileri de birbirinden farklıdır. Yüksek statü grupları sağlık bilgisini daha çok 

internetten, dergilerdeki makalelerden ya da doktor arkadaĢlarından 

öğrenmekte, farklı kaynaklar kullanarak bir çeĢit sağlık alıĢveriĢine çıkmakta, 

böylece doktor karĢısında diğer gruplara oranla biraz daha güçlenmekte, ayrıca 

sağlık personelinin niteliğine diğer gruplara oranla daha çok önem vermekte ve 

kendi statüleri ile doktorların statüleri arasında bir uçurum görmedikleri için 
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doktorların meslek emperyalizminden kaynaklanan biyomedikal tavırlarını terk 

etmeleri yönünde daha fazla talep sahibi olabilmektedirler. Yine aynı 

nedenlerden ötürü gelir ve eğitim düzeyi yüksek olanlar kurumsal tıbbi bilgiyi 

sağlık alanındaki tek geçerli bilgi, doktoru da bu bilgiyi iletmenin tek meĢru 

aracısı olarak kabul etmemeye diğer gruplara oranla daha eğilimlidirler. Ancak 

bu tutum her zaman baĢkalarının verdiği ilaçları kullanma gibi davranıĢlara 

dönüĢmemektedir. Diğer taraftan düĢük statülü gruplar sağlık bilgilerini ağırlıklı 

olarak televizyondan elde etmekte, yakın çevresinden bilgi edinse de bu 

bilgilerin doğruluğuna fazla güvenmemekte, sağlıkla ilgili bilginin ancak 

doktordan öğrenilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle kurumsal tıbba ve 

doktorlara olan bağımlılığı daha yüksek olan bu grup aynı zamanda kendi 

statüsü ile doktorların beklentileri arasında bir uçurum algılamakta, bu iki faktör 

nedeniyle de doktor karĢısında daha güçsüz kalmaktadır. Tıbba ve doktora 

yüklediği değer ve kendi statüsüne yönelik algısı nedeniyle doktorların 

niteliğinden çok niceliğine önem vermekte, ayrıca kendilerine yönelik azarlama, 

bağırma gibi kötü davranıĢlarından muzdarip olduğu sağlık personelinin 

davranıĢlarından yüksek statü gruplarına oranla daha fazla memnuniyet 

duymaktadır. Diğer bir deyiĢle ekonomik, eğitimsel ve bölgesel eĢitsizlikler 

nedeniyle düĢük statü sahibi olan bu grup tam da bu nedenle tıbbın kurduğu 

mesleki hakimiyet karĢısında daha zayıflamaktadır. Bu durum sağlık 

hizmetlerinin veriliĢ biçimindeki hiyerarĢinin sadece yasal düzenlemelerden 

kaynaklanmadığını göstermektedir. Bir yandan toplumsal tabakalaĢma olgusu 

sağlık alanına sağlık kurumları mevzuatından ayrı olarak yansımakta, diğer 

yandan tıp profesyonelleri kendi mesleki hakimiyetlerini kurarken düĢük statülü 

gruplar üzerinde daha fazla etkili olmaktadırlar. Bu bulgular sağlık alanındaki 

hiyerarĢik yapının çoklu etkilerle Ģekillendiğini göstermektedir.   

Bir yandan tıp karĢısındaki pozisyona iliĢkin bu güç eĢitsizliği, diğer yandan 

ekonomik, bölgesel, eğitimsel ve cinsiyete dayalı eĢitsizlikler nedeniyle 

birleĢtirilmiĢ de olsa sağlık kurumlarına ulaĢamama veya tedaviye devam 

edememe Ģeklinde kendini gösteren sağlık hizmetlerine eriĢim eĢitsizliği, sağlık 

alanındaki eĢitsizliklerin ortadan kaldırılması için sağlık mevzuatının 

değiĢmesinin yeterli olmadığını göstermektedir. Hastanelerin birleĢtirilmesi ve 
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GSS Ģüphesiz sağlık hizmetlerinde önceden mevcut olan eĢitsizliklerin 

azalmasına yardımcı olmakta, bu hiyerarĢik yapıyı hiç değilse yasal açıdan 

ortadan kaldırmaktadır, ancak hem yukarıda değinildiği üzere hiyerarĢi yasal 

mevzuattakiyle sınırlı değildir, hem de sağlık sistemi prime dayalı olarak devam 

ettiği, katkı ve katılım paylarının alınması sürdüğü ve birinci basamak sağlık 

hizmeti köylerde kurum ve personel açısından eksiksiz bir Ģekilde verilmediği 

sürece sağlık hizmetlerine eriĢim düzeyi ekonomik eĢitsizliklerden etkilenmeye 

devam edecektir.   

Sağlık risklerinin dağılımında ve sağlık hizmetlerine eriĢimde yaĢanan 

eĢitsizlikler ekonomik eĢitsizliklerle sınırlı değildir. Bulgular ekonomik 

eĢitsizliklerin cinsiyete dayalı eĢitsizliklerle birleĢmesi sonucunda kadınların 

erkeklere oranla daha fazla eĢitsizliğe maruz kaldığını göstermektedir. Özellikle 

düĢük gelir ve eğitim düzeyine sahip olan kadınlar kaynaklara eriĢimleri 

erkeklerden düĢük olduğu için daha kötü beslenmekte, hem ekonomik hem de 

ataerkil nedenlerle sağlık kurumlarına erkeklere oranla daha seyrek ve daha acil 

durumlarda baĢvurmaktadırlar. Bulgular sınıf ve statü konumu düĢük olan 

kadınların hem erkeklere hem de daha yüksek sınıf ve statü konumuna sahip 

olan kadınlara oranla daha fazla sağlık eĢitsizliğine maruz kaldığını 

göstermektedir. Özellikle kırsal alanlarda yeterli yerel sağlık hizmetinin 

sunulmaması, kadınları erkeklerden daha fazla etkilemektedir.  

AraĢtırma bulguları bütün toplumsal kurumlarda kendini gösteren toplumsal 

tabakalaĢma olgusunun sağlık alanında da iĢlediğini, toplumun hem sağlık 

hizmetlerinden bu tabakalaĢmanın katmanları doğrultusunda faydalandığını 

hem de bu tabakalı yapıyı içselleĢtirerek sağlıkla ilgili talep ve isteklerini bu 

yapısal sınırların içinde tuttuğunu göstermektedir. Bu eĢitsiz hiyerarĢik yapı, 

hem ekonomik hem de kültürel sermaye açısından sınıfsal bir desen 

izlemektedir.  Toplumsal tabakalaĢma olgusu, yapısal iĢlevselcilik gibi bazı 

yaklaĢımlar tarafından iĢlevi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yaklaĢım 

toplumda bazı birey ve grupların kaynaklara diğerleri kadar eriĢememesini 

fedakarlık ve ödül kavramları üzerinden açıklamakta ve yüksek ödüllere eriĢmek 

için yapılacak rekabetin toplum açısından en gerekli görevlere en baĢarılı 
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kiĢilerin gelmesi ile sonuçlanacak faydalı bir rekabet olduğunu savunmaktadır. 

Toplumda sınıf ve statü pozisyonunun hastalıkları ve yaĢam süresini belirlediği, 

alt sınıfların ve statü gruplarının daha yukarıdakilere oranla daha hasta ve kısa 

ömürlü oldukları literatürde çok sayıda çalıĢmayla ortaya konmuĢtur. Bu durum 

sağlığın Anayasa tarafından korunan bir insan hakkı olması ile çeliĢmektedir. 

Diğer bir deyiĢle herkesin sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir yaĢam sürmesi 

Anayasa tarafından sağlanan ve Evrensel Ġnsan Hakları Bildirisi  tarafından 

korunan bir hak olarak kabul edilmiĢtir, bu hak modern endüstriyel toplum 

örgütlenmesi ve  ulus devlet yapılanması sonucunda elde edilmiĢ bir haktır. 

Ancak bu hakkı sağlayan aynı faktörler, yani devlet ve toplumsal örgütlenme 

biçimi aynı zamanda sağlık eĢitsizliklerini de yaratan ve yeniden üreten yapılar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal Refah Devleti çerçevesinde toplumsal 

düzeyde bu haklara eriĢim nispeten sağlanmıĢken değiĢen ekonomi politikaları 

ve buna uygun olarak biçimlendirilen yeni düzenleme biçimi, sağlık alanında 

yaĢanan eĢitsizlikleri derinleĢtirmektedir. Hem toplumsal sağlık risklerinden 

korunma hem de sağlık hizmetlerine eriĢim açısından bir insan hakkı olarak 

sağlığın eĢitsiz dağılımı, iĢlevselci bir bakıĢ açısıyla bile toplum faydası 

sağlayacak bir Ģekilde yorumlanamaz ve meĢru kılınamaz.   

Bununla birlikte, araĢtırmanın önemli bulgularından biri sağlık konusunda 

devletten beklentilerin düĢüklüğüdür. Devletin bütün ilaçları karĢılaması 

gerektiğini düĢünenlerin örneklemin üçte ikisinden az olması ve ideal sağlık 

hizmetinin nasıl olması gerektiği sorulduğunda da eĢit ve ücretsiz sağlık hizmeti 

yanıtının son derece düĢük bir oranda kalması bu duruma iĢaret etmektedir. 

