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Giriş ve Amaç: Türkiye’de 1980 yılından sonra etkisini gösteren özelleştirme ve dönüşüm sağlık 
sektörünü de etkilemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan Sağlıkta 
Dönüşüm Programının (SDP) yer aldığı acil eylem planında; sağlık bakanlığının planlayıcı ve 
denetleyici bir konuma getirilmesi ve idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin 
oluşturulması hedeflenmektedir. Sağlık reformları, sağlık çalışanlarını iş güvencesiz, düşük ücretli 
ve kendi aralarında rekabete zorlayarak çalıştırmayı hedeflemekte, gelişmekte olan ülkelerde sağlık 
hizmetine talebi artırmakta ve sonuçta çalışma koşulları olumsuz yönde etkilenerek sağlık 
çalışanlarının iş yükü ve iş stresini artırmaktadır. Sağlık hizmeti alıcıları açısından bakılınca; sağlık 
hizmetlerinin niteliğini düşürmekte ve sağlık hizmetlerine ulaşımı güçleştirmektedir. 
Bu çalışmada; Mersin İlinde görev yapan hekimlerin sağlıkta dönüşüm programından etkilenme 
durumu ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmanın verileri Mersin Tabip Odası Halk Sağlığı 
Komisyonu ve Sağlıkta Dönüşümü İzleme Komisyonu üyeleri tarafından Mart 2011 tarihinde 35 
sorudan oluşan anket formu kullanılarak toplandı. Anketleri hekimler kendileri doldurdu. 
Hekimlerin soruları, SDP’nın başladığı 2003 yılından sonra meydana gelen değişiklileri göz önüne 
alarak yanıtlamaları belirtildi. Mersin İlinde görev yapan 1875 hekimin yarısının çalışmaya alınması 
planlandı, hekimlerin 731’ine ulaşıldı. Anketi cevaplama oranı %78 olarak belirlendi. Verilerin 
özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler ve değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare önemlilik testi 
kullanıldı. 
Bulgular: Hekimlerin %70’i erkek, %42’si uzman, %31’i pratisyen, %15’i araştırma görevlisi, %12’si 
öğretim üyesiydi. Meslekte görev süreleri ortalama 16.8±8.9 yıl (1-55) idi. Hekimlerin %28’i birinci 
basamak, %27’si devlet hastanesi, %27’si tıp fakültesi, %18’i özel sağlık kurumunda çalışıyordu ve 
%72’si tabip odasına üyeydi. Son beş yılda %23’ünün idari, %17’sinin adli soruşturma geçirdiği 
saptandı. Hekimlerin %97.4’ünün SDP’den en az bir konudan olumsuz olarak etkilendiği, %95.5’inin 
SDP uygulamaları hakkında en az bir konuda olumsuz düşündüğü belirlendi. Hekimlerin %43.1’inin 
SDP’den en az bir konudan olumlu olarak etkilendiği, %41.2’sinin SDP uygulamaları hakkında en az 
bir konuda olumlu düşündüğü saptandı. Hekimlerin SDP’den etkilenme durumları ve görüşleri 
tablo 1’de yer almaktadır. 
Kadın hekimlerin (gelecek beklentisi, psikolojik durum, kendi öngördüğü tedaviyi uygulayabilme), 
pratisyen hekimlerin (iş yükü, çalışma süresi, yıllık tatil ve dinlenmeye ayrılan süre, hobilerine 
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ayırdığı süre, aile ilişkileri) ve uzman hekim, öğretim üyesi, araştırma görevlilerinin (ücret dengesi, 
gelecek beklentisi, meslek sevgisi, hastalarla ilişki) sağlık alanındaki birçok konuda SDP’den 
olumsuz yönde etkilendiği ve farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı. Özel sağlık 
kurumunda çalışanların da aylık/yıllık çalışma süresi, hobilerine ayırdığı süre ve kendi öngördüğü 
tedaviyi uygulayabilme konularında daha fazla olumsuz yönde etkilendiği ve farkın istatistiksel 
olarak da anlamlı olduğu saptandı. Bunların yanında tabip odasına üye olan hekimlerin 
olmayanlara göre sadece amirlerin olumsuz davranışı ile daha fazla oranda karşılaştığı saptandı. 
Sonuçlar: Sağlıkta dönüşüm programı olarak adlandırılan sağlığın özelleştirilmesi; kadın-erkek, 
uzman-pratisyen-öğretim üyesi-asistan, birinci-ikinci-üçüncü basamak, kamu-özel sağlık kurumu 
ayırt etmeden bütün hekimleri yaşamın her alanında olumsuz olarak etkilemiştir. Hekimlere göre, 
halka sunulan sağlık hizmetinin kalitesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde ve halkın sağlık 
hizmetlerini kullanımı konusunda da sorun vardır. Halk sağlığını olumsuz etkileyen bu sürecin 
durdurulması ya da olumsuz etkilerinin önlenmesi için konunun bütün taraflarının örgütlü olarak 
emek vermesi önerilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta dönüşüm, Hekim, Özlük hakkı, Çalışma yaşamı 
 

