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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu rapora esas olan araştırma 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde 30 ilin merkez dahil 113 

ilçesine bağlı 146 mahalle ve köyünde 2532 kişiyle hanelerinde yüzyüze 

görüşülerek yapılmıştır. 

 

AYIN TEMASI: SAĞLIK ALGISI 
Ekim’16 Barometre araştırmamızda aylık tema olarak toplum sağlığı meselesini ele 

alıyoruz. İlk olarak toplumun genel sağlık durumunu tespit ediyoruz ve vatandaşların 

sağlığa dair alışkanlıklarını inceliyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye 

toplumunun yüzde 79’u sağlık durumundan memnun, ancak bu genel memnuniyet 

kanısının kişilerin sağlık durumundan bağımsız olarak oluştuğunu görüyoruz. 

Hâlihazırda her iki kişiden birinin süreğen/kronik hastalığı olduğunu ve yine 

toplumun yaklaşık olarak yüzde 40’nın reçeteli ilaç kullandığını tespit ettik.  

 

Bu ayki tema çalışmamızda görüştüğümüz kişilerin beslenme ve sağlıklı yaşama dair diğer 

alışkanlıklarını da inceledik. Toplumun yüzde 60’ının “geçtiğimiz bir hafta içinde” 

hiçbir şekilde spor yapmamış olduğunu tespit ettik. Öte yandan yüzde 56’nın tuz, 

şeker ya da undan en az birini eskisine göre azalttığını ortaya çıkardık. Bunlara ek 

olarak, toplumun yüzde 39’unun aktif şekilde (yani günde birden fazla) sigara 

içtiğini, yüzde 74’ün ise hayatı boyunca asla alkollü bir içki içmemiş olduğunu 

gördük.    

 

Analiz sonucunda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama dair toplumsal kitlelerin arasındaki 

en önemli farklılaştırıcı unsurların yaş ve cinsiyet olduğunu gördük. Spor yapanların, 

sigara, içki ve gazlı içecek tüketenlerin çoğunluğunu gençler ve erkekler oluşturuyor, 

ancak düzenli olarak kontrole gidenlerin ve reçeteli ilaç kullananların çoğunluğunu 

yaşlılar kadınlar oluşturuyor. Buna göre toplumda en çok spor yaptığı halde sağlığına 

en az dikkat edenler 18-32 yaş aralığındaki genç erkekler olurken, en az spor 

yaptığı halde sağlığına en çok dikkat edenler 65 yaş üstü kadınlar olduğunu iddia 

etmek yanlış olmayacaktır.  

 

Sağlık temasının ikinci bir ayağı olarak ise sağlıkta ayrımcılık ve siyaset meselelerine 

baktık. Toplumun hemen hemen yarısı (yüzde 46) doktor ve hemşirelerin ayrımcılık 

yaptığını ve üçte biri (yüzde 35) kendilerinin doğrudan bu ayrımcılığa maruz 

kaldıklarını belirtiyor. Ayrımcılığın temel sebebi olarak en sık söylenen cevaplar 

yüzde 19 ile “kılık kıyafet” ve yüzde 18 ile “maddi durum.”  

 

Toplumun dörtte üçü hükümetin sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu ve yine her dört 

kişiden üçü Ak Parti hükümeti döneminde sağlık hizmetlerinin iyiye gittiğini belirtti. 

Ak Parti döneminde sağlık hizmetlerini en son sorduğumuz 2007 yılında bu oran 

yüzde 52 idi. Öyle görünüyor ki geçen dokuz yıl içinde Ak Parti hükümetine sağlık 

konusunda verilen destek 25 puan kadar artmış ve toplum diğer hiçbir toplumsal 

meselede gözlemlemediğimiz şekilde hemfikir olmuş. Ak Partili seçmenin yüzde 95’i 

sağlık hizmetlerinin iyiye gittiğini belirtirken, diğer partilerden verilen destek de 

azımsanmayacak oranlara işaret ediyor: CHP’lilerin yüzde 45’i, MHP’lilerin yüzde 

67’si ve HDP’lilerin yüzde 40’ı yine Ak Parti hükümeti döneminde sağlık 

hizmetlerinin iyiye gittiğini belirtiyor.  
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2. SAĞLIK ALGISI 

2.1. Sağlık Alanındaki Eşitsizlikler ve Ayrımcılıklar  

 
Ayşecan Terzioğlu, Yard.Doç. Dr.  

Galatasaray Üniv. Sosyoloji Bölümü, misafir öğretim üyesi 

 

Dünyada ve Türkiye’de sağlık alanı, bu alana büyük ölçüde şekil veren modern, 

biyomedikal tıbbın nesnel yaklaşımını ön plana çıkarır.  Bu çerçevede, 19. yüzyıldan 

itibaren, biyomedikal tıp kendisine temel olarak yine nesnellik iddiasındaki biyoloji, 

fizik, kimya gibi pozitif bilimleri alması ve ruh/beden ayrımına dayanmasıyla ondan 

çok daha eski tarihlere dayanan Çin Tıbbı ya da İslami Tıp gibi diğer tıbbi 

sistemlerden ayrılır.  Nesnellik iddiası Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 

Fakültelerinin eğitimlerindeki derslerinde sıklıkla tekrarlanır ve bu fakültelerin 

mezuniyetlerindeki “Ant İçme Töreni”nde de mezunların hep birlikte söyledikleri 

Hipokrat Andı ve benzeri antlarla pekiştirilir. Buna göre sağlık çalışanları dili, dini, 

etnik grubu, milliyeti ve cinsel yönelimi ne olursa olsun her hastaya eşit şekilde 

davranacaklarına ant içerek mesleklerine atılır.  Fakat sağlık çalışanları, hastalar ve 

toplumun sağlık alanında biraz olsun deneyim sahibi olan tüm bireyleri bütün bu 

nesnellik ve eşitlik iddialarının aslında idealize edilmiş bir tıp imgesine dayandığını 

değişik ölçülerde de olsa fark ederler. 

   

Tıpkı eğitim ve iş hayatı gibi diğer alanlarda da olduğu gibi, sağlık alanı da içinde var olduğu 

toplumdaki politik, ekonomik, hukuki, toplumsal ve kültürel sorunlar, eşitsizlikler ve 

ayrımcılıklardan büyük ölçüde etkilenir ve bu sorunları farklı biçimlerde de olsa 

yeniden üretir.  Toplumdaki asimetrik güç ilişkileri ve bu ilişkilerin dayattıkları 

kalıplar, ötekileştirmeler ve eşitsizlikler sağlık alanına yansıyıp, orada sorgulanmak, 

müzakere edilmek veya yeniden üretilmekle kalmaz, sağlık alanındaki kurumlar ve 

aktörler de aktif bir şekilde kendi kalıplarını, ötekileştirmelerini ve eşitsizliklerini 

üreterek toplumdaki bu sorunlara yeni boyutlar ekler. Dolayısıyla sağlık eşitsizlikleri 

çok katmanlı ve çok boyutlu bir konu olup, bu eşitsizliklerle başa çıkma ve 

mücadele etme yöntemleri de çeşitlidir. Bu konuda çalışan ilk sosyal bilimcilerden, 

kendisi aslen doktor olan Arthur Kleinman (1995), günümüzde artık biyomedikal 

tıbbın bütün dünyada en yaygın ve geçerli tıp sistemi olarak kurumsallaştığını ve 

kabul gördüğünü açıklamıştır. Kleinman, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, 

kim olursak olalım doğum, hastalık, sağlığı koruma gibi nedenlerle hayatımızın 

birçok defa modern tıp kurumlarıyla ve aktörleriyle kesişeceğini belirtmiştir.  İşte 

tam da tıbbın hayatımızdaki vazgeçilmezliği nedeniyle Kleinman, modern tıbbın 

toplumsal farklılıklara eşit yaklaşan, daha çoğulcu ve kapsayıcı söylemler ve 

uygulamalar geliştirmesi için sağlık ve hastalık konularını inceleyen sosyal 

bilimcilerin modern tıbba karşı daha eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerini 

savunmuştur.  

 

Bu düşünsel çerçeveden günümüz Türkiye’sindeki sağlık alanına bakıldığında bu alanın 

birçok politik ve ekonomik tartışmanın tam da ortasında olduğu görülür. Örneğin, 

2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı, o zamandan bu yana 
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iktidarda olan Ak Parti’nin gurur duyduğu ve oy oranı artışında önemli bir etken 

olarak başarılarının arasında ön plana çıkardığı bir atılım olurken, gerek muhalif 

partilerin mensupları gerekse de sağlık çalışanları ve hastaların çeşitli kesimleri bu 

programın tamamını ya da bazı kısımlarını eleştirerek bunun amaçladığı gibi 

sağlıktaki ekonomik eşitsizlikleri kaldırmak yerine pekiştirdiğini savunmuştur. Bu 

dönüşüm programı sağlık personelleriyle ilgili tüm giderlerin mümkün olduğu kadar 

kısılmasına ve doktorların baktıkları hasta oranında kazanç sahibi olduğu “azami 

verimliliği sağlayan” performans sistemine dayanmaktadır (Sönmez, 2011). Bu 

dönüşüm programının temelinde birinci basamak sağlık hizmetleri için Sağlık 

Ocakları yerine Aile Sağlık ve Toplum Sağlık Merkezlerini görevlendirme, devlet 

memurlarının sigortalarını birleştirerek onların da, çoğu zaman bir fark ödeyerek, 

özel hastanelerden faydalanmasını sağlama ve tıbbi bürokrasiyi azaltma planları 

bulunmaktadır.   

 

Ancak artan nüfusa ve tıbbi gelişmelere ayak uyduramayan devlet hastanelerine ve devlet 

üniversitelerinin eğitim ve araştırma hastanelerine gereken maddi ve lojistik destek 

verilmeyerek özel hastaneler ve devlet hastaneleri arasındaki fark bilhassa hizmet 

kalitesi, hijyen ve genel prosedür ve bürokrasi bakımından önemli ölçüde artmıştır.  

Bunun yanı sıra yine bu programın içindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorların 

muayenehaneler ya da özel üniversitelerde yarı zamanlı olarak çalışma opsiyonlarını 

önemli ölçüde kısıtlayan “Tam Gün Yasası” İstanbul Üniversitesine bağlı Çapa ve 

Cerrahpaşa gibi önemli ve köklü devlet hastanelerinin saygın ve deneyimli 

hocalarının bu kurumlardan ayrılmalarına neden olmuştur. Bu sorunlar toplumda 

var olan hastane hiyerarşisini iyice belirginleştirmiş, buna göre önemli bir sağlık 

sorunu baş gösterdiğinde toplumun önemli bir kısmı bunun en iyi şekilde özel 

hastanelerde veya üniversitelerin eğitim ve araştırma hastaneleri, daha sonra devlet 

hastanelerinde iyileştirileceğini düşünmeye başlamıştır. Fakat, özel sağlık 

kurumlarından yararlanma amacıyla tüm ekonomik ve toplumsal kaynaklarını 

seferber eden bireylere rağmen özel hastanelerde tedavi edilen hasta oranı 

toplumun ancak yüzde 10’una karşılık gelmektedir.  Toplumun algısındaki bu 

hastane hiyerarşisi, ilk halkasını Aile Sağlığı Merkezinin oluşturduğu sevk sisteminin 

de özellikle büyük şehirlerde ve orta-üst kesimlerde etkin olarak uygulanmasını 

engellemiştir.  