Yoksullara yardım edilmesi yanıtının eĢit ve ücretsiz sağlık hizmeti yanıtından 

fazla olması ve genel olarak ideal sağlık hizmeti tanımlanırken sağlık hakkı ile 

değil, sağlık kurumlarının sayısıyla veya iĢleyiĢi ile ilgili yanıtlar verilmesi neo-

liberal paradigmanın değer ve normlarının yüksek düzeyde içselleĢtirildiğini 

göstermektedir. Devletin sağlık alanından giderek çekilmesi, GSS kapsamına 

baĢtan itibaren alınmayan bazı sağlık kalemlerinin doğrudan özel sektöre 

devredilerek tamamlayıcı sigorta kapsamına sokulması, temel teminat paketinin 

kapsamının Maliye Bakanlığı genelgeleriyle daraltılabilmesi gibi uygulamalar 

neo-liberal birikim rejimine uygun yeni bir düzenleme biçimi yaratılması, 
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toplumsal kurumların yeni birikim rejiminin varlığını sürdürmesine olanak 

sağlayacak Ģekilde yeniden yapılandırılmasının sonucudur ve bu yeni sistemin 

toplumda buna uygun değer ve normlar yerleĢtirilmeden tek baĢına iĢlemesi 

mümkün değildir. Özellikle kentsel alanda yaĢayanların sağlığı biyomedikal 

kavramlar çerçevesinde algılamaları, bireyi sorumlu tutacak açıklamalar 

yapmaya nispeten eğilimli olmaları ve sistem dünyasının (Habermas, 1971) 

diliyle konuĢmaları bu yeni düzenleme biçiminin yürümesi için gerekli değer ve 

norm değiĢikliklerinin yaĢanmakta olduğunu göstermektedir. Toplumun 

devletten eĢit ve ücretsiz sağlık hizmetleri ya da ücretsiz tedavi talep etmediği 

bir ortam devletin sağlık alanından çekilerek bu alanı özel sektörün kâr elde 

edebileceği bir piyasa haline dönüĢtürmesi  için gerekli bir ortamdır.  

Elbette bu durum bireylerin önceden devletten daha çok hizmet talep ederken 

taleplerinin sonradan azalması Ģeklinde gerçekleĢmemektedir. Türkiye'de sağlık 

politikalarının geçmiĢine bakıldığında tamamen eĢit ve ücretsiz bir sağlık 

hizmetinin hiçbir zaman verilmediği, en olumlu dönem olan sağlık hizmetlerinin 

sosyalleĢtirilmesi döneminde bile sağlık hizmetlerinin prime ve hizmetlerin bir 

kısmına katılınmasına dayalı olarak verildiği görülmektedir. Toplumun sağlıkla 

ilgili beklentileri de yapısal faktörlerle sınırlanmakta, bu nedenle örneklemde eĢit 

ve ücretsiz sağlık hizmeti talebi yüksek oranda görülmemektedir. Aynı neden, 

örneklemin sağlık hakkını bir yurttaĢlık hakkından çok istihdama karĢılık elde 

edilen bir hak olarak görmesine neden olmakta, sağlık hakkını bu Ģekilde 

kavramsallaĢtırmaları sağlığın metalaĢtırılmasının meĢrulaĢtırılmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. Devletin YeĢil Kartı yurttaĢları 'cezalandırmak' istediği 

zaman geri alabileceği hegemonik bir araç olarak kullanması da sağlık hakkına 

iliĢkin bu algıyı güçlendirmekte, bu nedenle herkese eĢit olarak verilmesi 

gereken Anayasal bir sağlık hakkı algısından ziyade devletin gerektiğinde 

yoksullara yardım etmek için sağlayacağı paternalist bir sağlık hakkı algısı 

oluĢmaktadır. Sağlık hizmetlerinin giderek özelleĢtirilmesi, önceden devlet 

tarafından sağlanan bazı hizmetlerin artık teminat kapsamı dıĢında kalması gibi 

sınırlandırmalara kitlesel olarak karĢı çıkılmaması, bu konudaki direniĢin daha 

çok meslek örgütleri çerçevesinde yapılması, bu araĢtırmanın bulgularıyla 
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örtüĢmekte, toplumun sağlık alanında devletin küçülen rolünü kabullendiğini, bu 

yönde yeni değerler geliĢtirdiğini göstermektedir.  

Toplumsal değer ve normların değiĢtirilerek neo-liberal paradigmaya uygun hale 

getirilmesi hegemonya yoluyla gerçekleĢmektedir. Bir yandan hastanelerin 

birleĢtirilmesi gibi kazanımlarla toplumun rızası kazanılmakta, bir yandan da 

kitle iletiĢim araçları üzerinden bireysel sağlık risklerinin merkezde yer aldığı bir 

korku kültürü yaratılarak hegemonyanın dayattığı paradigma meĢrulaĢtırılmakta 

ve desteklenmektedir. Örneklem için sağlık bilgisinin en önemli kaynağının kitle 

iletiĢim araçları olduğu dikkate alındığında korku kültürünün etkisi daha iyi 

anlaĢılabilir. Bireyler kitle iletiĢim araçları ile sürekli olarak çeĢitli hastalıklara ve 

bireysel yaĢam tarzı faktörlerinin etkilerine karĢı uyarılmakta, sağlık 

harcamalarının maliyetinin çok yükseldiği ve devletin hepsini karĢılayamayacağı 

sürekli vurgulanmakta, bu çerçevede kendilerini korumaları, korumak için 

gerekli önlemleri almaları gerektiği sürekli hatırlatılmaktadır. Bu korku 

kültürünün etkisiyle bireyler sağlık hakkını devletten talep etmek yerine 

sağlıklarını korumak için gereken her Ģeyi yapmaya hazırlanmaktadırlar. Bu 

değer değiĢikliği son derece önemlidir, çünkü toplumun sağlık politikalarını 

etkileme potansiyelini azaltmaktadır. Ġngiltere'de ulusal sağlık sistemini 

kaldırmaya çalıĢan Muhafazakar Partinin baĢta sağlık çalıĢanları olmak üzere 

toplumdan gelen aĢırı tepkiler nedeniyle bu hamlenin kendisine seçimi 

kaybettireceği endiĢesi duyması ve bu hamleyi programından çıkarması, 

toplumun kolektif talebinin politikayı etkileme gücünü göstermektedir. Ancak 

politik değiĢimler baskı yoluyla değil, SDP çerçevesinde olduğu gibi hegemonik 

yollarla gerçekleĢtirildiğinde oluĢabilecek tepkiler azalmaktadır. Bireylerin 

sağlıkla ilgili konulardaki algısının hegemonik araçlardan etkilendiği ve yapısal 

sınırlar içinde Ģekillendiği, örneklemin ancak üçte biri sağlık hizmetlerinin yeterli 

olduğunu düĢündüğü halde bu durumun iyileĢtirilmesi için eĢit ve ücretsiz sağlık 

hizmetlerine fazla vurgu yapmamalarından, daha çok oyunun (Bourdieu, 1984) 

kuralına uygun Ģekilde sağlık kurum veya personel sayısının artırılması gibi 

iyileĢtirmeler beklemelerinden anlaĢılmaktadır. 
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Bununla birlikte sağlık kurumlarının ya da personelinin artırılması gibi 

iyileĢtirmeler tek baĢına sağlığın iyileĢtirilmesi için yeterli değildir, bulgular 

sağlıklı bir yaĢam için gerekli olan beslenme ve barınma koĢullarının da 

örneklemde gelire, eğitime ve mesleğe göre farklılaĢtığını göstermektedir. Daha 

önce de değinildiği gibi sağlık alanındaki eĢitsizlikler diğer toplumsal 

eĢitsizliklerden bağımsız değildir. Bu nedenle her ne kadar hegemonik iliĢkiler 

çerçevesinde hastanelerin birleĢtirilmesi gibi bazı kazanımlar elde edilmiĢ olsa 

da bu tip kazanımlar ancak liberal anlayıĢa uygun bir Ģekilde fırsat eĢitliği 

sağlayacaktır. Diğer bir deyiĢle sağlık sisteminde ilk kez yasal hiyerarĢiyi 

ortadan kaldıran düzenlemeler yapılarak fırsat eĢitliği sağlanmıĢtır, ancak fırsat 

eĢitliği genel olarak eĢitliği sağlamak için yeterli bir kavram değildir. Fırsat 

eĢitliği sağlansa, herkes istediği sağlık kurumuna baĢvurmakta özgür olsa da 

cepten yapılan sağlık harcamaları, yol ve ilaç masrafı nedeniyle sağlık hizmeti 

alamama ya da tedaviyi tamamlayamama, düĢük gelir nedeniyle yeterince 

beslenememe gibi durumlar toplumun sadece bazı kesimlerini, geliri, eğitim 

düzeyi, mesleki statüsü düĢük olan grupları etkilemekte, bu grupların 

hastanelerin birleĢtirilmesinden duydukları memnuniyet hastane seçme 

özgürlüğünü daha iyi sağlık hizmetlerine eriĢmekten ziyade öncelikle en yakın, 

dolayısıyla en az masraflı hastaneye gidebilme hakkına kavuĢmaktan 

kaynaklanmaktadır. Sağlık eĢitsizlikleriyle diğer toplumsal eĢitsizliklerin bu iç içe 

geçmiĢ deseni dikkate alındığında sağlık açısından koĢullarda ve sonuçlarda 

eĢitlik sağlanmadığı sürece fırsat eĢitliğinin kağıt üzerinde kalmaktan öteye 

gidemeyeceği açıktır. KoĢullarda ve sonuçlarda eĢitlik sağlanmaması, sağlık 

alanında mevcut eĢitsizliklerin bireysel faktörlerden kaynaklandığı anlayıĢını 

destekleyecektir. Bu durumda bir toplumsal kurum olarak sağlık, kendi içindeki 

eĢitsizlikler nedeniyle mevcut toplumsal eĢitsizliklerin meĢrulaĢtırılmasına ve 

yeniden üretilmesine katkıda bulunacaktır. Tabakalı toplum yapısından 

kaynaklanan eĢitsizliklerin sağlık risklerinin dağılımında ve sağlık hizmetlerine 

eriĢimde eĢitsizliğe neden olması ve örneklemin bu durumu kanıksamıĢ 

görünmesi, bu durumun bir yansımasıdır. 

