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Metodoloji

İstanbul Ekonomi Araştırma Hakkında

İstanbul Ekonomi Araştırma, market araştırması, kamuoyu araştırması ve büyük veri 
analizi alanlarında hizmet vermektedir. Hızla değişen birey talep ve tercihlerini, farklı 
mecralardan en hızlı ve güvenilir şekilde ölçerek, uygulamada tam zamanında olmanızı 
sağlar.

İstanbul Ekonomi Araştırma 2016 yılında kurulmuştur. Konularında uzman ekonomist ve 
araştırmacılardan oluşan ekibimiz sizlere son teknoloji veri toplama tekniklerini 
kullanarak analizlerini sunmaktadır. 

Müşteri portföyümüz içerisinde yurtiçi ve yurtdışından pek çok kamu ve özel sektör 
şirketi bulunmaktadır. Ek olarak özel sektör müşterilerimize pazar araştırması ve veri 
güdümlü danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
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Örneklem Dağılımı Veri Toplama Saha Tarihleri

Araştırmaya 
Türkiye’nin 80 
ilinden toplam 
6421 doktor 
katılmıştır.

Türkiye Raporu 
Dijital Anket Paneli 
kullanılmıştır.

Veriler 3 Mart-14 
Mart 2022 tarihleri 
arasında 
toplanmıştır.



sayısal veriler 6421 hekimin bu ankette 
verdiği yanıtlara dayanmaktadır. Sayısal 
verilerin yanı sıra, farklı unvanlara sahip beş 
doktorla Türkiye’deki hekimlerin sorunlarını 
ele aldığımız görüşmeler de yaptık. Bu 
görüşmelerdeki alıntıları da rapordaki ilgili 
bölümlerde bulabilirsiniz. 

Raporun birinci bölümü, araştırmaya katılan 
hekimlerin cinsiyet, yaş ve ikamet ettikleri 
bölge gibi demografik verilerini incelemeye 
ayrıldı. İkinci bölümde ise hekimlerin yaşam 
standartları ve gelir durumları ile ilgili 
sorulara verdikleri yanıtları inceledik. 
Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin 
Türkiye’deki hekimlerin hayat standartlarını 
ne ölçüde etkilediğini sağlık kurumları, unvan 
gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak 
öğrenmeye çalıştık. Üçüncü bölümde ise 
doktorların çalışma koşullarını merkeze 
aldık. Bu bölümde özellikle sağlıkta şiddet, 
nöbet süreleri, performans sistemi ve hasta 
şikayet mekanizması gibi Türkiye’deki sağlık 
sistemini yakından ilgilendiren noktalara dair 
doktorların görüşlerini inceledik. Dördüncü 
bölümde ise doktorların çalışma koşullarının 
pandemi döneminde nasıl değiştiğini ele 
aldık. Beşinci bölümde hekimlerin 
Türkiye’deki tıp eğitimine ve genç doktorların 
meslekî yeterlilik düzeylerine nasıl 
baktıklarını inceledik. Son bölümde ise 
doktorların kariyer tatminine ve yurtdışına 
yerleşmeye dair görüşlerine yer verdik. 

Raporun, hekimlerin meslek hayatlarında her 
gün yaşadığı ekonomik, psikolojik ve 
kurumsal sorunların üzerinden Türkiye’deki 
sağlık sisteminin temel problemlerine ışık 
tutmasını ve bu problemlerin çözümü için 
izlenecek yolların belirlenmesinde yardımcı 
olmasını umuyoruz. 

Saygılarımla,

Can Selçuki

Türkiye Raporu Direktörü
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Değerli okuyucu,

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ankara Şehir 
Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı 25 
yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen,  36 
saatlik nöbetin ardından evine dönerken 
kullandığı otomobille yol kenarında duran 
kamyona arkadan çarparak hayatını yitirmişti. 
Genç doktorun nöbetin getirdiği yorgunluk 
sonucu trafik kazasında hayatını kaybetmesi 
toplumda büyük öfke ve üzüntü yaratırken 
Türkiye’deki sağlık sistemine ve
doktorların çalışma koşullarına dair sorunları 
yeniden gündeme taşıdı. 

Türkiye’de hekimler mesleklerini icra ederken 
düşük ücretler, şiddet tehdidi, zorlu çalışma 
koşulları ve kesintisiz nöbet saatleri ile 
mücadele ediyor. Yüksek enflasyon ve  döviz 
krizi karşısında doktorların da alım gücü ve 
yaşam standartları önemli ölçüde düşerken 
henüz mesleğin başında olan doktorlar insani 
çalışma koşulları ümidiyle gelişmiş ülkelere 
göç etme planları yapıyorlar.  