 

1990’lardaki Türkiye’nin her yerinde sayıları hızla artan özel hastaneler ve 2000lerden 

itibaren ardı ardına açılan özel üniversitelerin Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 

Fakülteleri sağlıkta özelleştirme politikasını iyice görünür ve etkin kılmıştır. Sağlık 

alanının bir piyasa, sağlığın bir meta, hastaların da müşteri olarak görüldüğü bu 

durumda hasta sayısının, hastalıkların ve kullanılan ilaçların artması bir başarı 

olarak görülmüştür.   Eczanelerden alınıp tüketilen ilaç miktarı 2003’te 770 milyon 

kutudan, 2011’de 1,7 milyar kutuya çıkarak, 8 yılda 2,2 kat artmıştır.  (Üçer, 2012).  

2016 yılında ise bu sayı 2 milyar kutuya yaklaşmıştır.1 Bu ilaçların yan etkileri, yanlış 

ya da eksik alınması, son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılması, başka 

hastalar tarafından ya da başka hastalıklar için alınması gibi sorunlar ilaç 

kullanımının artmasıyla birlikte, özellikle doktorların ve hemşirelerin hastaların 

                                                      
1 http://www.trthaber.com/haber/saglik/yillik-tuketilen-ilac-2-milyar-kutuya-cikti-169609.html  

http://www.trthaber.com/haber/saglik/yillik-tuketilen-ilac-2-milyar-kutuya-cikti-169609.html
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muayenesine 5-10 dakika ayırıp ilaç kullanımını ayrıntılı olarak açıklayamadığı 

durumlarda daha da vahim sonuçlara yol açacaktır.   

TÜİK verilerine göre sağlık harcamaları ise 1999-2008 yılları arasında tam 3,5 kat artarak 

12 milyar dolardan 44,8 milyar dolara yaklaşmıştır (Sönmez, 11). Sağlıkta 

neoliberalleşme olarak da düşünebileceğimiz bu ortamda “paran kadar sağlık” 

anlayışı içselleştirilerek, özellikle 1960’larda ve 70lerde vurgulanan koruyucu tıp 

yerini büyük ölçüde daha pahalı ve daha az etkin tedavi edici tıbba bırakmıştır. Bu 

durum sadece tıbbi uygulamaları değil, sağlık algısını ve sağlık söylemlerini de 

değiştirmiş, Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş bildirisinde de yer alan temel bir insan 

hakkı olarak sağlık anlayışı yerini bireysel bir sorumluluk olarak sağlığa bırakmıştır. 

Bununla bağlantılı olarak koruyucu tıp büyük ölçüde televizyon kanallarının zorunlu 

olarak gösterdiği kamu spotları, yasakçı bir zihniyetle planlanan ve uygulanmasında 

sorunlar olan kamusal alanda sigara içme yasakları ve yine tepeden inme ve 

toplumun alt kesimleri için pek de geçerli olmayacak obeziteye karşı savaş 

önerilerine indirgenmiştir.  Koruyucu tıp söylemleri ve uygulamalarındaki bu erozyon 

özellikle toplumda aşılara ve aşılanmaya karşı genel bir şüphe oluşmasına yol açtı. 

Örneğin 2009 yılının sonbaharında Türkiye’de büyük bir salgına dönüşen ve 2010 

yılının sonlarına kadar devam eden, halk arasındaki domuz gribi olarak adlandırılan 

H1N1 gribine önlem olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarına dikkate alan Sağlık 

Bakanlığı büyük bir aşı kampanyası başlattı. Fakat bu kampanya toplumda aşının 

içeriği ve gerekliliği konusunda büyük bir tartışma başlattı, bakanlığın bütün 

çabalarına rağmen aşılama oranı yüzde 5’in altında kaldı, bu yüzden dönemin 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ifadesiyle bu salgın “çok sayıda gereksiz ölüme yol 

açtı” (Delibaş, 2013).  

 

Ak Parti’nin genel söyleminde kadınların toplumsal rollerinin anneliğe indirgenmesine 

paralel olarak cinsel sağlık da üreme sağlığı olarak yansıtılmıştır. Bu yüzden kürtaj 

uygulamasına, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerine; doğum 

kontrolü yöntemleri, eğitimleri ve materyallerine erişim fiilen büyük ölçüde 

kısıtlanmıştır.  Sağlık alanında kadınların aleyhine olan bu cinsiyet eşitsizliğini 

pekiştiren söylem ve uygulamalar birçok defa feminist örgütler tarafından da 

protesto edilmiştir. Aynı şekilde LGBTI bireyler ve onların haklarını savunan örgütler 

de bu bireylere tıp alanında uygulanan eşitsizliklerden, ötekileştirmelerden söz 

etmişlerdir. Trans bireylerin başvurduğu cinsiyet değiştirme ameliyatının bu bireyin 

çocuk sahibi olmayacağı garantisiyle ve zorunlu grup terapisi sonrası yapılması ve 

bu ameliyatlarda yetkin olmayan doktorların yer alarak ameliyat sonuçlarında trajik 

başarısızlıklara yol açması bu sorunların en çok dile getirilenlerindendir.  

 

Sağlığa erişimde ve hastane seçiminde temel insan hakkı olarak sağlık anlayışı 

vurgulanmaması hasta hakları kavramının da tam olarak göz ardı anlamına 

gelmemektedir.  Hastanelerdeki hasta hakları ofisleri ve broşürleri, hastaların sağlık 

çalışanlarıyla ilgili şikâyet edebilecekleri bir telefon hattı bulunması ve hasta 

haklarını savunan çeşitli dernekler bu kavramın en azından kurumsal düzlemde var 

olduğunu gösterir. Tabii bu olanakların hangi sıklıkla, kimler tarafından ve neden 

kullanıldığını da araştırmak gerekir.  
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Türkiye’de sağlık ve eşitsizlik konularında diğer bir göze çarpan da coğrafi, etnik ve küresel 

boyutlardaki eşitsizliklerdir. 19. yüzyıldan 2000’lere kadar sağlık kurumlarının 

dağılımında yurdun batısının doğusuna, kentlerinin kırsal kesimlere göre daha 

avantajlı olduğu belirtilip bu coğrafi eşitsizlik giderilmeye çalışılırken, 1990’ardaki 

Güneydoğu’dan İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere gerçekleşen kitlesel göçlerden 

sonra ülke nüfusunun beşte biri gibi önemli bir kısmının yaşadığı İstanbul içindeki 

farklı semtler ve mahallelerdeki sağlık kurumlarının dağılımındaki ve sağlık 

erişimindeki eşitsizlikler konu edilmeye başlandı. Aynı şekilde “köyden gelen”, 

“doğulu”, “bilinçsiz” hastalar da sıklıkla sağlık çalışanları tarafından damgalanmaya 

ve ayrımcılığa uğradı. Bu durumda hastanın şivesi, görüntüsü, kılık, kıyafeti, özellikle 

başörtüsü ve sakal gibi İslami bir kimliğe işaret eden faktörler bu ayrımcılıkta belli 

başlı kriterler oldular.  Bu durum ve kırsal kesimde sağlık hizmetlerine erişimin 

genel zorluğu kırsal kesimde büyük bir çoğunluğun ancak çok hastalanınca sağlık 

kurumlarına başvurmasına yol açtı. Örneğin, sosyolog Temmuz Gönç Şavran’ın 

(2013) Eskişehir’de yaptığı bir araştırmada, bu ile bağlı aldığı köy örnekleminde, bu 

örneklemin yalnızca yüzde 12’si “çok hastalanmayı beklemeden, biraz 

hastalandığında” sağlık kurumlarına başvurduğunu belirtmiştir.  

 

2000’li yıllarda ise Türkiye’de hem tıbbi turizmin gelişmesi hem de artık küresel göçlerde 

transit ülkeden son durak ülkeye dönüşmesi sonucu ülkeye gelen yabancı 

hastaların sayısında önemli bir artış oldu. Neoliberalleşen sağlık anlayışına uyumlu 

olarak yabancı hastaların sağlık alanındaki deneyimleri ve Türkiyeli sağlık çalışanları 

tarafından algısı da, onların hukuki ve politik konumlarına ve ekonomik güçlerine 

göre önemli ölçüde değişkenlik gösterdi. Örneğin herhangi bir Körfez ülkesinden bir 

ameliyat için gelen Arap turist sağlık alanında hiç bir sorun yaşamaz ve tüm talepleri 

karşılanırken, 2011 yılından ülkelerindeki kargaşa ve savaştan kaçarak Türkiye’ye 

gelen Suriyelilerin sağlık durumları hakkında sağlık çalışanları “Türkiye’ye hastalık 

getiriyorlar” ve “Türklerin sağlıklarını bozuyorlar” gibi ayrımcı ve ötekileştirici 

ifadeleri sıklıkla kullandı.  

 

Türkiye’deki sağlık eşitsizlikleri konusunda önemli bir alan da engellilik olup, bu konuda 

özellikle engelliler ve yakınlarının örgütlenerek, taleplerini dillendirilmesi sonucu bu 

konudaki uygulamalarda son yıllarda bazı ilerlemeler kaydedilmiş; engelli 

rehabilitasyon ve eğitim merkezleri açılmış,  şehirlerin engelliler için daha ulaşılabilir 

olunmasına çalışılmış ve engelliliğin doğumdan önce saptanmasını kolaylaştırmak 

için kök hücre deneyleri gibi tıbbi çalışmalara önem verilmiştir.  

 

Sağlığa erişimi, bu konudaki sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma stratejilerini etkileyen 

önemli bir etken de toplumda değişen sağlık ve hastalık anlayışı ve bu kavramların 

arasına onların arasındaki etkileşimi de etkileyen risk kavramının girmesidir.  Alman 

sosyolog Ulrich Beck’in (2007) de ortaya attığı Risk Toplumu kavramına göre 

bireyler şu anda sağlıklı olsalar da, potansiyel olarak hangi hastalıklara 

yakalanabilecekleri konusunda mutlaka belli uzman görüş ve ifadelerine mecbur 

kalırlar. Bu kavram özellikle kanser gibi genetik geçişliliği olan ve radyasyonla ilgili 

hastalık risklerinde geçerlidir ve Türkiye’nin de önemli ölçüde etkilendiği Çernobil 

nükleer kazasının uzun vadeli küresel etkilerini anlamamızı sağlar.  Her ne kadar 

son yıllarda hükümetler artık koruyucu sağlık anlayışını büyük ölçüde terk etseler de 
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toplumun büyük bir kesiminde hastalık riski üzerinden bu konuda önemli bir 

farkındalık oluşmuş, hastalıklar ve hastalık riskleri konusunda medya -özellikle 

televizyondaki sağlık programları- ve internet  -doktor siteleri ve hasta dayanışma 

forumları- sıklıkla kullanılan kaynaklar olarak öne çıkmıştır.  Bunun sonuçlarından 

biri olarak Hürriyet Gazetesi’ndeki  sağlık haberlerinde 1970-2010 yılları arasındaki 

dönüşümü inceleyen bir çalışmada gösterildiği gibi, bu süre içinde doktorlara karşı 

negatif bir tutum içeren haberler ve “Doktorlar insanlarda safra kesesi bırakmadı” 

gibi sansasyonel başlıklar da doktorlara kaşı bir güvensizliğin doğmasına yol açtı 

(Atabek ve ark, 2013).  Tıp uzmanlarına duyulan bu güvensizlik ve onlar dışında 

farklı bilgi ve otorite kaynaklarına duyulan güven de toplum ve sağlık çalışanları 

arasındaki ilişkideki sorunların artmasına yol açmıştır.   