Sonuç olarak sağlık alanındaki eĢitsizliklerin giderilmesi sadece sağlık kurumu 

ile iliĢkili yasal düzenlemelerle gerçekleĢtirilebilecek gibi görünmemektedir. Bu 
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amaca sağlık eĢitsizliklerini derinleĢtiren diğer toplumsal eĢitsizliklerin de 

giderilmesi, sadece sağlık kurumlarına baĢvurma hiyerarĢisinin değil, genel 

olarak sosyal gruplar arasındaki hiyerarĢinin ortadan kaldırılması ile eriĢilmesi 

mümkün olabilir. Toplumsal tabakalaĢma çeĢitli kuramlar tarafından iĢlevi 

üzerinden desteklenebiliyorsa da bu yapının bireylerin sağlıklarını, dolayısıyla 

yaĢam haklarını etkilemesi hiçbir kuramsal düzlemde meĢru kılınabilecek bir 

olgu değildir. Sağlıklı bir yaĢam yasal olarak bütün toplumun hakkı gibi görünse 

de neo-liberal ekonomik düzende hakim sınıfların çıkarlarını korumaya 

odaklanmıĢ politikalarla bu hakkın herkese eĢit olarak sağlanması pek mümkün 

görünmemektedir. Bu dönüĢüm sürecinde uluslararası neo-liberal politikalar 

çerçevesinde hazırlanan reform programları sayesinde önemli kazanımlar elde 

edilmiĢtir, ancak bu kazanımlar toplum sağlığını iyileĢtirme giriĢimlerinin 

doğrudan sonuçları olmaktan çok sağlık piyasasını neo-liberal ilkeler 

çerçevesinde düzenleme çabalarının dolaylı sonuçlarıdır ve hegemonik bir 

nitelik taĢımaktadırlar. Toplumun sağlık algısı da hem piyasa ile iliĢkileri 

üzerinden kendi yaĢamlarındaki maddi koĢullardan hem de yapısal faktörlerden 

etkilenerek Ģekillenmektedir. Devlet toplumla hegemonik bir iliĢki kurarak çeĢitli 

kazanımlar ve kitle iletiĢim araçlarının etkisiyle yapısal faktörlerin etkisini 

güçlendirmekte, böylece bireylerin sağlıkla ilgili algılarını ve davranıĢlarını 

biçimlendirmede etkili olmaktadır.   

Devletlerin hakim sınıfların çıkarlarını korumaya yönelik politikalarının sağlık 

alanını bir mal ve hizmet piyasası haline getirmeleri insanların önlenebilecek 

halde iken hastalanmalarına ve ölmelerine neden olmaktadır. Sağlığın diğer 

alanlara oranla nispeten korumacı kalabilmesi, kapitalizmin sağlıklı ve kitlesel 

iĢgücüne duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Sosyal Refah Döneminde bir 

yandan kitlesel üretim için gerekli olan kitlesel iĢgücü, bir yandan da yine kitlesel 

üretim sonucunda üretilen ürünleri tüketecek kitlesel bir tüketici güruhu yaratma 

çabaları, iĢçilerin ve toplumun sağlığından devletin sorumlu olmasını 

beraberinde getirmiĢtir. Ancak 1970'lerden itibaren Sosyal Refah Devleti'nin 

zayıflaması, genel olarak sosyal demokrasilerin zayıflamasına ve neo-liberal 

ekonomi politikalarını uygulamak üzere yeni sağ partilerin iktidara gelmesine 

neden olmuĢ ve bu dönemden itibaren sağlık da piyasalaĢtırılmaya 
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baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede 1980'lerden itibaren devletin sağlık harcamaları 

kısılmasa da bu harcamalar özel sektöre aktarılmaya ve sağlık hizmetleri özel 

sektör üzerinden sağlanmaya baĢlanmıĢtır. Bir yandan devletin küçülmesi 

sağlığı etkileyebilecek koruyucu düzenlemelerin (suların ve gıdaların kontrolü 

gibi) yapılamamasına neden olarak sağlık risklerini artırmıĢ, diğer yandan 

ücretler azaldığı için sağlıklı olmak için gerekli olan beslenme ve barınma 

koĢullarını yerine getiremeyenlerin sayısı ve formel sektör daralıp enformel 

sektör geniĢlediği için sağlık güvencesinden yoksun kalanların sayısı artmıĢtır. 

Bu yollarla toplum sağlığı üzerinde bozucu bir etkisi olan neo-liberalizm, bireyci 

ve rekabete dayalı ideolojisi ile sağlığın sosyal belirleyicilerinin gizlenmesini 

sağlamıĢ ve sağlığın büyük ölçüde bireylerin davranıĢları sonucunda 

Ģekillendiği Ģeklindeki açıklamaları desteklemiĢtir. Sağlık alanında yaĢanan 

dönüĢümler bu çerçevede değerlendirildiğinde, neo-liberalizm hakim paradigma 

olarak kaldığı sürece GSS'nin sağladığı sağlık teminat paketinin daralması, özel 

sektörün yapacağı tamamlayıcı ve ek sigorta paketlerine giderek daha fazla 

ihtiyaç duyulması ĢaĢırtıcı olmayacaktır. Kaldı ki bu paketten de ancak 

primlerini, katkı ve katılım paylarını ödeyebilenler yararlanacaktır. Diğer bir 

deyiĢle sosyal güvencesi ve sağlık sigortası olan, bu sayede kendini güvende 

hissedenler, aslında güvende olmadıklarını, birden sigorta kapsamına girmeyen 

bir tedaviye ihtiyaç duyduklarında fark edeceklerdir. Sağlık alanında amacın 

para olması, neo-liberalizmin derinleĢtirdiği sınıfsal ve ekonomik eĢitsizliklerin 

sağlık alanına aktarılması anlamına gelecek, temel hedefin para kazanmak 

olduğu bir sağlık hizmeti anlayıĢı çerçevesinde toplumda ekonomik güce sahip 

olmayanların daha çok hastalanıp daha kısa sürede ölmesi giderek daha fazla 

meĢruiyet kazanacaktır.  

Toplumsal bağlılığın ve dayanıĢmanın yüksek olduğu, devletin toplumun adalet 

ihtiyacını tatmin ettiği eĢitlikçi toplumların sağlıklarının diğer toplumlardan  daha 

iyi olduğu (Wilkinson, 1996, 2000) hatırlanmalıdır. EĢitsiz toplumlarda bireyler 

kendilerini izole olmuĢ, savunmasız ve adaletsizlikle karĢı karĢıya 

hissetmektedirler, eĢitsizliğin meĢrulaĢtırılması ve kurumsallaĢtırılması her 

Ģeyden önce bu nedenle sakıncalıdır. Bununla birlikte araĢtırmanın bulguları 

toplumsal dayanıĢmanın zeminin aĢınmakta olduğunu göstermektedir. Sosyal 
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güvenlik kurumları tek çatı altında toplandığı halde farklı sosyal güvenlik 

kurumlarının arasında bir hiyerarĢi olduğu algısı sürmektedir. Bu eĢitsizlik 

duygusu diğer insanlara karĢı bir güvensizlik duygusu yaratmakta ve sağlık 

sorunlarını sistemin boĢluklarından yararlanarak çözenlere karĢı abartılı bir 

kızgınlık duyulmasına neden olmaktadır. Ancak toplumun üyeleri, kendi çıkarları 

kadar toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da düĢündüğünde ve koruduğunda 

kolektif çıkarlara ulaĢmak mümkün olacaktır. Bu durum devletlerin hakim 

sınıfların çıkarlarını koruyup geri kalanları hegemonik araçlarla sessizleĢtirdiği 

neo-liberal dönemin toplumları için özellikle geçerlidir.  