 

Tablo 1. Hekimlerin sağlıkta dönüşüm programından etkilenme durumları ve görüşleri  

(Mersin 2011) 

 

 Olumsuz 

Etkilenme 

Sayı (%) 

Hiç 

Etkilenmeme 

Sayı (%) 

Olumlu 

Etkilenme 

Sayı (%) 

SDP’den etkilenme durumu 

Gelecek beklentiniz 604 (82.4) 70 (9.5) 59 (8.0) 

Psikolojik durumunuz 599 (81.7) 89 (12.1) 45 (6.1) 

Özlük haklarınız 597 (81.4) 106 (14.5) 30 (4.1) 

İş yükünüz 583 (79.5) 107 (14.6) 43 (5.9) 

Yıllık tatil ve dinlenme için ayrılan süre 562 (76.7) 140 (19.1) 31 (4.2) 

Çalışma koşullarınız 560 (76.4) 113 (15.4) 60 (8.2) 

Hobileriniz için ayırdığınız süre 536 (73.1) 154 (21.0) 43 (5.9) 

Mesleğinizi geliştirmeye yönelik destek 476 (64.9) 195 (26.6) 62 (8.5) 

Mesleğinize karşı sevginiz 475 (64.8) 191 (26.1) 67 (9.1) 

Aylık/günlük çalışma süreniz 467 (63.7) 220 (30.0) 46 (6.3) 

Hastalar ile ilişkileriniz 445 (60.7) 182 (24.8) 106 (14.5) 

Ailenizle ilişkileriniz 438 (59.8) 242 (33.0) 53 (7.2) 
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Ekip olarak çalışma anlayışı 435 (59.3) 206 (28.1) 92 (12.6) 

Toplam aylık gelir 430 (58.7) 74 (10.1) 229 (31.2) 

Çalışma alanınızda size karşı şiddet 399 (54.4) 296 (40.4) 38 (5.2) 

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz 391 (53.3) 255 (34.8) 87 (11.9) 

Amirlerinizin size karşı davranışı 383 (52.3) 279 (38.1) 71 (9.7) 

Kendi öngördüğünüz tedaviyi uygulayabilme 348 (47.5) 291 (39.7) 94 (12.8) 

SDP hakkındaki görüşler 

Çalışanlar arasında ücret dengesi 632 (86.2) 52 (7.1) 49 (6.7) 

Hekim emeğine verilen değer 617 (84.2) 56 (7.6) 60 (8.2) 

Meslek Deontolojisi 587 (80.1) 110 (15.0) 36 (4.9) 

Öğrenci ve asistan açısından tıp eğitimi 306 (73.6) 89 (21.4) 21 (5.0) 

Mezuniyet sonrası tıp eğitimi 407 (71.2) 126 (22.0) 39 (6.8) 

Sunulan sağlık hizmetinin kalitesi 510 (69.6) 79 (10.8) 144 (19.6) 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin durumu 460 (62.8) 103 (14.1) 170 (23.2) 

Toplumun genel sağlık düzeyi 437 (59.6) 140 (19.1) 156 (21.3) 

Halkın sağlık hizmetlerini kullanabilmesi 394 (53.8) 94 (12.8) 245 (33.4) 

 

 