 

Stres ve depresyonun da farklı hastalıklara yol açan ve hastalıkların tedavisini güçleştiren 

risk faktörleri olarak algılanması biyomedikal tıptaki beden ve ruh ayrımının önüne 

geçerek ruhsal sağlığın da önem kazanmasına yol açtı. Buna rağmen büyük ölçüde 

hala ruh-beden ayrımı üzerine kurulan bir biyomedikal tıp anlayışını benimseyen 

Türkiyeli sağlık çalışanları şizofreni gibi önemli kronik ruh hastalıklarının tedavisi 

konusunu geri plana attılar. Ruh Hastalıkları hastanelerinde uzun bir zaman ya da 

bazen yaşam boyu kalması gereken bu hastaların tedavisine ve bakımına özel 

hastaneler maliyetli olması nedeniyle yanaşmadılar ve devlet hastaneleri de bu 

konuda yetersiz kalarak ruh hastalarının tedavi yerine sadece toplumdan 

soyutlanması amacıyla kapatıldığı birer “depo” haline geldiler.  

 

Ruh hastalıkları hastanelerinin sayıları ve koşulları Türkiye’de hâlâ son derece yetersiz olsa 

da, stres ve depresyon en çok konuşulan, görünür kılınan ve tedavi yöntemleri 

aranan sağlık sorunları oldu. Özellikle şehirli orta üst kesim tarafından antidepresan 

ilaç kullanmak ve psikolojik yardım almak yaygınlaştı ve normalleşti. Aynı şekilde, 

yoga, reiki, akupunktur, homeopati, pozitif enerji gibi ruh ve beden ayrımını 

sorgulayan alternatif tıp sistemleri ve tedavi yöntemleri de yaygınlaştı.  
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2.2. Genel Durum Tespiti  

Bu ayki Ekim’16 Barometresi araştırmamızda görüştüğümüz kişilere “kendinizin veya 

ailenizin hayatı için sizi en çok ne korkutur?” şeklinde bir soru yönelttik. 

Görüştüğümüz her dört kişiden yaklaşık olarak üçü ‘sağlık sorunları’ cevabını verdi 

ve diğer hiçbir cevabı bu kadar büyük bir oranla işaret etmedi. Sağlık meselesi bir 

taraftan toplumsal olarak benzer şekillerde kaygılandığımız ve belki de önem 

atfettiğimiz bir mesele olurken, bu bölümde göreceğimiz gibi diğer bir taraftan sağlık 

hizmetlerinden memnuniyet ve devletin halihazırda sağladığı sağlık hizmetlerine 

dair genel olumlu bakış toplumsal olarak ortaklaştığımız ender meselelerden biri.   

 

Raporumuzda ilk önce bir durum tespiti yaparak araştırmamızda elde ettiğimiz çeşitli 

hastalık, ilaç kullanma, beden kitle endeksi verilerini ve benzeri verileri 

paylaşacağız. İkinci olarak; toplumun beslenme alışkanlıklarına bakacağız ve bunun 

sağlık üzerine olası etkilerini inceleyeceğiz. Yine buradan hareketle, üçüncü olarak 

bireylerin sağlık sistemi ile ilişkilerine bakacak ve örneğin hangi sağlık kurumunu 

hangi durumlarda tercih ettiklerini gözler önüne sereceğiz. Bunları takip eden 

bölümlerde ise sırasıyla sağlık sisteminde ayrımcılık ve sağlık-siyaset ilişkilerine 

değineceğiz.   

 

Genel sağlık durumunu tespit etmek amacıyla görüştüğümüz kişilere sağlık durumlarından 

memnun olup olmadığını sorduk. Toplumun büyük bir kısmı, yaklaşık olarak her beş 

kişiden dördü memnun olduğunu, yaklaşık her beş kişiden biri ise memnun 

olmadığını belirtti.  

 

 
 

Ancak, burada oranların küçüklüğüne hemen kapılmamak gerekiyor. Genel sağlık 

durumundan memnun olmadığını belirten toplumsal kitle yetişkin nüfus içinde 11 

milyon kişiye denk geliyor.  

 

Bunu takiben görüştüğümüz kişilere herhangi bir kronik hastalıkları ya da sağlık durumları 

olup olmadıklarını sorduk ve her iki kişiden birinin gündelik hayatını farklı 

derecelerde etkileyen bir hastalıkla birlikte yaşamak zorunda olduğunu tespit ettik. 

Kısacası Türkiye’de yetişkin nüfus içinde yaklaşık olarak 27,5 milyon kişinin artık 

sürekli hale gelmiş bir hastalığı ya da sağlık sorunu var.  

8 6 8 14 29 36

% 0 % 50 % 100

"Genel olarak sağlık durumumdan memnunum." 

Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum
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Kronik sağlık sorunları arasında tansiyon başı çekiyor ve yetişkin nüfustaki her beş kişiden 

birini yani 11 milyon kişiyi etkiliyor. Bunu sırasıyla bel ve boyun fıtığı, diyabet ve kalp 

hastalıkları takip ediyor. Ancak, burada yine küçük görünen oranlar görmezden 

gelinmemeli. Örneğin binde 6 oranıyla kanser olduğunu belirtenlerin sayısı yetişkin 

nüfus içinde yaklaşık olarak 350 bin kişiye denk geliyor.  

 

Yine toplumdaki genel sağlık durumunu tespit amacıyla yüz yüze görüşme yaptığımız 

hanelerde düzenli ve sürekli olarak tıbbi yardıma ya da bakıma ihtiyacı olan kişilerin 

oranını araştırdık ve “bu hanede bakıma muhtaç insan var mı?” sorusunu yönelttik. 

Gittiğimiz her 5 hanenin 1 tanesinde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı insan 

olduğunu tespit ettik.   

 

 
Toplumun sağlık durumuna dair başka önemli bir veri yetişkin kaç kişinin düzenli olarak 

reçeteli ilaç kullandığı oldu. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere her 10 kişiden 

dördü düzenli olarak reçeteli ilaç kullandığını belirtmiş.   

 

49,6

8,6
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0,6
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7,3
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Hiçbiri
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Kanser

Astım

Boyun veya bel fıtığı

Alerji

Sizde şimdi sayacağım hastalıklardan herhangi biri var 

mı?

79

12

4

6
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Bakıma muhtaç insan yok

Yaşlı var

Engelli var

Hasta var

Bu hanede bakıma muhtaç insan var mı?
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Görüştüğümüz kişilere düzenli olarak uyku ilacı ya da anti-depresan kullanıp 

kullanmadıklarını da sorduk, binde 8 uyku ilacı ve yüzde 1,7 anti-depresan 

kullandığını belirtti – ki bu oranlar sırasıyla yetişkin nüfus içinde 450 bin kişiye ve 

900 bin kişiye denk geliyor.  

 

Ayrıca görüştüğümüz kişilerin yüzde beşinin düzenli olarak vitamin ya da besin takviyesi 

aldığını ortaya çıkardık – ki yine yetişkin nüfus içinde 2,7 küsur milyon kişiye denk 

geliyor.   

 

 
 

2.3. Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Pratikleri  

Giriş bölümünde Dr. Ayşecan Terzioğlu’nun belirttiği üzere ülkemizde son on yıl içinde 

sağlık sisteminde kökten bir dönüşüm yaşanırken, önleyici sağlık gitgide önemini 

yitirdi ve tedavi odaklı sağlık anlayışı yerleşti. Biz de bu noktadan hareketle 

görüştüğümüz kişilerin sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme pratiklerini anlamak 

amacıyla çeşitli sorular yönelttik. Toplumun yüzde 55’i için besinlerin sağlıklı olup 

olmaması seçim yaparken en önemli faktör. Bunu yüzde 29 ile lezzet ve yüzde 16 

ile maliyet takip ediyor.   

 
 

Yine genel sağlık durumunun göstergeleri olarak görüştüğümüz kişilere belirli besin 

maddelerini hangi sıklıkta tükettiklerini detaylı olarak sorduk. Toplumun ezici 

çoğunluğu hafta iki veya daha fazla sıklıkta meyve (yüzde 77) ve sebze (85) 

Alıyorum 41 Almıyorum 59

% 0 % 50 % 100

Düzenli olarak reçeteli ilaç alıyor musunuz?

Alıyorum 5 Almıyorum 95

% 0 % 50 % 100

Düzenli olarak vitamin, besin tavsiyesi alıyor musunuz? 

55 29 16

% 0 % 50 % 100

Ne yiyeceğinize karar verirken en çok hangisine önem 

veriyorsunuz? 

Sağlık Lezzet Maliyet
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tükettiğini belirtti. Her gün et tükettiğini belirtenlerle hiçbir zaman et tüketemediğini 

belirtenler benzer oranda. Yetişkin nüfus içinde yaklaşık olarak 4 buçuk milyon kişi 

her gün et yerken, yine 4 milyon kişi hiç yemiyor.  

 

 
Yüzde 15’lik bir kesim (yani 8 milyon yetişkin) ise düzenli olarak her gün kola, gazoz gibi 

gazlı içecekler, çikolata ve hamurişi tükettiklerini belirtmişler. Hatta öyle görünüyor 

ki toplum kola ve çikolata konusunda adeta ikiye bölünmüş. Sıklıkla (yani haftada 

iki-üç ve her gün seçeneklerini işaretleyen) kola içtiğini belirtenlerin oranı toplamda 

yüzde 33 olurken, hiçbir zaman kola içmediğini belirtenlerin oranı da benzer şekilde 

yüzde 34 olmuş. Yine benzer şekilde çikolata ve şekerlemeleri sıklıkla tükettiklerini 

belirtenlerin oranı toplamda yüzde 35 olurken, asla tüketmediğini belirtenlerin oranı 

yüzde 30 olarak gerçekleşmiş.  

 

Görüştüğümüz kişilere ayrıca tuz, şeker veya un yemeyi azaltıp azaltmadıklarını sorduk. 

Aşağıdaki grafikte de göründüğü üzere toplumun yüzde 56’sı bu üç tüketim 

maddesinden en az bir tanesini eskisine göre yemeyi azalttığını belirtmiş. Bu oran, 

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz KONDA Hayat Tarzları Araştırması’nda elde 

ettiğimiz bulgu ile birebir örtüşüyor. Başka bir deyişle azaltanların oranı geçen yıla 

göre değişmemiştir.   
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Şimdi de aynı soruya verilen cevaplara tuz, şeker ve un için tek tek bakarsak, toplumun 

yüzde 44’ü şekeri azalttığını belirtiyor ve bunu yüzde 36 ile tuz takip ediyor. Yüzde 

21’lik bir kesim ise un yemeyi azalttığını belirtiyor.  

 

 
Her ne kadar sağlıklı beslenmenin doğrudan göstergesi olmasa da anket çalışması 

gerçekleştirdiğimiz hanelerde yoğurt yeme oranı yine önemli bir veri olarak 

karşımıza çıkıyor. Hiçbir zaman yoğurt yenmeyen hanelerin oranı yüzde 1’de kalıyor. 

Yaklaşık olarak her iki haneden birinde yoğurt dışardan alınıyor, her üç haneden 

birinde evde yapılıyor ve her beş haneden birinde hem evde yapılıyor hem dışardan 

alınıyor.     

 

 
Yetişkin nüfusta yaklaşık olarak her iki kişiden biri sigara içmediğini belirtiyor. Yüzde 29’luk 

bir kesim ise sigara tiryakisi olduğunu belirtmiş. Toplamda yüzde 39’luk bir kesim 

ise değişen adetlerde olsa da her gün sigara içiyor ve sigarayı tamamen bıraktığını 

belirtenlerin oranı ise yaklaşık olarak 5 buçuk milyon kişiye tekabül ediyor.  

 

Azalttım 36

Azalttım 44

Azalttım 21

Azaltmadım 64

Azaltmadım 56

Azaltmadım 79

% 0 % 50 % 100

Tuz

Şeker

Un

Eskisine göre hangisini azalttınız?

32 22 45 1

0 50 100

Bu hanede yoğurt yapılıyor mu, yoksa dışardan satın 

alınıyor?