Bu çerçevede bu çalıĢmanın sonucu, sağlığa iliĢkin algı, tutum ve davranıĢların 

sosyal ve ekonomik statüden etkilendiği, toplumsal eĢitsizliklerin sağlık alanına 

yansıdığı, eĢitsizliklerin birikimsel bir desende iĢlediği, dolayısıyla diğer 

toplumsal eĢitsizlikler açısından dezavantajlı olan grupların sağlık riskleri ve 

sağlık hizmetlerine eriĢim gibi konularda da dezavantajlı olduğu, sağlık 

hizmetlerinin topluma eĢit bir Ģekilde ulaĢmadığı Ģeklinde özetlenebilir. ÇalıĢma 

özetle sağlık eĢitsizliklerinin diğer toplumsal eĢitsizliklerle birlikte ve toplumsal 

yapının karmaĢıklığı içerisinde iĢlediğini, bu eĢitsizliğe sadece yasal mevzuat 

neden olmadığı için sadece yasal düzenlemelerle sağlık alanındaki 

eĢitsizliklerin ortadan kaldırılamayacağı sonucuna ulaĢmıĢtır.  

4.2. Öneriler 

Sağlık alanındaki eĢitsizliklerin diğer toplumsal eĢitsizliklerle iç içe geçmesi, 

sağlık alanındaki eĢitsizliklerin azaltılması için tek boyutlu giriĢimlerin yeterli 

olmayacağını göstermektedir. Toplum sağlığının iyileĢtirilmesi için ekonomik, 

bölgesel, eğitimsel ve cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin de azaltılması 

gerekmektedir. Bu çerçevede geliĢtirilecek sağlık politikalarında sağlık 

mevzuatında yapılacak yasal değiĢiklikler kadar diğer toplumsal alanlarda da 

iyileĢme sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sağlık alanındaki eĢitsizliklerle ilgili yapılacak çalıĢmaların bu eĢitsizlikleri 

sadece sağlık hizmetlerine eriĢim açısından değil, hem sağlık hizmetlerine 

eriĢimi etkileyen hem de sağlık risklerini Ģekillendiren toplumsal ve ekonomik 

faktörlerin eĢitsiz dağılımını da içerecek Ģekilde yapılandırılması, bu konunun 
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daha iyi anlaĢılmasını sağlayabilir. Bu araĢtırmanın bulgularında eğitimin zaman 

zaman gelirden de önemli bir değiĢken olarak öne çıkması, sağlık eĢitsizlikleri 

ile ilgili araĢtırmalarda ekonomik sermaye kadar kültürel sermayenin de etkisinin 

ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesi gereğine iĢaret etmektedir.   

Toplum üyeleri kendi çıkarları kadar diğer üyelerin çıkarlarını da düĢünmediği 

ve savunmadığı takdirde bu tip uygulamalara daha fazla maruz kalacak ve daha 

eĢitsiz bir yapı içinde daha fazla mağdur olacaklardır. Ama kolektif talepler 

oluĢturarak hem sağlık politikalarını hem de sağlık alanında ve diğer alanlarda 

eĢitsizlik yaratan politikaları etkilemek, bir karĢı hegemonya yaratmak mümkün 

olacaktır. Bu açıdan hem eĢit ve ücretsiz sağlık hakkının hem de sağlık 

hizmetlerini sadece tedavi hizmetleriyle sınırlı görmemenin önemi vurgulanmalı, 

sağlık alanına yansıyan eĢitsizlikleri azaltacak eĢitlikçi politikalara ağırlık 

verilmeli, toplumsal dayanıĢma düzeyi artırılmalıdır. Toplumsal dayanıĢma son 

zamanlarda sıklıkla olduğu gibi yanlıĢ bir Ģekilde yardımlaĢma kavramına 

indirgenmemeli, toplumun kolektif çıkarlarını gerçekleĢtirmeyi sağlayacak bir 

güç elde edilmek için kullanılmalı ve sağlık politikaları kolektif çıkar 

doğrultusunda etkilenmelidir.   

Bu araĢtırmanın bulguları sağlık ve hastalık kavramsallaĢtırmalarının çeĢitli 

faktörlere bağlı olarak farklılaĢtığını göstermektedir. Bu algı çeĢitliliği, belirli 

durumların hastalık olarak görülüp görülmemesine neden olabilir.  Bu çerçevede 

biyomedikal modelin iddialarının aksine hastalıkların doğal ve verili kategoriler 

olarak algılanıp algılanmadığı, sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından önemli bir 

araĢtırma konusu olabilir. Ayrıca doktor-hasta etkileĢiminin ve bireylerin tıbba ve 

tıbbi uygulamalara yönelik tutumları, özellikle de neo-liberalizmin sağlıklılık 

paradigması içinde hasta rolünün içeriğinin değiĢip değiĢmediği daha detaylı 

araĢtırmaların konusunu oluĢturabilir.  
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Ek-1: Ayvalı, Gökçeyayla ve Kayı Köylerinden fotoğraflar 
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Ek-2: Ayvalı Köyü’ndeki sağlık evini, sağlık evinde görev yapan ebeyi, Han 

(ilçe merkezi) Aile Sağlığı Birimini ve Çifteler Devlet Hastanesini gösteren 

fotoğraflar 
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Ek-3: Gündoğdu ve Emek Mahallelerinden fotoğraflar 
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Ek-4: Köy örneklemine uygulanan mülakat formu61  

1. Cinsiyet  (..) Erkek      (..) Kadın           

2.  YaĢ ___________________   

3. Doğduğu Ģehir __________ 

4. Doğduğu yer (..)Köy        (..) Kasaba-ilçe      (..)Kent merkezi    

5. Kaç yıldan beri EskiĢehir‟de ikamet ediyorsunuz? _____________________ 

6. Medeni durumunuz nedir?   (..) evli           (..) bekar     (..)dul     (..) boĢanmıĢ 

7. Eğitim     
 

(..)Okuryazar 
değil        

(..)diplomasız 

okuryazar   

(..) ilkokul 
mezunu  

(..)ortaokul 
mezunu       

(..) lise 
mezunu                                 

(..) üniversite 
mezunu                        

Kendisinin       

Annesinin       

Babasının       

 

8. Mesleğiniz nedir?  
 

Kendisinin Annesinin Babasının 

    

 

 

9. Sosyal güvenceniz var mı? (..) Emekli Sandığı     (. ) SSK      ( ) BAĞ-KUR   (  ) Diğer        (  ) Yok 

10.  Kaç yıldır var? ………………  

11. Yıllık hane geliriniz ne kadar? …………………. 

12. Yılın ne kadarlık bir zamanını çalıĢarak geçiriyorsunuz? ………………………………. 

13. Kaç çocuğunuz 
var?  

YaĢı   Cinsiyeti Okuyor- 
Nerede? 

ÇalıĢıyor-
Nerede? 

Evli Diğer 

1.çocuk       

2.çocuk       

3.çocuk       

4.çocuk       

5.çocuk       

6.çocuk       

 

14. (Evli çocuğu varsa) EvlenmiĢ olan çocuklarınızın sağlık harcamalarından siz mi sorumlusunuz?                

(  )evet (  ) hayır 

15. Evde çocukların ayrı yatak odaları var mı? (  ) var (  ) yok 

16. Evde yatalak-felçli-bakıma muhtaç hasta var mı? (  ) var (  ) yok 

17. Herhangi bir yerden sosyal yardım alıyor musunuz? (..) almıyor (..) belediyeden (..) valilikten (..) diğer  

18. Eviniz kime ait? (..)kendimize (..)aileden baĢka birine (..) kira (Kirası ne kadar……………..…….?) 

19. Evde eĢiniz ve çocuklarınız dıĢında yaĢayan kaç kiĢi var? (anne-baba vb)………………………………. 

 

                                            
61

 Mülakat ve anket formlarının asıllarında cevap yazılması için bırakılan boĢluklar kaldırılmıĢtır. 
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20. Hane durumu: 

Tuvalet evin (  ) Ġçinde (  ) DıĢında 

Ahırınız var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Ahırınız eve bitiĢik mi, ayrı mı? 
(Gözlemlendiyse sorulmayacak) 

(  ) BitiĢik  (  ) Ayrı 

Kümesiniz var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Kümesiniz eve bitiĢik mi, ayrı mı?   (  ) BitiĢik  (  ) Ayrı 

Evde banyo var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Banyo ve tuvalet aynı mı ayrı ayrı mı?  

Banyoda su tesisatı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Tuvalette su tesisatı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Mutfakta su tesisatı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Ġçme suyu (Kalabak vs) (  ) Musluktan akan 
suyu içiyor 

(  ) Parayla içme suyu alıyor 

(  ) Kuyu suyu içiyor  (  ) TaĢıma su kullanıyor (taĢıyor) 

Yemek yaparken hangi suyu kullanıyorsunuz? (  ) ġebeke suyu        (  ) Ġçme Suyu    (  ) Diğer 

ÇamaĢırı nasıl yıkıyorsunuz? (  ) Elde (  ) Makinede  

     Elde yıkıyorsanız suyu nasıl ısıtıyorsunuz? 

Buzdolabı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Nasıl ısınıyorsunuz?  

Haftada kaç tane (rulo) tuvalet kağıdı tüketiyorsunuz? 

Küçük çocuğunuz varsa hazır çocuk bezi kullanıyor musunuz? (  ) Evet  (  ) Hayır    

 

21. Genel olarak sağlığınız nasıl? (..) çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) çok kötü 

22. (Evde yaĢayan anne varsa) Annenizin sağlığı genel olarak nasıl? (..)çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) 

çok kötü 

23. (Evde yaĢayan baba varsa)Babanızın sağlığı genel olarak nasıl? (..)çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) 

çok kötü 

24. Sizce sağlıklı beslenme nedir?  

25. AĢağıdakileri ne sıklıkta yiyorsunuz? 

 Her 
gün 

Haftada 
bir  

Ayda 
bir 

Birkaç 
ayda bir 

 Yılda 
bir 

Et-tavuk-balık      

Peynir-yumurta-süt-yoğurt      

Sebze-meyve          

Ekmek, patates, makarna, pilav, bulgur      

 

 hiçbirza
man  

birkaç 
ayda bir 

ayda 
bir  

haftada 
bir  

her gün   fikrim 
yok 

26. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle (mesela çocuklara kalsın 
diye)  porsiyonlarınızı küçülttüğünüz (az yediğiniz) ya da 
öğün atladığınız (mesela bu öğlen yemeyeyim dediğiniz)  
olur mu? 

      



397 
 

 
 

27. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle (mesela çocuklara kalsın 
diye) sofradan aç kalktığınız olur mu? 

      

28. Ne sıklıkta hasta olursunuz?           

29. Kendinizi ne sıklıkta yorgun hissedersiniz?             

30. Ne sıklıkta ağrınız olur? (baĢ, diĢ, eklem vs)         

31. Ne sıklıkta ilaç içersiniz?       

32. Ne sıklıkta uyuma problemi –uyku bozukluğu 
çekersiniz?  

      

33. Kendinizi ne sıklıkta stresli hissedersiniz?       

34. Ne sıklıkta egzersiz-spor yaparsınız?       

35. Ne sıklıkta alkol alırsınız?        

içiyorsa Kaç yıldır içki içiyorsunuz?  

36. Ne sıklıkta sigara içersiniz?        

Ġçiyorsa  Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?  

 

37. Hiç grip aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır      31.a. Olduysanız Ģimdiye kadar kaç kere oldunuz?   

38. Hepatit aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır 

39. AĢağıdaki kronik hastalıklardan hangileri sizde var? (Birden fazla iĢaretlenebilir) 

(  ) Ģeker   (  )romatizma   (  )tansiyon    (  )kalp   (  ) yüksek kolesterol  (  )astım-bronĢit  (  ) diğer ……….. 

40. Doktora-hastaneye ne sıklıkta gidersiniz?  

(  ) hiç gitmem (  ) biraz hastalanınca giderim (  ) çok hastalanınca giderim  (  )hasta olmasam da kontrole 

giderim  ( ) fikrim yok 

41. DiĢçiye ne sıklıkta gidersiniz?   

(  )hiç gitmem (  ) diĢim ağrırsa giderim (  ) diĢim apse yaparsa giderim (  ) düzenli kontrole giderim   ( ) 

fikrim yok 

42. Gideceğiniz doktorun kadın ya da erkek olmasına dikkat eder misiniz? 

( ) kesinlikle ederim ( ) ederim  ( ) etmem ( ) kesinlikle etmem ( ) fikrim yok 

43. Doktora muayene olurken utanır mısınız? ( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

44. Doktor karĢı cinsse muayene olurken utanır mısınız? ( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

45. Kadın doğum doktorundan (jinekoloji) / erkek doktorundan (bevliye) utanır mısınız?  

( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

46. AĢağıdaki ifadelere katılıyor musunuz?  

AteĢim çıktığında hastaneye-doktora giderim  (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Grip olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Nezle olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Ġshal olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

 

47. Sizce hastalığın nedeni kader  midir yoksa yaĢam koĢulları mıdır? 

48. ÇeĢitli hastalıklar geçiriyoruz. Bunlardan bazılarını ayakta geçiriyoruz. Hangi durumda, ne olursa 

hastaneye gitmek lazım?   



398 
 

 
 

49. Hasta olduğunuzda komĢular, akrabalar size ilaç verse ya da tavsiye etse kullanır mısınız? 

(  ) kesinlikle kullanırım (  ) çoğunlukla kullanırım (  ) çoğunlukla kullanmam (  ) kesinlikle kullanmam (  ) 

fikrim yok 

50. Ġlaçların son kullanma tarihlerine dikkat eder misiniz?  

(  ) kesinlikle ederim (  ) çoğunlukla ederim (  ) çoğunlukla etmem (  ) kesinlikle etmem (  ) fikrim yok 

51. Kaç gebelik geçirdiniz? / EĢiniz kaç gebelik geçirdi?………….  

46.1. Kaçı düĢük ya da ölü doğumdu?  …………………………… 

46.2. Kaç doğum yaptınız? ……………………………………….. 

46.3. Hamileyken kaç kere doktor kontrolüne gittiniz? ……………………….. 

46.4. Hamileyken doktor kontrolü için nereye gittiniz?  

( ) ana-çocuk sağ.mrk. ( ) sağlık ocağı ( ) devlet hast.  ( ) ssk  hast. ( ) üniv.hast. ( ) özel has. (  ) özel 

muayenehane 

46.5. Doğumu nerede yaptınız? ……………………………………. 

46.6. Doğumu evde yaptıysanız kim yardım etti?  (  ) ebe     (  ) komĢu   (  ) akraba (  )diğer…. 

52. Çocuklarınızın aĢılarını düzenli olarak yaptırıyor musunuz? (yoksa birkaç gün tarihi geçtiği oluyor 

mu?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

53. Sağlıkla ilgili konularda bilgilerinizi nereden öğrendiniz? (birden fazla Ģık iĢaretlenecekse öncelik 

belirtilmeli)         

 (  ) televizyon-radyo (  ) internet (  ) komĢu (  ) akraba   (  )diğer ………………………………… 

54. Televizyonda-radyoda-internette sağlıkla ilgili verilen bilgilerin doğruluğuna inanıyor musunuz? 

 (  ) hepsine inanıyorum (  ) büyük kısmına inanıyorum (  ) çok az bir kısmına inanıyorum  (  ) hiçbirine 

inanmıyorum  (  ) fikrim yok 

55. KomĢuların-akrabaların sağlıkla ilgili verdiği bilgilerin doğruluğuna inanıyor musunuz?  

(  ) hepsine inanıyorum (  ) büyük kısmına inanıyorum (  ) çok az bir kısmına inanıyorum  (  ) hiçbirine 

inanmıyorum  (  ) fikrim yok 

56. BaĢkasının yeĢil kartını kullanmak ya da baĢkasının sağlık karnesine ilaç yazdırmak konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? 

57. Sizce sağlıklı olmak ne demektir? ……………………………………………. 

58. Sağlığınızla ilgili olarak en önemli sorununuz nedir? ………………………………………… 

59. Sizce hastalık nedir? ………………………………….  

60. Sizce hastalığa ne neden olur?  

61. Normalde hastaneye gitmeyip evde geçirdiğiniz hastalıkları, çok paranız olsa yine evde mi geçirirdiniz 

yoksa hastaneye ya da doktora gider miydiniz? ( ) evde geçirirdim ( ) hastaneye giderdim 

62. ĠyileĢmek amacıyla hacıya-hocaya gider misiniz?  

( )giderim     ( ) gitmedim ama baĢka çarem kalmazsa giderim     ( ) gitmem 

(Evetse) Eğer çok paranız olsaydı yine de iyileĢmek için hacıya hocaya gider miydiniz? ( )evet ( )hayır 

63. Hastalandığınız zaman hangi sağlık kuruluĢunu tercih edersiniz? 

(  ) sağlık ocağı     (  ) devlet hastanesi     (  ) ssk  hastanesi (  ) üniversite hastanesi  

(  ) özel hastane   (  ) özel muayenehane (  ) diğer .........…………………………………………. 
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60.a. NEDEN bu kuruluĢu tercih ediyorsunuz?  

64. Hastanelerin birleĢmesi vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢması açısından  

(  ) iyi oldu (  ) kötü oldu ( ) bir Ģey değiĢmedi (  )fikrim yok    64.a.NEDEN?.........  

65. Belli bir hastaneye gitmek isteyip de oraya sevk edilmediğiniz oldu mu? (  )evet   (  ) hayır 

66. Sizce özel hastaneler (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

67. Sizce devlet hastaneleri  (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

68. Sizce hizmet kalitesi açısından hangi hastane daha iyidir? ( ) devlet hastanesi (  ) özel hastaneler (  ) 

ikisi de aynı (  ) fikrim yok 

69. Sizce Türkiye‟de hastanelerin en önemli sorunu nedir? … 

70. Doktorların ve hemĢirelerin size davranıĢlarından memnun musunuz? (  )evet   (  ) hayır  (Hayırsa 

lütfen bir örnek verin.) 

71. Doktorların ameliyatlar için “bıçak parası” olarak adlandırılan ücreti almalarını doğru buluyor 

musunuz?   