Yapılıyor. Hem yapılıyor, hem alınıyor. Dışarıdan satın alınıyor. Yoğurt yemiyoruz.
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İçki içenlerin oranını ise son olarak Şubat 2015’te gerçekleştirdiğimiz KONDA Hayat 

Tarzları Araştırması’nda tespit etmiştik. Geçen yirmi aylık süreçte içki içenlerin ve 

içmeyenlerin oranının pek fazla değişmediğini görüyoruz. Yine yüzde 5’lik bir kesim 

ya her gün ya da haftada bir kez içki içtiğini belirtmiş ve yine yaklaşık olarak her dört 

kişiden üçünün hayatı boyunca boğazından asla alkol geçmemiş olduğunu 

görüyoruz. En büyük değişimi ise kırk yılda bir içtiğini belirtenlerde görüyoruz, bu 

grup yaklaşık olarak yarı yarıya azalmış.  

 

 

 
 

Görüştüğümüz kişilere boylarını ve kilolarını da sorduk ve bu veri üzerinden beden kitle 

endekslerini hesapladık. Buna göre kadınlarda ortalama boy 162,5 cm ve ortalama 

ağırlık 68,8 kilogram; erkeklerde ortalama boy 173,4 cm ve ortalama ağırlık 76,6 

kilogram  olarak ortaya çıktı. Bu veriler TÜİK’in 2010 yılında gerçekleştirdiği Türkiye 

Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda da yer alıyor. O araştırmada boy ve kilo verisi 

kişilerin kendilerine sorularak değil, tartı ve mezura ile ölçülmüş. İki araştırmayı 

yanyana koyduğumuzda hem kadınların hem erkeklerin boylarını ortalamada 

29 10 2 11 48
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Sigara içer misiniz? Ne sıklıkta? 

Tiryakiyim. Günde 1-2 tane içerim. Kırk yılda bir içerim.

Eskiden içerdim, bıraktım. Hiçbir zaman içmedim.
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Son bir hafta içinde spor yapma amacıyla yarım saatten fazla 

hareket ettiniz mi? 

7 kez ve üzeri 5-6 kez 3-4 kez 1-2 kez Spor yapmadım
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gerçekte olduğundan daha fazla söyledikleri, kadınların ortalamada kilolarını biraz 

daha düşük söylerken, erkeklerin hemen hemen doğru söyledikleri ortaya çıkıyor.  

 

Bir sonraki sayfadaki grafikte kadınlar ve erkekler için kilo ve boy değerlerinin farklı yaş, 

eğitim seviyesi, hayat tarzı ve yerleşim yerine göre ne şekilde değiştiğini görüyoruz. 

Bu grafiğe göre en önemli faktör yaş farklılıkları oluyor. Biz de bu gözlemden yola 

çıkarak bir sonraki bölümde yaş dilimlerine göre sağlıklı yaşam pratiklerine ve 

beslenme alışkanlıklarına yeniden bakacağız. Ancak, şimdilik belirtmememiz 

gereken diğer noktalar şu şekilde:  

 Hem kadınlar hem de erkekler arasında düşük eğitimliler, eğitimlilere kıyasla daha 

kilolu ve obez olmaya daha meyilliler.  

 Eğitim seviyesi yükseldikçe beden kitle endeksi değeri de azalıyor ve kişinin kilolu 

ya da obez olma ihtimali azalıyor.  

 Hayat tarzı açısından muhafazakarlaştıkça yine beden kitle endeksi artıyor ve 

kişinin kilolu ya da obez olma olasılığı artıyor. Buna karşılık hayat tarzını Modern 

olarak tanımlayanlarda tam tersi söz konusu.  

 Son olarak kır-kent-metropol ayrımında boy ve kilo pek fazla değişmiyor ama beden 

kitle endeksinde önemli farklar bulunuyor. Buna göre; metropollerde yaşayanların 

kırda yaşayanlara göre yüksek kilolu veya obez olma ihtimalleri daha yüksek.  
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2.3.1. Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Sağlık ve Alışkanlıklar 

Önceki bölümde de belirttiğimiz üzere; Türkiye’de insanların sağlıkları (yani genel olarak 

sağlık durumları ve beslenme alışkanlıkları) en anlamlı şekilde cinsiyet ve yaşa göre 

farklılaşıyor. Pek çok açıdan kadınlar ve erkekler, gençler ve yaşlılar birbirlerinden 

ayrılıyorlar. Örneğin yaş gruplarını detaylıca incelediğimiz görselleştirmelerde ilk 

olarak yaşlıların gençlere oranla çok daha fazla reçeteli ilaç kullandığını görüyoruz. 

Ancak aynı yaş dilimlerindeki kadınlar ve erkekler de reçeteli ilaç kullanımında 

birbirlerinden ayrılıyorlar. Genç kadınlar genç erkeklere kıyasla 8 puan, orta yaşlı 

kadınlar ise orta yaşlı erkeklere kıyasla 13 puan daha fazla reçeteli ilaç 

kullanıyorlar. Yine benzer şekilde 65 yaş üstü kadınlar yine aynı yaş dilimindeki 

erkeklere göre 12 puan daha fazla reçeteli ilaç kullanıyor.  

 

Yine kadınlarla erkekler ve değişik yaş grupları arasında diğer bir fark yıllık düzenli kontrole 

gitmede ortaya çıkıyor. 18-32 yaş kadınlar ve erkekler düzenli kontrole sırasıyla 

yüzde 5 ve yüzde 10 oranında gittiklerini belirtirken, yaş arttıkça bekleneceği üzere 

bu oranlar artıyor. Ancak, her yaş dilimindeki kadınlar erkeklere kıyasla yıllık 

kontrole hep biraz daha fazla gidiyorlar. 

 

Görselleştirmede dikkat çekmesi gereken bir başka nokta ise kadınların ve erkeklerin, 

gençlerin ve yaşlıların sigara ve içki alışkanlıklarında ne denli farklılaştıkları. Gerek 

içki, gerek sigara içenler yaş ilerledikçe azalırken, en büyük farkı cinsiyetler arasında 

görüyoruz. Örneğin 18-32 yaş dilimindeki kadınların yüzde 29’u sigara içerken 

erkeklerde iki katından fazlasına, yüzde 68’e çıkıyor. 33-48 yaş dilimindeki 

kadınların yüzde 28’i sigara içerken, bu oran erkeklerde yine iki katından fazlasına, 

yüzde 65’e çıkıyor. Benzer eğilimler diğer yaş dilimleri için de sözkonusu; 49-64 yaş 

grubunda 2,5, 65 yaş ve üzeri grupa sekiz katı fark çıkıyor.  

 

İçki pratiklerinde de benzer eğilimler var. Erkekler kadınlara, gençler de yaşlılara göre daha 

çok içki tüketiyor. Değişen sıklıklarda içki içtiğini belirten 18-32 yaş arası kadınların 

oranı yüzde 6 iken bu oran erkeklerde tam yedi katına çıkıyor ve yüzde 41’i buluyor. 

33-48 yaş aralığındaki kadınların yüzde 7’si içki içtiğini belirtirken, bu oran 

erkeklerde kadınlara oranla üç buçuk kat fazla, ancak 18-32 yaş dilimindeki 

erkeklere göre 14 puan daha az. 49-64 yaş dilimindeki kadınların yüzde 4’ü içki 

içtiklerini belirtirken, bu oran aynı yaş dilimindeki erkekleri ise yüzde 23. Son olarak 

65 yaş üstü kadınların içki içmediğini (ya da içenlerin istatistiki olarak anlamlı 

olabilecek kadar bir nüfusa denk gelmediğini) görüyoruz. Aynı yaş dilimdeki her 10 

erkekten 1’i ise içki içtiğini belirtiyor.  

 

Görselleştirmede son olarak yaş ve cinsiyet gruplarına ve farklı besin maddelerine göre 

beslenme alışkanlıklarını görüyoruz. Buna göre yediklerinde sağlık yerine lezzet ya 

da maliyeti gözetenler erkeklerde kadınlara, gençlerde de yaşlılara oranla daha 

fazla.  

 

Yaş dilimlerine ve cinsiyete göre besin tercihinde hangi faktörlerin en etkili olduğuna dair 

grafiği ve yine sigara ve içki tüketiminin sıklığını gösteren grafikleri 

görselleştirmeden sonra bulabilirsiniz.   
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Önceki sayfadaki görselde ve aşağıdaki grafikte gördüğümüz üzere kadınlar erkeklere göre, 

yaşlılar da gençlere göre sağlıklı besin seçmeye daha çok önem veriyorlar. 18-32 

yaş aralığındaki kadınların yüzde 54’ü ne yiyeceğine karar verirken sağlık faktörünü 

göz önünde bulunduruyor, ancak, aynı yaş dilimdeki erkekler için temel tercih 

sebebi yüzde 48 ile lezzet oluyor.  

 
 

Takip eden iki grafikte ise yaş ve cinsiyet gruplarında sırasıyla sigara ve içki içme sıklıklarını 

görüyoruz. Aşağıdaki ilk grafikte de görüldüğü üzere hiç sigara içmemiş olanların 

oranı ilk ve temel olarak kadınlar ve erkekler arasında fark yaratıyor.  
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“Tiryakiyim” ve “günde 1-2 tane içerim” diyenleri aktif olarak sigara içenler olarak kabul 

edersek, 18-32 yaş aralığındaki her dört kadından birinin aktif şekilde sigara içtiğini 

görüyoruz. Aynı yaş dilimindeki erkekler için bu oran yüzde 62 olarak gerçekleşiyor. 

33-48 yaş dilimindeki yine her dört kadından biri aktif şekilde sigara içerken, aynı 

yaş dilimindeki erkekler için bu oran yüzde 66 olmuş. Yaş arttıkça sigara içenlerin 

oranı düşüyor, ancak yine de sigara içme oranları yüksek. 49-64 yaş dilimindeki her 

beş kadından biri aktif şekilde sigara içerken, aynı yaş dilimindeki her iki erkekten 

biri sigara içiyor. Buradaki en çarpıcı bulgu kadınlarda aktif şekilde sigara içenlerin 

65 yaş üstündeki çarpıcı düşüşü olarak karşımıza çıkıyor – bu yaş dilimindeki 

kadınların yüzde 4’ü aktif şekilde sigara içtiğini belirtiyor. Öte yandan; aynı yaş 

dilimindeki her üç erkekten biri aktif şekilde sigara içiyor.   

 

Son olarak bu bölümde içki içme sıklıklarına baktığımızda yine cinsiyetin en büyük farkı 

yarattığını görüyoruz. Diğer bir taraftan yaş ilerledikçe içenlerin oranı da düşüyor. 

Aktif şekilde içki içenleri “her gün içerim”, “haftada bir içerim” ve “ayda bir içerim” 

cevaplarını verenler olarak düşünürsek, 65 yaş üstündeki hiçbir kadının aktif içici 

olmadığını görüyoruz. Aynı yaş dilimindeki erkekler için bu oran yaklaşık olarak 

yüzde 7 civarında. Toplumda en sık içki içenler ise 18-32 yaş dilimindeki genç 

erkekler – bu grubun yüzde 31’i aktif şekilde içki içtiklerini belirtiyor. Ancak, aynı yaş 

dilimindeki kadınlar için bu oran yüzde 9 olarak gerçekleşmiş.   
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2.4. Sağlık Kurumlarıyla İlişki 

2.4.1. Ayrımcılık 

Bu ay görüştüğümüz kişilere “doktorların ve hemşirelerin ayrımcılık yaptığını düşünüyor 

musunuz?” şeklinde bir soru sorduk ve toplumun bu konuda ikiye bölünmüş 

olduğunu tespit ettik.  

 

 
 

Kendilerinin doğrudan bir ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıklarını sorduğumuzda ise 

yukarıdaki grafikteki oran biraz düşüyor. Ancak yine karamsar bir tablo ile 

karşılaşıyoruz çünkü toplumdaki her üç kişiden biri doğrudan ayrımcılığa maruz 

kaldığını belirtiyor.  

 

 
Ayrımcılık yapıldığını belirtenlere ayrıca bu ayrımcılığın sebeplerini sorduk. Buna göre 

Türkiye’de yaklaşık olarak her 5 kişiden 1’i doktorların ve hemşirelerin kılık, kıyafet, 

genel görünüş ya da maddi durum yüzünden ayrımcılık yaptığına inanıyorlar. Her 10 

kişiden 1’i ise konuşulan dil/şive yüzünden ayrımcılık yaptıklarını düşünüyor.   

 

Yapıyorlar 46 Yapmıyorlar 54

Doktorlar ve hemşireler ayrımcılık yapıyorlar mı?
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Ayrımcılığa maruz kalanların bu durumu ilk ve en sık olarak kılık kıyafet ve maddi durum 

farklılıkları üzerinden açıklanıyor olması meselenin sınıfsal arka planına bakmamızı 

gerektiriyor. Aşağıdaki grafikte de göründüğü üzere görüştüğümüz kişilere gelir 

dilimleri ve ekonomik sınıf üzerinden baktığımızda en düşük gelir grubunda 

olanların (700 TL ve altı hane gelirine sahip olan) ve benzeri şekilde alt sınıfa 

mensup olanların diğer gruplara göre ayrımcılıkla daha fazla karşılaştıklarını 

görüyoruz.   

 
Görüştüğümüz kişilere ayrıca ayrımcılığa dair çeşitli önermeler okuduk. Aşağıdaki grafiğe 

göre doktorların hastalarına gerekli açıklama yaptıklarına dair daha olumlu bir bakış 

açıcısı varken, ayrımcılık hakkında doğrudan sorduğumuz sorularda olumsuz 

değerlendirmelerle daha fazla karşılaşıyoruz. Toplumun yüzde 45’i doktorların her 

hastaya aynı şekilde davranmadığını düşünüyorlar. Yüzde 63 doktorların ve yüzde 

66 ise hemşirelerin değişen oranlarda ayrımcılık yaptığını belirtiyor.  
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Her ne kadar ayrımcılık meselesi ile doğrudan ilgili olmasa da, Türkiye’de Suriyelilere karşı 

gelişen önyargıları sağlık konusu çerçevesinde bir kez daha tespit etmek istedik. 

Öyle görünüyor ki, toplum Suriyelilerin toplum sağlığına etkisi konusunda ikiye 

bölünmüş durumda, her iki kişiden biri Suriyelilerin yeni hastalıklar getirdiğine 

inanırken diğeri böylesi bir önermeye inanmadığını vurguluyor.   

 

 
 

Buradaki ilginç nokta doktorlar ve hemşireler tarafından ayrımcılık yapıldığını inananlar ve 

inanmayanlar arasında çok kayda değer bir fikir ayrılığının ortaya çıkmıyor oluşu. 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere ayrımcılık olduğunu belirtenlerin yüzde 57’si 

Suriyelilerin hastalık getirdiğine inanırken, ayrımcılık olmadığını düşünenlerin yüzde 

45’i bu şekilde düşünüyor. Başka bir deyişle ayrımcılık olduğunu dile getirenler 

Suriyeliler konusunda daha negatif bakış açısına sahipler.  
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Yukarıdaki grafikte ortaya çıkan ikinci bir tespitimiz ise sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

konusundaki toplumsal uzlaşının politize olmuş konularda yerini yine kutuplaşmaya 

bırakıyor olması. Örneğin, Suriyelilere karşı daha negatif tutum içinde olanların 

siyasi profillerine baktığımız zaman CHP’lilerin diğer partilere oranla daha çok 

olumsuz düşündüklerini görüyoruz. Halbuki bir sonraki bölümde de göreceğimiz 

üzere CHP’lilerin de önemli bir kısmı Ak Parti döneminde sağlık hizmetlerinden 

memnun olduğunu belirtiyor.  

 

 

2.5. Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

Sağlık temasına dair sorulardan önce, insanlara kendilerini en çok neyin korkuttuğunu 

sorarak, sağlık, işsizlik, muhtaç olmak, boşanma gibi seçenekler verdik. 

Görüştüğümüz kişilerin yüzde 72,3’ü sağlık sorunlarının korkuttuğunu belirtti. Bunu 

parasızlık ve muhtaç olmak, işsizlik ve yalnızlık/kimsesizlik izledi. Aynı soruyu 

Temmuz 2007’de sorduğumuzda da sağlık sorunları ilk sırada ve neredeyse aynı 

orandaydı. İşsizlik ve parasızlık korkularında azalma ve boşanma  ve kimsesizlik 

korkularında artış oldukça çarpıcı olsa da, sağlık teması kapsamında ele almıyor, 

raporun kriz beklentisine dair bölümünde değiniyoruz.  
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Ülkede insanların en büyük korkularının sağlık sorunları olduğunu belirtmeleri şaşırtıcı, 

çünkü büyük çoğunluk genel olarak sağlık durumundan oldukça memnun ve 

çoğunluk sağlık güvencesine sahip.  

 

 
 

Görüştüğümüz her beş kişiden dördü (yüzde 79) genel olarak sağlık durumundan memnun 

olduğunu belirtiyor. 2010’dan bu yana Memnuniyet Endeksi ile ölçtüğümüz tüm 

araştırmalarda da, insanların büyük bölümü sağlık durumundan memnun olduğunu 

belirtiyordu. Üstelik sağlık sorunuyla karşılaşma korkusunun olup olmaması ile 

memnuniyet arasında neredeyse hiçbir ilişki görülmüyor ve bu korkuya işaret 

edenler de etmeyenler de sağlıklarından ortalamada benzer oranda memnun.  
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Toplumda hangi kesimlerin sağlık durumlarından daha memnun olduklarına baktığımızda, 

en çok yaş, cinsiyet, gelir gibi temel demografik özelliklerin ve kişinin nerede 

büyüdüğü, çalışıp çalışmadığı sağlık güvencesinin olup olmadığı gibi faktörlerin etkili 

olduğunu görüyoruz: Erkekler, gençler, yüksek gelirliler, metropollerde büyüyenler, 

çalışanlar, öğrenciler ve güvencesi olanlar sağlıklarından daha memnun olduğunu 

belirtiyor. Ancak bunların yanısıra, kısmen bu demografik özelliklerden de etkilenen, 

siyasi görüş farkları da dikkat çekiyor: Ak Parti ve MHP seçmenleri daha 

memnunken, CHP’liler ve özellikle HDP’liler sağlıklarından daha memnuniyetsiz. 

Benzer şekilde Aleviler Sünnilerden, Kürtler Türklerden daha memnuniyetsiz. 

 

Aldıkları sağlık hizmetini sorduğumuzda, yine neredeyse beş kişiden dördünün memnun 

olduğunu görüyoruz. Gençler, yaşı büyük olanlara kıyasla; sağlık kurumlarına ara 

sıra gidenler hem çok sık gidenlere hem de neredeyse hiç gitmeyenlere kıyasla; 

doktor ve hemşirelerin ayrımcılık yaptığını düşünenler, yapmadıklarını düşünenlere 

kıyasla; ve son bir yıl içinde tedavi olmak isteyip de bir nedenle olamayanlar, böyle 

bir durumla karşılaşmayanlara kıyasla sağlık hizmetlerinden memnuniyetsiz 

olduklarını biraz daha fazla belirtiyorlar.  
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Genel olarak sağlık durumumdan memnunum

<<- Kesinlikle katılmıyorum                                    Kesinlikle katılıyorum ->> 
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Ancak, bunun ötesinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet esasen siyasi görüşe ve hayat 

tarzına göre şekilleniyor. Dindar Muhafazakârlar, Türkler, örtünenler, Ak Partili’ler, 

Başkanlık için “evet” diyenler, Sünniler, sofular, köyde büyüyenler ve kırsalda 

yaşayanlar sağlık hizmetlerinden belirgin biçimde daha memnunlar.  

 

En çarpıcı bulgulardan birisi, insanların sağlık hizmetlerini değerlendirirken, hem sağlık 

kurumlarıyla kurdukları ilişki, hem de siyasi görüşleri ve hayat tarzları oldukça etkili 

olduğu halde, hangi ekonomik sınıftan olduklarının pek etkilememesi. 

 

Sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerin siyasi kutuplaşmadan ne kadar etkilendiğini, 

Ak Parti döneminde sağlık hizmetlerine dair doğrudan bir soru ile çok daha net 

görebiliyoruz. Şubat 2007’deki bir araştırmamızda sorduğumuz “Ak Parti 

döneminde sağlık hizmetleri sizce iyileşti mi, kötüleşti mi?” sorusunu bu araştırma 

için aynen tekrarladık ve görüştüğümüz kişilerin yüzde 75’i iyileştiğini belirtti. 

2007’de bu oran yüzde 52 idi.  

 

 
 

2007’den bu yana Ak Parti döneminde sağlık hizmetlerinden memnuniyeti farklı şekillerde 

ele aldık ve memnun olanların olmayanlardan sayıca daha fazla olduğunu ve zaman 

içinde arttığını gördük. Bu ayki araştırmanın bulgularında da Ak Parti dönemindeki 

sağlık hizmetlerinin siyasi kutuplaşma gözüyle değerlendirildiğini, ama en olumsuz 

bakan kümelerde dahi hizmetlerin iyileştiğini düşünenlerin çoğunlukta olduğunu 

görebiliyoruz.  

 

Ak Parti dönemindeki sağlık hizmetleriyle ilgili görüş farklılıkları bir yandan siyasi görüş ve 

hayat tarzı üzerinden şekilleniyor. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, hizmet 
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Genel olarak aldığım sağlık hizmetinden memnunum.
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değerlendirmesinde insanların ait hissettikleri hayat tarzı kümesi, oy verdikleri parti 

ve kendilerini ne kadar dindar hissettikleri çok ciddi bir fark yaratıyor. Diğer yandan 

sağlık kurumlarına ne sıklıkta gittikleri ve hangi sağlık kurumlarını tercih ettikleri de 

önemli. Sağlık kurumlarına daha sık gidenler, yaşlılar ve aile sağlık ocağı gibi 

devletin kurumlarını tercih edenler Ak Parti döneminde hizmetlerin iyileştiğini de 

daha fazla düşünüyorlar.  

 

Ancak hizmet değerlendirmesinde en çarpıcı bulgu, ayrımcılığa mazur kalıp kalmamış 

olmakta ortaya çıkıyor. Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapmadıklarını düşünenler 

arasında hizmetlerin iyileştiği görüşü yüzde 80 oranındayken, yaptıklarını 

düşünenler arasında yüzde 65 oranında. Benzer şekilde sağlık kurumunda 

ayrımcılığa maruz kalıp kalmamak ve bununla ilgili birşey yapıp yapmamak da bu 

görüşü etkiliyor.  
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2.5.1. Toplumsal cinsiyet ve sağlık 

Sağlık konusunu ele alırken sorduğumuz ama bu bölüme kadarki konuların kapsamında 

yer alan iki soru, sağlıkla toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi ele alıyor ve görüşler 

en çok hayat tarzına göre değişiyor.  
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Ülkemizde bir erkek doktorun kadını muayene etmesinin sorun olduğu, kocaların buna 

karşı çıktığı söylenir. Karşı cinsten bir doktorun muayene etmesinden rahatsız 

olmanın ne kadar yaygın olduğunu anlamak üzere bu ayki araştırmada 

sorduğumuzda, yüzde 54 “kesinlikle” rahatsız olmadığını, toplamda yüzde 75 böyle 

bir sorunu olmadığını belirtti. Dindar Muhafazakârlar, daha dindar olanlar ve lise altı 

eğitimi olanlar daha fazla rahatsız olma eğiliminde.  