(  ) Kesinlikle doğru (  ) Doğru (  ) YanlıĢ (  ) Kesinlikle yanlıĢ ( ) Fikrim yok 

72. Sizden hiç bıçak parası istediler mi?  (  ) Evet  (  ) Hayır  (Evetse: Nasıl oldu?) 

73. Hastane-doktor için paraya ihtiyacınız olup paranız olmadığı oldu mu? (  )evet   (  ) hayır  (Evetse) Nasıl 

çözdünüz, nasıl hallettiniz? 

74. Devletin bazı ilaçları karĢılamaması hakkında ne düĢünüyorsunuz?    

75. Sizce memurlar sağlık hizmetlerinden SSK ve Bağ-Kur‟lulardan daha mı iyi faydalanıyorlar? 

( ) evet   (  ) hayır 

76. Bir devletin vatandaĢlarına ideal sağlık hizmeti sağlaması için ne yapması gerekir?  

77. Sizce Türkiye‟de sağlık hizmetleri ne kadar yeterlidir?   

( ) oldukça yeterli ( ) yeterli  ( ) yetersiz  ( ) oldukça yetersiz ( ) fikrim yok 

78. Benim sorularım bu kadardı. Cevap verdiğiniz için teĢekkür ederim. Benim sormadığım ama sizce 

sorulması gereken baĢka soru  ya da eklemek istediğiniz bir Ģey var mı?  
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Ek-5: Mahalle örneklemine uygulanan mülakat formu   

      

 
1. Cinsiyet  (..) Erkek      (..) Kadın  

2. YaĢ ___________________ 

3. Doğduğu Ģehir ____________________________ 

4. Doğduğu yer (..)Köy        (..)Kasaba-ilçe      (..)Kent merkezi    

5. Kaç yıldan beri EskiĢehir‟de ikamet ediyorsunuz? _____________________ 

6. Medeni durumunuz nedir?   (..) evli           (..) bekar     (..)dul     (..) boĢanmıĢ 

11. Eğitim     
 

(..)Okur 
yazar değil        

(..) 
diplomasız 
okuryazar     

(..) ilkokul 
mezunu  

(..)ortaokul 
mezunu       

(..) lise 
mezunu                                 

(..) 
üniversite 
mezunu                        

Kendisinin       

Annesinin       

Babasının       

 

12. Mesleğiniz nedir?  
 

Kendisinin Annesinin Babasının 

    
 

                        
9. Sosyal güvenceniz var mı? (..) Emekli Sandığı (..) SSK      ( ) BAĞ-KUR   (  ) Diğer        (  ) Yok 

10. Kaç yıldır sosyal güvenceniz var? …………………………………… 

11. Aylık hane geliriniz ne kadar? ………………….   11.a. Aylık kendi kiĢisel geliriniz ne kadar? 

12. Kaç çocuğunuz 
var?  

 

YaĢı   Cinsiyeti Okuyor- 
Nerede? 

ÇalıĢıyor-
Nerede? 

Evli  Diğer  

1.çocuk       

2.çocuk       

3.çocuk       

4.çocuk       

 
13. (Evli çocuğu varsa) EvlenmiĢ olan çocuklarınızın sağlık harcamalarından siz mi sorumlusunuz? ( )evet 

( )hayır 

14. Evde çocukların ayrı yatak odaları var mı? (  ) var (  ) yok 

15. Evde yatalak-felçli-bakıma muhtaç hasta var mı? (  ) var (  ) yok 

16. Herhangi bir yerden sosyal yardım alıyor musunuz? (..) almıyor (..) belediyeden (..) valilikten (..) diğer  

     16.a.Ne yardımı? (nakit, kömür, erzak vs.)………………………… 

17. Hiç göç ettiniz mi?  

(..) Hayır    

(..) Evet, EskiĢehir‟in köyünden merkeze  

(..) Evet, baĢka bir ilin köyünden EskiĢehir merkeze  (hangi il?)……………. (kaç yıl önce?)………….. 

(..) Evet, baĢka bir Ģehir merkezinden EskiĢehir merkeze (hangi il?)……………(kaç yıl önce?)………. 

18. Neden göç ettiniz?... 

19. Göç etmeden önce bulunduğunuz yerde sağlık hizmetlerine eriĢimle ilgili sıkıntınız var mıydı? ( )evet ( 

)hayır 

(Varsa ne gibi sıkıntılarınız  vardı? _____________ _________) 

20. Göç ettikten sonra bu sıkıntılarınız ortadan kalktı mı? ( )evet ( )hayır ( )o sıkıntılar bitti ama Ģimdi 

baĢka sıkıntılar var (nelerdir?)   



401 
 

 
 

21. Eviniz kime ait? (..)kendimize (..)aileden baĢka birine (..) kira (Kirası ne kadar……………..…….?) 

22. Evinizin türü ne? (..) müstakil  (..)gecekondu (..)apartman dairesi (..)kapıcı dairesi (  ) 

diğer………………….. 

23. Evde eĢiniz ve çocuklarınız dıĢında yaĢayan kaç kiĢi var? (anne-baba vs)………………………… 

24. Hane durumu 

Tuvalet evin (  ) Ġçinde (  ) DıĢında 

Banyoda su tesisatı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Tuvalette su tesisatı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Ġçme suyu (Kalabak vs) (  ) Musluktan akan suyu 
içiyor 

(  ) Parayla içme suyu alıyor 

(  ) Kuyu suyu içiyor  (  ) TaĢıma su kullanıyor 
(taĢıyor) 

Yemek yaparken hangi suyu kullanıyorsunuz? (  ) ġebeke suyu        (  ) Ġçme Suyu    (  ) Diğer 
 

ÇamaĢırı nasıl yıkıyorsunuz? (  ) Elde (  ) Makinede  

Elde yıkıyorsanız suyu nasıl ısıtıyorsunuz? 
 

Buzdolabı var mı? (  ) Var (  ) Yok  

Nasıl ısınıyorsunuz?  

Haftada kaç rulo tuvalet kağıdı tüketiyorsunuz? 

Küçük çocuğunuz varsa hazır çocuk bezi kullanıyor musunuz? (  ) Evet  (  ) Hayır    

 

25. Genel olarak sağlığınız nasıl? (..) çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) çok kötü 

26. (Evde yaĢayan anne varsa) Annenizin sağlığı genel olarak nasıl? (..)çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) 

çok kötü 

27. (Evde yaĢayan baba varsa) Babanızın sağlığı genel olarak nasıl? (..)çok iyi (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) 

çok kötü 

28. Sizce sağlıklı beslenme nedir? …… 

29. AĢağıdakileri ne sıklıkta yiyorsunuz? 

 Her gün Haftada bir  Ayda bir Birkaç 
ayda bir 

 Yılda bir 

Et-tavuk-balık      

Peynir-yumurta-süt-yoğurt      

Sebze-meyve          

Ekmek, patates, makarna, pilav, 
bulgur 

     

 
30. Hiç grip aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır  

30.1. ġimdiye kadar kaç kere oldunuz?  ……………… 

31. Hepatit aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır 

32. AĢağıdaki kronik hastalıklardan hangileri sizde var? (Birden fazla iĢaretlenebilir) 

     (  ) Ģeker   (  )romatizma   (  )tansiyon    (  )kalp   (  ) kolesterol  (  )astım-bronĢit  (  ) diğer ……….. 

33. Check-up nedir, biliyor musunuz? ……………………………… 

33.1. Hiç check-up oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır 

34.  hiçbirza
man  

birkaç 
ayda bir 

ayda 
bir  

haftada 
bir  

her 
gün   

fikrim 
yok 

35. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle (mesela 
çocuklara kalsın diye)  porsiyonlarınızı küçülttüğünüz (az 
yediğiniz) ya da öğün atladığınız (mesela bu öğlen 
yemeyeyim dediğiniz)  olur mu? 

      

35. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle (mesela 
çocuklara kalsın diye) sofradan aç kalktığınız olur mu? 

      

36. Ne sıklıkta hasta olursunuz?           
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37. Kendinizi ne sıklıkta yorgun hissedersiniz?             

38. Ne sıklıkta ağrınız olur? (baĢ, diĢ, eklem vs)         

39. Ne sıklıkta ilaç içersiniz?       

40. Ne sıklıkta uyuma problemi –uyku bozukluğu 
çekersiniz?  

      

41. Kendinizi ne sıklıkta stresli hissedersiniz?       

42. Ne sıklıkta egzersiz-spor yaparsınız?       

43. Ne sıklıkta alkol alırsınız?        

içiyorsa Kaç yıldır alkol alıyorsunuz?  

44. Ne sıklıkta sigara içersiniz?        

Ġçiyorsa  Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?  

 

45. Doktora-hastaneye ne sıklıkta gidersiniz? 

       (  )hiç gitmem (  ) biraz hastalanınca giderim (  ) çok hastalanınca giderim (  )hasta olmasam da 

kontrole giderim  ( ) fikrim yok 

46. DiĢçiye ne sıklıkta gidersiniz? 

         (  )hiç gitmem (  ) diĢim ağrırsa giderim (  ) diĢim apse yaparsa giderim (  ) düzenli kontrole giderim  (  

) fikrim yok 

47. Gideceğiniz doktorun kadın ya da erkek olmasına dikkat eder misiniz? 

( ) kesinlikle ederim ( ) ederim  ( ) etmem ( ) kesinlikle etmem ( ) fikrim yok 

48. Doktora muayene olurken utanır mısınız? ( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

49. Doktor karĢı cinsse muayene olurken utanır mısınız? ( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

50. Kadın doğum doktorundan (jinekoloji) / erkek doktorundan (bevliye) utanır mısınız?   

 ( ) evet   ( ) hayır  ( ) fikrim yok 

 

51. AĢağıdaki ifadelere katılıyor musunuz? 

AteĢim çıktığında hastaneye-doktora giderim  (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Grip olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Nezle olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

Ġshal olunca hastaneye-doktora giderim (  ) Evet (  ) Hayır (  ) Fikrim Yok  

 
52. Sizce hastalığın nedeni kader midir yoksa yaĢam koĢulları mıdır? 

53. ÇeĢitli hastalıklar geçiriyoruz. Bunlardan bazılarını ayakta geçiriyoruz. Hangi durumda, ne olursa 

hastaneye gitmek lazım?   

54. Hasta olduğunuzda komĢular, akrabalar size ilaç verse ya da tavsiye etse kullanır mısınız? 

(  ) kesinlikle kullanırım (  ) çoğunlukla kullanırım (  ) çoğunlukla kullanmam (  ) kesinlikle kullanmam (  ) 

fikrim yok 

55. Ġlaçların son kullanma tarihlerine dikkat eder misiniz?  

(  ) kesinlikle ederim (  ) çoğunlukla ederim (  ) çoğunlukla etmem (  ) kesinlikle etmem (  ) fikrim yok 

56. Kaç gebelik geçirdiniz? / EĢiniz kaç gebelik geçirdi?………….  

56.1. Kaçı düĢük ya da ölü doğumdu?  …………………………… 

56.2. Kaç doğum yaptınız? ……………………………………….. 

56.3. Hamileyken kaç kere doktor kontrolüne gittiniz? ……………………….. 

56.4. Hamileyken doktor kontrolü için nereye gittiniz?  

( ) ana-çocuk sağ.mrk. ( ) sağlık ocağı ( ) devlet hast.  ( ) ssk  hast. ( ) üniv.hast. ( ) özel has. (  ) özel 

muayenehane 
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56.5. Doğumu nerede yaptınız? ……………………………………. 

56.6. Doğumu evde yaptıysanız kim yardım etti?  (  ) ebe     (  ) komĢu   (  ) akraba (  )diğer…. 

57. Çocuklarınızın aĢılarını düzenli olarak yaptırıyor musunuz? (yoksa birkaç gün tarihi geçtiği oluyor 

mu?)………................................. 

58. Sağlıkla ilgili konularda bilgilerinizi nereden öğrendiniz? (birden fazla Ģık iĢaretlenecekse öncelik 

belirtilmeli)      

 (  ) televizyon-radyo (  ) internet (  ) komĢu (  ) akraba   (  )diğer…. 

78. Televizyonda-radyoda-internette sağlıkla ilgili verilen bilgilerin doğruluğuna inanıyor musunuz? 

 (  ) hepsine inanıyorum (  ) büyük kısmına inanıyorum (  ) çok az bir kısmına inanıyorum  (  ) hiçbirine 

inanmıyorum  (  ) fikrim yok 

79. KomĢuların-akrabaların sağlıkla ilgili verdiği bilgilerin doğruluğuna inanıyor musunuz?  

(  ) hepsine inanıyorum (  ) büyük kısmına inanıyorum (  ) çok az bir kısmına inanıyorum  (  ) hiçbirine 

inanmıyorum  (  ) fikrim yok 

56. BaĢkasının yeĢil kartını kullanmak ya da baĢkasının sağlık karnesine ilaç yazdırmak konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? 

57. Sizce sağlıklı olmak ne demektir?   ……………………………………………. 

58. Sağlığınızla ilgili olarak en önemli sorununuz nedir? ………………………………………… 

59. Sizce hastalık nedir? ………………………………….  

60. Sizce hastalığa ne neden olur?  

61. Normalde hastaneye gitmeyip evde geçirdiğiniz hastalıkları, çok paranız olsa yine evde mi geçirirdiniz 

yoksa hastaneye ya da doktora gider miydiniz? ( ) evde geçirirdim ( ) hastaneye giderdim 

62. ĠyileĢmek amacıyla hacıya-hocaya gider misiniz?  

         ( )giderim     ( ) gitmedim ama baĢka çarem kalmazsa giderim     ( ) gitmem 

 (Evetse) Eğer çok paranız olsaydı yine de iyileĢmek için hacıya hocaya gider miydiniz? ( )evet ( )hayır 

63. Hastalandığınız zaman hangi sağlık kuruluĢunu tercih edersiniz? 

(  ) sağlık ocağı     (  ) devlet hastanesi     (  ) ssk  hastanesi (  ) üniversite hastanesi  

(  ) özel hastane   (  ) özel muayenehane (  ) diğer (Lütfen 

belirtiniz………………...............………………………………………….) 

NEDEN bu kuruluĢu tercih ediyorsunuz?  

 

64. Hastanelerin birleĢmesi vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢması açısından  

(  ) iyi oldu (  ) kötü oldu ( ) bir Ģey değiĢmedi (  )fikrim yok     

NEDEN?.........  

65. Belli bir hastaneye gitmek isteyip de oraya sevk edilmediğiniz oldu mu? (  )evet   (  ) hayır 

66. Sizce özel hastaneler (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

67. Sizce devlet hastaneleri  (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

68. Sizce hizmet kalitesi açısından hangi hastane daha iyidir? (  ) devlet hastanesi (  ) özel hastaneler (  ) 

ikisi de aynı (  ) fikrim yok 

69. Sizce Türkiye‟de hastanelerin en önemli sorunu nedir?   

70. Doktorların ve hemĢirelerin size davranıĢlarından memnun musunuz? (  )evet   (  ) hayır  (Hayırsa 

lütfen bir örnek verin.) 

71. Doktorların ameliyatlar için “bıçak parası” olarak adlandırılan ücreti almalarını doğru buluyor 

musunuz?   



404 
 

 
 

(  ) Kesinlikle doğru buluyorum  (  ) Doğru buluyorum   (  ) YanlıĢ buluyorum  (  ) Kesinlikle yanlıĢ 

buluyorum ( ) Fikrim yok 

 

72. Sizden hiç bıçak parası istediler mi?  (  ) Evet  (  ) Hayır   (Evetse: Nasıl oldu?) 

73. Hastane-doktor için paraya ihtiyacınız olup paranız olmadığı oldu mu? (  )evet   (  ) hayır  (Evetse) 

Nasıl çözdünüz, nasıl hallettiniz? 

74. Devletin bazı ilaçları karĢılamaması hakkında ne düĢünüyorsunuz?   

75. Sizce memurlar sağlık hizmetlerinden SSK ve Bağ-Kur‟lulardan daha mı iyi faydalanıyorlar?  (  ) evet   

(  ) hayır 

76. Bir devletin vatandaĢlarına ideal sağlık hizmeti sağlaması için ne yapması gerekir?  

77. Sizce Türkiye‟de sağlık hizmetleri ne kadar yeterlidir?   

( ) oldukça yeterli ( ) yeterli  ( ) yetersiz  ( ) oldukça yetersiz ( ) fikrim yok 

78. Benim sorularım bu kadardı. Cevap verdiğiniz için teĢekkür ederim. Benim sormadığım ama sizce 

sorulması gereken baĢka soru ya da eklemek istediğiniz bir Ģey var mı? 
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Ek-6: Üniversite örneklemine uygulanan anket formu   

 

1. Cinsiyetiniz:  (  ) Erkek      (  ) Kadın  

2. YaĢınız: ………………………… 

3. Doğduğunuz Ģehir: ………………………………………………………….………. 

4. Doğduğunuz yer (..)Köy        (..)Kasaba-ilçe      (..)Kent merkezi    

5. Kaç yıldan beri EskiĢehir‟de ikamet ediyorsunuz? ………………………………………………………….………. 

6. Medeni durumunuz nedir?   (..) evli           (..) bekar     (..)dul     (..) boĢanmıĢ 

7. Unvanınız nedir? (  ) Profesör  (  ) Doçent   (  ) Yardımcı Doçent 

8. Annenizin mesleği nedir? ………………………………………………………….………. 

9. Babanızın mesleği nedir? ………………………………………………………….………. 

10. Kaç yıldır sosyal güvenceniz var? ………………………………………………………….………. 

11. Bütün ek gelirleriniz (kira vb dahil) aylık kiĢisel geliriniz ne kadar? ………… 

12. EĢinizin aylık geliri ne kadar? ………… 

13. Kaç çocuğunuz var? ………… 

 YaĢı   Cinsiyeti Okuyor ÇalıĢıyor Diğer 

1.çocuk      

2.çocuk      

3.çocuk      

4.çocuk      

 

14. Eviniz kime ait? (..)Kendimize (..) Aileden baĢka birine (..) Kira (Kiraysa kirası ne kadar? ………………) 

15. Eviniz hangi mahallede? ……………………………………… 

16. Evinizin türü ne? (.) müstakil  (.)apartman dairesi (.) site içinde apartman dairesi 

17. Genel olarak sağlığınız nasıl? (..) çok iyi  (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) çok kötü 

18. Annenizin sağlığı genel olarak nasıl?  (..) çok iyi  (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) çok kötü (  )vefat etti 

19. Babanızın sağlığı genel olarak nasıl? (..)çok iyi  (..) iyi  (..) orta (..)kötü (..) çok kötü ( )vefat etti 

20. Lütfen aĢağıdaki gıdaları ne sıklıkta tükettiğinizi uygun kutuya bir iĢaret koyarak belirtiniz: 

 Her gün Haftada bir  Ayda bir Birkaç ayda bir  Yılda bir 

Et-tavuk-balık      

Peynir-yumurta-süt-yoğurt      

Sebze-meyve          

Ekmek, patates, makarna, pilav      

 

21. Sağlıklı beslenmek, kilo vermek veya almak için hiç diyetisyene baĢvurdunuz mu? (.)evet (.)hayır 

22. Özel sağlık sigortanız var mı? (..) evet (..) hayır (Varsa kaç yıldır var? ………) 

23. Son 5 yılda sağlık amacıyla kaplıca, Ģifalı su gibi yerlere gittiniz mi?  (.) evet ( ) hayır 
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24. Ne sıklıkta hasta 
olursunuz?     