 

Anektoda dayalı bilgiyi onaylar şekilde, karşı cinsten bir doktorun muayene etmesinden 

kadınlar gerçekten erkeklere kıyasla daha fazla rahatsız oluyorlar ve bu durum yaşa 

göre pek değişmiyor. Evli kadınlar, en fazla rahatsız olanlar. Erkekler genelde bu 

konuda daha rahatlar ama yaşlı erkekler, bir kadın doktorun muayene etmesi fikrini 

daha fazla yadırgıyorlar.   
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Beni karşı cinsten bir doktorun muayene etmesinden rahatsız 

olurum.
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Sağlık ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir diğer konu, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklardan ve istenmeyen hamileliklerden korunma, üreme sağlığı gibi 

konularda okullarda cinsel sağlık eğitimi verilmesi oldu. Görüştüğümüz kişilerin 

yüzde 64’ü, yani her üç kişinin ikisi bu tür eğitim verilmesi gerektiğini savunuyor. 

Toplumun çoğunluğunun eğitim gereğini savunması, bu konuda talep veya ihtiyaç 

olarak da değerlendirilebilir.  
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Modernlerin, daha eğitimli kesimlerin, daha az dindar kesimlerin eğitim gereğini daha fazla 

savunması bir yandan bu konuya bakışın hayat tarzına göre şekillendiğini 

gösterirken, diğer bir yandan anket sırasında açıklanmamış olmasına rağmen, 

“cinsel sağlık eğitimi” ifadesinin genel olarak doğru anlamında anlaşıldığına işaret 

ediyor.  
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2.6. Sağlık Bulguları Tartışması 

 

Ayşecan Terzioğlu, Yard.Doç. Dr.  

Galatasaray Üniv. Sosyoloji Bölümü, misafir öğretim üyesi 

 

Anketi yanıtlayanlardan yüzde 72,3’ünün kendisi ve ailesinin başına gelmesi en korkutucu 

olan şeyi “Sağlık Sorunları” olarak yanıtlaması dikkat çekicidir.  Bu korku sağlığın 

kaybı ve sağlıklı bir yaşam sürdürememe kadar iyileşebilmek ve günlük yaşamı 

sürdürülebilmek için tıp kurumlarına ya da diğer aile bireylerine muhtaç ve bağımlı 

olma korkularını da kapsamaktadır. Nitekim anketi yanıtlayanlardan yüzde 39’u da 

parasızlık ve başkalarına muhtaç olmayı en korkutucu durum olarak işaretlemiştir.   

Sağlık sorunları yüzünden tıbbi kurumlara, sağlık personeline ve yakınlara bağımlı 

olma korkusu özellikle Türkiye’de son yıllarda artan ve daha görünür olan,  kişinin 

uzun süreler hasta olmasına ve tedavi olmasına yol açan diyabet gibi kronik 

hastalıklarda ve tedavisinin etkinliği önceden saptanamayan kanser gibi 

hastalıklarda daha da geçerli olmaktadır.  Bunun yanı sıra,  Alman Sosyolog Ulrich 

Beck’in (2012) Risk Toplumu kavramıyla açıkladığı hasta olma riskinin de en az 

hastalık kadar korkutucu olduğu ve bu risklerin tanımlanarak, anlaşılmasında 

giderek daha fazla tıp uzmanlarının mesleki bilgi ve becerilerine bağımlı hale 

gelinmesi de sağlık sorunlarının olma olasılığından doğan korkuyu açıklar. 

  

Yeme, içme, sigara ve alkol kullanma gibi günlük hayat alışkanlıkları da bu hastalık riski 

algısı tarafından büyük ölçüde şekillenir.  Buna örnek olarak sıklıkla (her gün ya da 

haftada 2-3 kere) meyve ve sebze yiyen kişilerin anketi yanıtlayanların sırasıyla 

yüzde 77.5 ve yüzde 85’ini oluşturması verilebilir.  Buna karşın sıklıkla poğaça, 

börek gibi hamur işi tüketenlerin yüzdesi sadece 38,8 ve sıklıkla kola, gazoz gibi 

şekerli içecekler tüketenlerin yüzdesi de 33’tür.  Burada kişinin yeme alışkanlıkları, 

bölgesel mutfak özellikleri, satın alım gücü ve de medya ve sosyal medyadan 

öğrendiği sağlıklı beslenme bilgileri de etkili olmaktadır.  Bu araştırma çerçevesinde 

gözlem yapılamadığından (örneğin anketi yanıtlayan kişinin mutfağına ve 

buzdolabına bakma imkânı olmadığından) soruların yanıtlanmasında kişilerin ne 

kadar “doğru yanıtı verme” kaygısını taşıdıkları ve ne kadar gerçeğe uygun 

yanıtladıkları tartışılabilir. Çünkü sağlıklı olma ve sağlığı koruma günümüzde artık 

bireysel bir sorumluluk olarak görüldüğü ve doğru ve sağlıklı beslenme de bu 

sorumluluğun en önemli gerekliliklerinden olduğu için kişiler bu konuda üzerlerine 

düşen sorumluluğunu yerine getirmeye ve bu konuda kendilerini ve başkalarını 

inandırmaya çalışırlar.  Aynı şekilde yüksek oranda katılımcının hiç bir zaman ya da 

nadiren sigara ve alkol kullanması da bu risk algısıyla ve de sigara ve alkol 

kullanmanın İslami ve muhafazakâr yaşamla ve inançlarla bağdaşmamasıyla 

açıklanabilir.  Gerçekten de farklı değişkenlerin bir arada alındığı çapraz tablolara 

baktığımızda genel olarak muhafazakâr yapılı Ak Parti seçmeninin yüzde 52’sinin 

hiç sigara içmediğini, yüzde 11’inin ise eskiden içtiği halde bıraktığını görüyoruz. 

Alkol konusunda bu oran Ak Parti seçmeninde çok daha yüksektir: Yüzde 84’ü hiç 

alkol almadığını söylerken, yüzde 7,6’sı ise daha önce alkol kullandığını ama şimdi 

bıraktığını belirtmiştir.   
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Bu çalışmadaki sağlığı koruma, sağlıklı yaşama konusunda en önemli istisna anketi 

yanıtlayanların yüzde 60,2’sinin son bir hafta içinde hiç spor yapmadığını belirtmesi 

olmuştur.  Bu durum spor alışkanlığının yerleşmemesi, spor olanaklarının özellikle 

küçük şehirlerde ve kırsal kesimde az olması, bu olanakların kadınlara, yaşlılara ve 

toplumdaki düşük sosyo-ekonomik kesimlere hitap etmemesi ve spor salonlarının 

yüksek ücretleriyle de açıklanabilir.   

 

Katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 54,9) sağlık alanındaki bilgileri sağlık 

kurumlarından alması toplumda bu kurumlara olan güveni göstermesinin yanı sıra 

televizyon (yüzde 19,7) ve internet/sosyal medya  (yüzde 15,9) da bu konuda 

önemli kaynaklar olarak öne çıkmıştır.  

 

Katılımcılar kendilerinde hangi hastalıklar olduğunu belirtirken bu konuda kanserin Türkiye 

genelinden oldukça düşük çıkmasının (yüzde 0,6) sebebi bu hastalığın 

konuşulmasından çekinilen tabu bir hastalık olmasıyla ilişkilidir.  Buna karşın 

tansiyon (yüzde 19,4) ve bel/boyun fıtığı  (yüzde 15,4), belli bir yaşta normal/doğal 

kabul edilen ve ifade edilmesinde zorlanılmayan hastalıklardır.  Aynı şekilde 

cinsiyete göre baktığımızda özellikle ileri yaşlarda (65+) kadınların hastalıklarını 

erkek katılımcılara göre daha rahat söyleyebildiklerini görüyoruz, örneğin bu yaş 

grubunda kadınların yüzde 70,3’ü tansiyon hastası olduklarını söylerken, bu oran 

erkeklerde yalnızca yüzde 42,6’dır. Burada hastalık algısının cinsiyete göre 

değişkenliğinin yanı sıra tansiyon hastalığının nasıl tanımlandığı (bir doktora göre mi 

yoksa kişinin kendisine göre mi?) da önemlidir.  

 

Araştırmada son bir senede herhangi bir sağlık kurumuna hiç gitmemiş (yüzde 25,4) ya da 

sadece 1-2 kere gitmiş (yüzde 31) katılımcıların oranın yüksek olması dikkat 

çekicidir.  Bu durum genç katılımcıların varlığı ve zaman/fırsat bulamayla 

açıklanabilir. Hasta olmadan önce yani koruyucu tıp uygulamaları konusunda 

katılımcıların ancak yüzde 16,7’si düzenli/yıllık kontroller için sağlık kurumlarına 

başvurururken, kendini hasta hissetmek (yüzde 43,3), şiddetli ağrı durumu(yüzde 

41,2) ve hastalığını kendim iyileştiremediğimde (yüzde 19,9) yüzdelerinin yüksekliği 

dikkat çekicidir ve sağlık çalışanlarının “hastalar bize çok geç, ancak son dakikada 

geliyor” şikâyetleriyle uyumludur.  Bunun yanı sıra önemli bir yüzde katılımcı da 

alternatif tıp uzmanına (yüzde 17,7) başvurmaktadır.   

 

Alternatif tıp uzmanına başvurma konusunda Türkiye’nin doğu bölgeleri (yüzde 36.9) ile 

batı bölgeleri (yüzde 11.9) arasındaki üç katı kadar fark çarpıcıdır, bu da hem doğu 

bölgelerindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini hem de buralardaki sağlık 

hizmetlerinde uygulanan ayrımcılıkların fazlalığından dolayı bir alternatif arayışına 

işaret eder.  Türkiye’nin doğu ve batı bölgeleri ayrıca düzenli yıllık sağlık kontrolüne 

gitme sağlık davranışı açısından da önemli bir farklılık gösterir: Batı bölgelerinde 

katılımcıların yüzde 17,8’i düzenli sağlık kontrolüne giderken bu oran doğu 

bölgelerinde yüzde 13,1’e düşmektedir.  Benzer bir şekilde, aile sağlık merkezlerine 

başvuranların yüzdesi batı bölgelerinde yüzde 27,9’ken, bu oran doğuda yüzde 

17,2’ye düşmektedir. Bu iki veri bize özellikle doğuda koruyucu tıp hizmetlerinden 

faydalanmanın yetersiz olduğunu gösterir.  
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Devlet hastaneleri de yaygınlıkları, erişim kolaylığı ve devlet sigortasının geçmesi açısından 

yüzde 54,8’le en çok tercih edilen kurumlardan olmuş, buna karşın katılımcıların 

dörtte biri (yüzde 25,9) aile sağlık ocaklarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların yüzde 39,6’sının sağlık kurumu tercihinde hizmet kalitesine vurgu 

yapması onların sağlık gibi hayati önem taşıyan bir konuda yüksek kalite hizmet 

almak isteğini göstermiştir.   

 

Alınan sağlık hizmetinden memnuniyet genelde yüksek olsa da bu konuda doktorların 

hastalara yeterli vakti ayırmaması (yüzde 41,6),  onlara yeterli açıklama yapmaması 

(yüzde 31,6) ve her hastaya aynı şekilde davranmaması da (yüzde 43,3) önemli 

oranda katılımcı tarafından onaylanmıştır.  Burada devlet hastanelerinin yüksek 

hasta sayısını ve hasta kaydı ve takibi gibi bürokratik işlemlerin fazlalığını da 

hatırlatmak gerekir.  Doktorlar ve hemşireler tarafından uygulanan ayrımcılıklar 

doğrudan sorulduğunda da bu oranın doktorlar için (yüzde 37,5), hemşireler için de 

(34,1) çıkması önemli bir bulgudur. Hastayla daha yakın ilişki kuran, toplumsal ve 

tıbbi hiyerarşide orta sınıf hastalara daha yakın bir konumda olan hemşirelere sağlık 

kurumlarında ayrımcılığın azalması için de önemli görevler düşmektedir.  Bunun için 

de hemşirelerin hastaların toplumsal konumlarına ve sorunlarına karşı hassas 

olmaları gerekmektedir.  Ayrımcılığın en önemli nedenleri arasında kılık, kıyafet, 

genel görünüş (yüzde 19,3),  maddi durum (yüzde 18,2) ve konuşulan dil/şive 

(yüzde 9,2) gibi sınıf ve statü göstergelerinin gelmesi dikkat çekicidir. Bu da bize 

sağlık personeli arasında sıklıkla kullanılan köyden gelmiş, cahil, doğulu (çoğunlukla 

Kürt anlamında), bilinçsiz hasta söylemlerinin hastaların sağlık deneyimlerine ve 

doktor/hemşire-hasta iletişimine de yansımasının göstergeleri olmuştur.  Çapraz 

tablolara baktığımızda çoğunluğu Kürt olan HDP seçmeninin özellikle ayrımcılıktan 

şikâyet ettiğini görüyoruz. Bu seçmen grubunun yüzde 53’ü doktorların, yüzde 51’i 

de hemşirelerin ayrımcı davrandıklarını belirtmişlerdir. Bu grup ayrımcılığın 

nedenleri olarak da konuşulan dil/şive (yüzde 28), maddi durum (yüzde 26), kılık/ 

kıyafet/ genel görünüş (yüzde 22), etnik grup (yüzde 21) gibi onları Türkiye’de 

yaşayan diğer kişilerden farklılıklarını görünür kılan özelliklere vurgu yapmışlardır.   

Buna benzer bir gösterge de Türkiye’nin doğu bölgesindeki katılımcıların yüzde 

43,2’sinin doktorlar tarafından ayrımcılığa uğradığını söylemesine karşın, bu oranın 

batılı katılımcılarda yüzde 36,1’e düşmesidir.  Doktorlar ve hemşireler tarafından hiç 

ayrımcılığa uğramadığını söyleyen katılımcı oranı batıda yüzde 69,4’ken bu oranın 

doğuda yüzde 48,1’e düştüğünü görüyoruz.  

 

Sağlık personeli kadar toplumdaki yaygın görüşler ve değerler de sağlık konularını 

etkilemektedir.  Buna örnek olarak, toplumdaki muhafazakarlık ve dindarlığın ve bu 

eğilimleri pekiştiren hükümet politikalarının, yüzde 25,1 oranında katılımcının 

kendilerini karşı cinsten bir doktorun muayene etmesinden rahatsız olacağını 

belirtmesinde, yüzde 36,1’in ise okullarda cinsel sağlık eğitimi verilmesine 

katılmadığını vurgulamasında kendini gösterdiği söylenebilir.  Cinsel sağlık eğitimi 

verilmesini en çok isteyen katılımcıların 18-32 yaş arası erkekler (yüzde 38,8) ve 

yine 18-32 yaş arası kadınlardan (yüzde 37,9) oluşması bu yaş grubundaki kişilerin 

cinsel yönden en aktif ve özellikle kadınlarda biyolojik açıdan üremeye en yatkın 

dönem olmasıyla açıklanabilir. Fakat bu isteğin 33-48 yaş grubunda kadınlarda 
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yüzde 34,2’ye düşmesi, erkeklerde ise çok daha dramatik bir düşüş göstererek 

yüzde 29,9’a düşmesi ilginçtir.    

  

 Aynı şekilde, toplumda ve sağlık çalışanları arasında da yaygın olan 2011’den beri 

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin kendi ülkelerinden çeşitli hastalıklar getirerek 

Türkiye’de yaşayanların sağlığını bozduğu kanısına, bu konuda herhangi bir tıbbi 

kanıt olmamasına rağmen, katılımcıların yarıya yakını (yüzde 48,3) katılmıştır.   

Dolayısıyla sağlık alanında ayrımcılık sadece sağlık çalışanlarına özgü değil, 

toplumun geri kalan kısmı için de geçerlidir.  Bu konuda ülkenin doğu bölgelerindeki 

katılımcılardan Suriye’den gelenlerin Türkiye’de yaşayanların sağlığını bozduğuna 

çok katılanların oranının (yüzde 34,3) batı bölgesinde aynı şekilde düşünen 

katılımcıların oranından (yüzde 24,6) oldukça yüksek olması hem doğu 

bölgelerindeki sağlık hizmetleri yetersizliğinin hem de Suriye sınırının Türkiye’nin 

doğu bölgesinde olduğu için kaçarak bu sınırdan girenlerin sağlık sorunlarının 

aciliyetinin ve vahametinin göstergesi olabilir. Bu bölgede Suriyelilerin ilk sağlık 

kontrolleri yapılarak, savaş yaraları ve travmaları iyileştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

Sonuç olarak, koruyucu tıp hizmetlerinden faydalanma ve tıp alanında ayrımcılık açısından 

Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki fark önemlidir ve bu farkın doğu bölgeleri 

lehine kapanması açısından politikalar üretilmelidir.  Aynı şekilde sağlık politikaları 

oluşturulurken, özellikle koruyucu tıp konusunda, bölgesel farkların yanı sıra 

ekonomik durum, eğitim, yaş ve cinsiyet gibi ayrımlara da dikkat etmeli ve toplumun 

farklı kesimlerini kapsayacak şekilde politikalar üretilmelidir.  
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 

Bu raporun dayanağı olan araştırmalar, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA 

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 

1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür. 

 

3.2. Örneklem 

 

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinin 

mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, 30 ilin merkez dahil 113 ilçesine bağlı 146 mahalle ve köyünde 

2532 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 30 

Gidilen ilçe 113 

Gidilen mahalle/köy 146 

Görüşülen denek 2532 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-32 yaş 3 denek 3 denek 

33-48 yaş 3 denek 3 denek 

49 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Tekirdağ 

3 Ege  Denizli, İzmir, Kütahya 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Uşak 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya  

6 Akdeniz  Adana, Antalya, Hatay, Mersin   

7 Orta Anadolu  Kayseri, Sivas       

8 Batı Karadeniz  Samsun, Tokat 

9 Doğu Karadeniz Giresun, Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum, Kars 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van, Elazığ 

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki 

tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul   18,4% 18,4% 

2 Batı Marmara ,7% 2,6% ,7% 4,1% 

3 Ege 1,3% 6,0% 5,5% 12,9% 

4 Doğu Marmara 2,0% 3,6% 5,9% 11,5% 

5 Batı Anadolu ,7% 1,8% 7,7% 10,2% 

6 Akdeniz 2,0% 5,6% 5,7% 13,3% 

7 Orta Anadolu ,7% 2,5% 1,0% 4,2% 

8 Batı Karadeniz 2,1% 2,8%  4,9% 

9 Doğu Karadeniz ,7% 2,1%  2,8% 

10 Kuzeydoğu Anadolu 1,5% 1,4%  2,9% 

11 Ortadoğu Anadolu 1,4% 2,8% ,7% 4,9% 

12 Güneydoğu Anadolu 2,1% 3,5% 4,3% 9,9% 

 Toplam 15,2% 34,8% 50,0% 100,0% 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

4.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 48,3 

Erkek 51,7 

Toplam 100,0 
 

Yaş Yüzde 

18 - 32 yaş 33,0 

33 - 48 yaş 33,3 

49+ yaş 33,7 

Toplam 100 
 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 7,0 

Diplomasız okur 3,2 

İlkokul mezunu 33,7 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 13,3 

Lise mezunu 27,4 

Üniversite mezunu 14,0 

Yüksek lisans / Doktora 1,3 

Toplam 100 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 17,7 

3 - 5 kişi 64,6 

6 - 8 kişi 15,3 

9 ve daha fazla kişi 2,3 

Toplam 100 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 23,8 

Geleneksel muhafazakâr 49,9 

Dindar muhafazakâr 26,3 

Toplam 100 
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Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru  4,5 

Özel sektör 7,1 

İşçi 9,6 

Esnaf 6,8 

Tüccar / iş adamı 1,5 

Serbest meslek sahibi 1,7 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 3,8 

Çalışıyor, diğer 5,3 

Emekli 13,0 

Ev kadını 30,2 

Öğrenci 8,8 

İşsiz 5,4 

Çalışamaz halde 2,4 

Toplam 100 

Nerede büyüdünüz? Yüzde 

Köy 33,8 

Kasaba / İlçe 23,1 

Şehir 28,0 

Büyükşehir / Metropol 15,0 

Toplam 100,0 

Medeni durum Yüzde 

Bekar 22,4 

Sözlü/nişanlı 1,3 

Evli 70,4 

Dul 4,7 

Boşanmış 1,1 

Toplam 100,0 
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Örtünme durumu Yüzde 

Örtünmüyor 27,3 

Başörtüsü 49,4 

Türban 9,4 

Çarşaf ,5 

Bekâr erkek 13,4 

Toplam 100,0 

Etnik köken Yüzde 

Türk 82,3 

Kürt 12,3 

Zaza 1,1 

Arap 1,3 

Diğer 3,0 

Toplam 100,0 

Din/mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 93,5 

Alevi Müslüman 4,4 

Diğer 2,1 

Toplam 100,0 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 2,8 

İnançlı 24,7 

Dindar 58,8 

Sofu 13,6 

Toplam 100,0 

Ekonomik sınıflar Yüzde 

Alt gelir 20,0 

Alt orta sınıf 30,8 

Yeni orta sınıf 25,7 

Üst gelir 23,4 

Toplam 100,0 
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Bu hanenin malı olan arabanız var mı? Yüzde 

Var 45,9 

Yok 54,1 

Toplam 100,0 

 

 

 

Aylık hane geliri  Yüzde 

700 TL ve altı 6,4 

701 - 1200 TL 10,9 

1201 - 2000 TL 42,0 

2001 - 3000 TL 21,3 

3001 - 5000 TL 14,4 

5001 TL ve üstü 5,0 

Toplam 100,0 

Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

İzlemiyorum 5,6 

A Haber 7,5 

ATV 18,2 

CNN Turk 5,3 

Fox TV 14,3 

Haberturk 2,3 

Halk TV 2,0 

IMC TV 1,9 

Kanal 7 1,5 

Kanal D 7,1 

Kanaltürk ,0 

NTV 4,6 

Roj/Nuçe/Sterk ,4 

Show TV 6,1 

Star 3,0 

TRT 14,3 

Ulusal 1,0 

Yerel kanallar 4,7 

Toplam 100,0 
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4.2. Sağlık Algısı 

Kendinizin veya ailenizin hayatı için aşağıdakilerin hangi 2 

tanesinin başınıza gelmesi sizi en çok korkutur? 
Yüzde 

İşsizlik 22,7 

Eğitime devam edememek 5,9 

Sağlık sorunları 72,3 

Boşanma 16,7 

Parasızlık, muhtaç olma 39,0 

Yalnızlık kimsesizlik 22,4 

Toplam 100,0 

 

Ne sıklıkta meyve yiyorsunuz? Yüzde 

Her gün 41,4 

Haftada iki-üç 36,1 

Haftada bir 14,0 

Ayda bir-iki 5,9 

Hiç 2,5 

Toplam 100,0 

 

  

Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 7,7 

Müstakil, geleneksel ev 32,2 

Apartman 51,5 

Site içinde 8,5 

Çok lüks bina, villa ,2 

Toplam 100 
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Ne sıklıkta sebze (patates hariç) yiyorsunuz? Yüzde 

Her gün 49,2 

Haftada iki-üç 35,8 

Haftada bir 11,1 

Ayda bir-iki 2,8 

Hiç 1,1 

Toplam 100,0 

 