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

25. Ne sıklıkta yorgun 
hissedersiniz?       

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

26. Ne sıklıkta ağrınız 
olur? (baĢ, diĢ, 
eklem vs)   

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

27. Ne sıklıkta ilaç 
içersiniz ya da iğne 
olursunuz? 

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

28. Ne sıklıkta uyku 
bozukluğu 
çekersiniz?  

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

29. Ne sıklıkta stresli 
hissedersiniz? 

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

30. Ne sıklıkta 
egzersiz-spor 
yaparsınız? 

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

31. Ne sıklıkta alkol 
alırsınız?  

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

31.a. Alkol alıyorsanız kaç yıldır alıyorsunuz? Lütfen yazınız  ………………… 

32. Ne sıklıkta sigara 
içersiniz?  

(  ) 

Hiçbir zaman  

( .) 

Birkaç ayda bir  

(..) 

Ayda bir  

(..) 

Haftada bir  

(..) 

Her zaman   

(..) 

Fikrim yok 

32.a. Sigara içiyorsanız kaç yıldır içiyorsunuz? Lütfen yazınız ………………… 

 

33. Hiç grip aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır  

33.1. Olduysanız, her yıl olur musunuz? (  ) evet (  ) hayır  

33.2. ġimdiye kadar kaç kere oldunuz?  ……………… 

34. Hepatit aĢısı oldunuz mu? (  ) evet (  ) hayır 

35. AĢağıdaki kronik hastalıklardan hangileri sizde var? (Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Ģeker   (  )romatizma   (  )tansiyon    (  )kalp   (  ) yüksek kolesterol  (  )astım-bronĢit   

(  ) diğer (Lütfen belirtiniz ……..………………………………………………………..………..) 

36. Doktora-hastaneye ne sıklıkta gidersiniz?  

(  )hiç gitmem  (  ) biraz hastalanınca giderim  (  ) çok hastalanınca giderim  

(  )hasta olmasam da kontrole giderim          (  ) fikrim yok 

37. DiĢçiye ne sıklıkta gidersiniz?        

(  )hiç gitmem           (  ) diĢim ağrırsa giderim        (  ) diĢim apse yaparsa giderim  
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(  ) düzenli kontrole giderim  (  ) fikrim yok 

38. Hasta olduğunuzda komĢular, akrabalar size ilaç verse ya da tavsiye etse kullanır mısınız?  

(  ) kesinlikle kullanırım   (  ) çoğunlukla kullanırım     

(  ) çoğunlukla kullanmam   (  ) kesinlikle kullanmam   (  ) fikrim yok 

39. Ġlaçların son kullanma tarihlerine dikkat eder misiniz? 

(  ) kesinlikle dikkat ederim   (  ) çoğunlukla dikkat ederim   

(  ) çoğunlukla dikkat etmem   (  ) kesinlikle dikkat etmem  (  ) fikrim yok 

40. Sağlıkla ilgili en önemli iki bilgi kaynağınız hangileridir? Lütfen öncelik numarası veriniz:  

(  ) televizyon-radyo (  ) internet (  ) komĢu (  ) akraba ( ) popüler sağlık kitapları    

( )dergilerde sağlıkla ilgili makaleler ( )diğer (lütfen belirtiniz: ……………………………..…...) 

41. Medyada sağlıkla ilgili verilen bilgilerin doğruluğu hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

 (  ) kesinlikle inanıyorum (  ) inanıyorum (  ) fikrim yok (  ) inanmıyorum  (  ) kesinlikle inanmıyorum  

42. KomĢuların-akrabaların sağlıkla ilgili verdiği bilgilerin doğruluğu hakkında ne düĢünüyorsunuz? (  ) 

kesinlikle doğrudur (  ) doğrudur (  ) yanlıĢtır (  ) kesinlikle yanlıĢtır ( ) fikrim yok 

43. Hiç iyileĢmek amacıyla hacıya-hocaya gittiniz mi?  

( )evet, gittim ( ) gitmedim ama baĢka çarem kalmazsa giderim ( ) gitmedim, kesinlikle de gitmem 

44. BaĢkasının yeĢil kartını kullananlar ya da baĢkasının sağlık karnesine ilaç yazdıranlar hakkında ne 

düĢünüyorsunuz?    

45. Sağlığınızla ilgili olarak en önemli sorununuz nedir?    

46. Sizce sağlıklı olmak ne demektir? Lütfen tanımlayınız: ……………………….…………………………… ………………..   

47. Sizce hastalık nedir? Lütfen tanımlayınız:  ……………………………………….……………………..……………   

48. Sizce hastalığa ne neden olur?…………………………………………………………………………………………… 

……………………………   

49. Hastalandığınız zaman hangi sağlık kuruluĢunu tercih edersiniz? 

(  ) sağlık ocağı     (  ) devlet hastanesi     (  ) ssk hastanesi (  ) üniversite hastanesi  

(  ) özel hastane   (  ) özel muayenehane (  ) Ankara-Ġstanbul‟da bir sağlık kuruluĢuna  

(  ) diğer (Lütfen belirtiniz………………...............………………………………………….) 

49.1. Lütfen neden bu kuruluĢu tercih ettiğinizi belirtiniz………………………………………   

50. Hastanelerin birleĢmesi vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢması açısından  

(  ) iyi oldu (  ) kötü oldu ( ) bir Ģey değiĢmedi (  )fikrim yok  

51.  Lütfen aĢağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı uygun Ģıkkı iĢaretleyerek belirtiniz. 

AteĢim çıktığında hastaneye-doktora giderim    (  ) Evet   (  ) Hayır   (  ) Fikrim Yok  

Grip olunca hastaneye-doktora giderim   (  ) Evet   (  ) Hayır   (  ) Fikrim Yok  

Nezle olunca hastaneye-doktora giderim   (  ) Evet   (  ) Hayır   (  ) Fikrim Yok  

Diare (ishal) olunca hastaneye-doktora giderim   (  ) Evet   (  ) Hayır   (  ) Fikrim Yok  
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52. Sizce özel hastaneler (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

53. Sizce devlet hastaneleri  (   ) aĢırı kalabalık  (  ) kalabalık (  ) sakin (  ) çok sakin (  ) diğer   

54. Sizce hizmet kalitesi açısından hangi hastane daha iyidir?  

(  ) devlet hastanesi (  ) özel hastaneler (  ) ikisi de aynı (  ) fikrim yok 

55. Sizce Türkiye‟de hastanelerin en önemli sorunu nedir? …………………………………………………………  

56. Doktorların ve hemĢirelerin size davranıĢlarından memnun musunuz? (  )evet   (  ) hayır  

57. Doktorların ameliyatlar için “bıçak parası” olarak adlandırılan ücreti almalarını doğru buluyor 

musunuz?  (  ) Kesinlikle doğru buluyorum  (  ) Doğru buluyorum   

(  ) YanlıĢ buluyorum            (  ) Kesinlikle yanlıĢ buluyorum (  ) Fikrim yok 

58. Sizce hastalık da sağlığı ve sağlığı belirlemede hangisi daha ağırlıklıdır? Lütfen size en uygun 

kutucuğu iĢaretleyiniz:              Kader       YaĢam koĢulları  

59. Bir devletin vatandaĢlarına ideal sağlık hizmeti sağlaması için ne yapması gerekir?  

60. Devletin bazı ilaçları karĢılamaması hakkında ne düĢünüyorsunuz?   

  Sizce Türkiye‟de sağlık hizmetleri kadar yeterlidir?   

( ) oldukça yeterli ( ) yeterli  ( ) yetersiz  ( ) oldukça yetersiz ( ) fikrim yok 

61. Sizce emekli sandığı çalıĢanlarını sağlık hizmetlerinden SSK ve Bağ-Kur‟lulardan daha mı iyi 

faydalanıyorlar?  ( ) evet   (  ) hayır 

61.1. (Evetse) Sizce bu durumun değiĢmesi gerekir mi? ( ) evet   (  ) hayır 

61.2. Neden? ………………………………………………………………………………………………………………………   
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