Ne sıklıkta poğaça, börek gibi hamurişi yiyorsunuz? Yüzde 

Her gün 15,3 

Haftada iki-üç 23,3 

Haftada bir 30,0 

Ayda bir-iki 21,3 

Hiç 10,1 

Toplam 100,0 

 

Ne sıklıkta kola, gazoz gibi şekerli ve gazlı içecekler içiyorsunuz? Yüzde 

Her gün 16,0 

Haftada iki-üç 17,0 

Haftada bir 16,0 

Ayda bir-iki 16,4 

Hiç 34,5 

Toplam 100,0 

 

Ne sıklıkta kırmızı et yiyorsunuz? Yüzde 

Her gün 7,4 

Haftada iki-üç 25,1 

Haftada bir 26,8 

Ayda bir-iki 32,9 

Hiç 7,8 

Toplam 100,0 
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Eskisine göre tuz, şeker veya un yemeyi azalttınız mı? Azalttıysanız 

hangileri? 
Yüzde 

Tuz 36,1 

Şeker 44,2 

Un 20,9 

Hayır, azaltmadım 44,4 

 

Düzenli olarak ilaç veya vitamin alıyor musunuz? Şimdi 

sayacaklarımdan hangilerini alıyorsunuz? 
Yüzde 

Reçeteli ilaç 40,7 

Reçetesiz ilaç 5,2 

Uyku ilacı ,8 

Vitamin, besin takviyesi 4,5 

Anti-depresan 1,7 

 

Bu hanede yoğurt yapılıyor mu, yoksa dışarıdan satın mı alınıyor? Yüzde 

Yapılıyor. 32,0 

Hem yapılıyor, hem alınıyor. 22,1 

Dışarıdan satın alınıyor. 45,1 

Yoğurt yemiyoruz. ,7 

Toplam 100,0 

 

Ne yiyeceğinize karar verirken en çok hangisine önem 

veriyorsunuz? 
Yüzde 

Sağlık 55,1 

Lezzet 29,3 

Maliyet 15,7 

Toplam 100,0 

 

Son bir hafta içinde spor amacıyla yarım saatten fazla hareket 

ettiniz mi? (gruplanmış) 
Yüzde 

Spor yapmadım 60,2 

1-2 kez 13,8 

3-4 kez 9,4 

5-6 kez 5,1 

7 kez ve üzeri 11,4 

Toplam 100,0 
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Sigara içer misiniz? Hangi sıklıkla içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim. 47,8 

Eskiden içerdim, bıraktım. 10,9 

Kırk yılda bir içerim. 2,2 

Günde 1-2 tane içerim. 9,9 

Tiryakiyim. 29,3 

Toplam 100,0 

 

İçki içer misiniz? Hangi sıklıkta içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim. 73,5 

Eskiden içerdim, bıraktım. 7,3 

Kırk yılda bir içerim. 6,1 

Ayda bir içerim 7,1 

Haftada bir içerim. 4,5 

Her gün içerim. 1,5 

Toplam 100,0 

 

Genel olarak sağlıkla ilgili bilgileri en çok hangi kaynaktan 

alıyorsunuz? 
Yüzde 

Sağlık kurumları 54,9 

Eczane 3,5 

Televizyon 19,7 

İnternet/sosyal medya 15,9 

Eş, dost, tanıdık 6,0 

Toplam 100,0 

 

Sizde şimdi sayacağım hastalıklardan herhangi biri var mı? Varsa 

hangileri olduğunu söyler misiniz? 
Yüzde 

Kalp 8,6 

Tansiyon 19,4 

Diyabet (şeker) 10,8 

Kanser ,6 

Astım 5,6 

Boyun veya bel fıtığı 15,4 

Alerji 7,3 

Diğer 9,0 

Hiçbiri 49,6 
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Son bir yılda kendiniz için hastaneye/muayenehaneye/aile sağlık 

merkezine kaç kez gittiniz?  
Yüzde 

Hiç gitmemiş 25,4 

1-2 kere 31,0 

3-4 kere 18,1 

5-10 kere 18,1 

11-20 kere 5,8 

20 kereden fazla 1,5 

Toplam 100,0 

 

Son bir yıl içinde, herhangi bir sağlık sorunu için şimdi 

sayacaklarımdan birine gittiniz mi? Gittiyseniz hangisi/hangileri? 
Yüzde 

Masrafını karşılayamadım. 5,0 

İşten izin alamadım. 1,3 

Başka işlerim vardı./Gerekli zamanı bulamadım. 6,7 

Bekleme sırası çok uzundu. 4,2 

Randevu saati yoktu. 2,4 

Yaşadığım yerde gereken tedaviyi sağlayamıyorlardı. 2,2 

Diğer 2,6 

Böyle bir durum olmadı. 75,7 

Toplam 100,0 

 

En çok hangi durumlarda doktora gidersiniz? Yüzde 

Düzenli/yıllık kontrol 16,7 

Herhangi bir hastalıktan şüphelendiğim zaman 15,8 

Kendimi hasta hissettiğimde 43,3 

Şiddetli ağrı durumunda 41,2 

Hastalığı kendim iyileştiremediğimde 19,9 

 

En sık gittiğiniz sağlık kurumu hangisidir? Yüzde 

Aile sağlık ocakları 25,9 

Devlet hastaneleri 54,8 

Üniversite (Eğitim/araştırma) hastaneleri 9,0 

Özel hastane/muayenehane 10,2 

Toplam 100,0 
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Neden en sık olarak bu kuruma gidiyorsunuz, birkaç kelimeyle 

söyleyebilir misiniz?  
Yüzde 

Erişim kolaylığı 32,0 

Hizmet kalitesi 39,6 

Ekonomik sebepler 21,1 

Diğer 7,4 

Toplam 100,0 

 

Bu hanede bakıma muhtaç insan var mı? Yüzde 

Yaşlı var. 12,0 

Engelli var. 3,7 

Hasta var. 6,0 

Yok. 79,0 

 

Genel olarak sağlık durumumdan memnunum. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 7,5 

Katılmıyorum 5,8 

Kısmen katılmıyorum 7,8 

Kısmen katılıyorum 13,7 

Katılıyorum 29,3 

Kesinlikle katılıyorum 35,9 

Toplam 100,0 

 

Genel olarak aldığım sağlık hizmetinden memnunum. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 8,4 

Katılmıyorum 5,4 

Kısmen katılmıyorum 8,6 

Kısmen katılıyorum 15,9 

Katılıyorum 28,8 

Kesinlikle katılıyorum 32,8 

Toplam 100,0 
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Beni karşı cinsten bir doktorun muayene etmesinden rahatsız 

olurum. 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 53,6 

Katılmıyorum 15,6 

Kısmen katılmıyorum 5,7 

Kısmen katılıyorum 5,6 

Katılıyorum 7,0 

Kesinlikle katılıyorum 12,5 

Toplam 100,0 

 

Suriyeliler yeni hastalıklar getirerek Türkiye’de yaşayanların 

sağlığını bozdular. 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 26,1 

Katılmıyorum 13,1 

Kısmen katılmıyorum 12,5 

Kısmen katılıyorum 10,5 

Katılıyorum 11,3 

Kesinlikle katılıyorum 26,5 

Toplam 100,0 

 

Okullarda cinsel sağlık eğitimi verilmelidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 19,0 

Katılmıyorum 7,6 

Kısmen katılmıyorum 9,5 

Kısmen katılıyorum 10,6 

Katılıyorum 20,5 

Kesinlikle katılıyorum 32,8 

Toplam 100,0 
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Doktorlar hastalara sağlık durumları hakkında gerekli açıklamaları 

yapıyor. 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 13,7 

Katılmıyorum 8,5 

Kısmen katılmıyorum 9,4 

Kısmen katılıyorum 15,5 

Katılıyorum 23,2 

Kesinlikle katılıyorum 29,7 

Toplam 100,0 

 

Doktorlar hastalara yeteri kadar vakit ayırıyor. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 17,3 

Katılmıyorum 12,5 

Kısmen katılmıyorum 11,7 

Kısmen katılıyorum 16,1 

Katılıyorum 19,3 

Kesinlikle katılıyorum 23,2 

Toplam 100,0 

 

Doktorlar her hastaya aynı şekilde davranıyor. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 18,7 

Katılmıyorum 11,9 

Kısmen katılmıyorum 13,7 

Kısmen katılıyorum 14,3 

Katılıyorum 19,1 

Kesinlikle katılıyorum 22,2 

Toplam 100,0 

 

Doktorlar hastalara karşı ayrımcılık yapıyorlar. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 34,6 

Katılmıyorum 18,4 

Kısmen katılmıyorum 9,6 

Kısmen katılıyorum 9,3 

Katılıyorum 12,5 

Kesinlikle katılıyorum 15,7 

Toplam 100,0 
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Hemşireler hastalara karşı ayrımcılık yapıyorlar. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 35,7 

Katılmıyorum 19,9 

Kısmen katılmıyorum 10,3 

Kısmen katılıyorum 8,5 

Katılıyorum 10,2 

Kesinlikle katılıyorum 15,4 

Toplam 100,0 

 

Hemşireler hastalara karşı ayrımcılık yapıyorlar. Yüzde 

Ayrımcılık yapmıyorlar. 53,8 

Cinsiyet 4,1 

Maddi durum 18,2 

Konuşulan dil/şive 9,2 

Siyasi görüş 4,3 

Cinsel yönelim 1,0 

Etnik grup 6,4 

Eğitim 6,2 

Meslek 3,4 

Kılık, kıyafet, genel görünüş 19,3 

Hastanın yaşadığı yer (kent/kır) 5,2 

 

Bir doktor veya hemşire size ayrımcılık yaptıysa, bu konuda bir şey 

yaptınız mı? 
Yüzde 

Evet, yaptım. 9,0 

Hayır, yapmadım. 25,9 

Ayrımcılıkla karşılaşmadım. 65,1 

Toplam 100,0 

 

Neden en sık olarak bu kuruma gidiyorsunuz, birkaç kelimeyle 

söyleyebilir misiniz?  
Yüzde 

Erişim kolaylığı 32,0 

Hizmet kalitesi 39,6 

Ekonomik sebepler 21,1 

Diğer 7,4 

Toplam 100,0 
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5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında 

görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. 

Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, 

raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne 

kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek 

yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili 

açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, 

daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer 

almaktadır. 

 

Terim Açıklama 

Alevi Müslüman: Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi 

Alt orta sınıf: 
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama 

otomobili olmayan kesim 

Alt sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: 
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü 

belirten kişi 

Çarşaf: 
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten 

kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan 

kişi 

Geleneksel muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak 

tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kent: 
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari 

tanımdan farklıdır) 

Kır: 
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen kişi 

Metropol: 
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi 

sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 
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Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Örtünmeyenler: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 

Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, diyen kişi 

Sünni Müslüman: 
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 

kişi 

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: 
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten 

kişi 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni orta sınıf:  
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve 

otomobili olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

Çoklu 

ilişkisellik/mütekabiliyet 

analizi (ÇMA)  

(Multiple Correspondence 

Analysis) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını 

ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde 

göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet 

Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine 

uygulanması ihtiyacına karşılık verir.  

ÇMA, 60'lı yıllarda matematikçi ve dilbilimci Jean-Paul 

Benzécri'nin çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki 

araştırmaların İngilizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız 

sosyolog Pierre Bourdieu'nün makalelerinde bu yönteme yer 

vermesi ile bu alandaki çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  

5.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 
 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 
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Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 
 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 
 

Genel olarak sandıktaki oy tercihinizi sayacağım sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi 

belirliyor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına bakarak karar veriyorum. 

Toplam 
 

 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 
 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 

 