Türk Tabipleri Birliği’ne göre geçtiğimiz yıl 
1400’den fazla doktor yurtdışına göç etti. 
Son on yılda ülkemizden yurtdışına 
çalışmaya giden doktor sayısı ise 4000’e 
ulaştı. Bugün, birçok doktorun TUS sınavına 
girmek yerine dil kurslarına gittiği ve 
yurtdışına yerleşmek için başvuru işlemlerine 
başladığı biliniyor.  

Doktorların meslek hayatları boyunca maruz 
kaldığı sözlü ve fiziksel şiddet ve hekimlerin 
yurtdışına göç etme istekleri son yıllarda 
ülkemizde doktorluk mesleğine dair topluma 
yerleşmiş, herkesçe “kanıksanmış” gerçekler 
arasında olmasına rağmen bugüne kadar 
doktorların sorunlarını ele alan kapsamlı bir 
çalışma yapılmadı. Bu rapor, doktorların 
yaşadığı meslekî sorunlara, doktorların 
gözünden bakma isteğinin bir ürünüdür. Bu 
amaçla, Türkiye’nin her bölgesinden, her yaş 
ve unvan grubundan 6421 hekim  ile bir 
anket çalışması gerçekleştirdik. Rapordaki 
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Bu araştırmanın gerçekleşmesini mümkün kılan İstanbul Tabip Odası’na ve önceki dönem 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Çalışmamız kapsamında bizimle görüşmeyi kabul eden Aile Hekimi Dr. Saffet Ercan’a, 
Asistan Dr. İlyas Kavak’a, Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi Uzmanı Prof. Dr. 
Rukiye Eker’e, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip’e ve Nöroloji 
Uzmanı Doç. Dr. Tamer Yazar’a meslekî tecrübelerini ve kıymetli zamanlarını bizimle 
paylaşarak araştırmamıza katkıda bulundukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı branş, unvan, yaş ve kurumlarından 6421 doktora 
anketimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Doktorların değerli zamanlarını ve görüşlerini 
bizimle paylaşmaları sayesinde Türkiye’deki hekimlerin sorunlarına değinen bu çok 
kapsamlı raporu üretmek mümkün oldu. 



BİRİNCİ BÖLÜM: DEMOGRAFİK VERİLER 



Türkiye’de Hekimlerin Cinsiyet Dağılımı (2019)
(Kaynak: OECD STAT)

TürkiyeRaporu.com |Mayıs 2022

 

7OECD VERİLERİ

OECD 2019 verilerine göre Türkiye’de hekimlerin çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. 
Hekimlerin %37,5’i kadınlardan oluşurken erkek hekimler, hekimlerin %62,5’ini 
oluşturuyor. 

Araştırma örneklemimizde ise kadın ve erkekler neredeyse eşit temsil edildi. 

7
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Araştırma Örnekleminin Cinsiyet Dağılımı (%) 

Görüşmecilerin Çalıştıkları Kurumlara Göre Dağılımı (%) 

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.



Türkiye’de Hekimlerin Yaş Dağılımı (2019)
(Kaynak: OECD STAT)
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9OECD VERİLERİ

OECD 2019 verilerine göre Türkiye’deki hekimlerin %59’unu 25-45 yaş aralığındaki 
hekimler oluşturuyor. Yaş grubu büyüdükçe hekimler içinde kapladıkları alan küçülüyor. 

Araştırma örneklemimizdeki yaş dağılımı sahadaki yaş dağılımıyla örtüşüyor. 
Örneklemimizin %61’ini 45 yaşından küçük hekimler oluşturuyor. Benzer şekilde yaş 
grubu arttıkça örneklemimiz içindeki oranları da azalış gösteriyor.

9

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.
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Araştırma Örnekleminin Yaş Dağılımı (%) 

Araştırmaya katılan doktorların %60 ile 
çoğunluğu 25-44 yaş arasında.

Katılımcılarımızın %31’i 25-34 yaş, %29’u 
35-44 yaş aralığında bulunuyor.

Yaş arttıkça katılımcılarımızın örneklem 
içindeki oranı düşüş gösteriyor.

45-54 yaş aralığındaki doktorlar 
örneklemimizin %23’ünü oluşturuyor. 

Katılımcılarımızın %14’ü 55-64 yaş 
aralığındayken %2’si 65 yaş ve üstü yaş 
grubunda bulunuyor.



Araştırma Örnekleminde Unvan Dağılımı (%)
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Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılı verilerine 
göre Türkiye’de %53’ü uzman, %29’u 
pratisyen ve %18’i asistan hekim olmak 
üzere toplam 160.810 hekim görev 
yapıyor.

Araştırma örnekleminin unvan dağılımını 
incelediğimizde ise anketimize 
katılanların %66’sının uzman doktor, 
%19’unun pratisyen hekim ve %15’inin 
asistan doktor olduğunu görüyoruz.

11DEMOGRAFİK VERİLER

Araştırmaya katılan hekimlerin %53 ile 
çoğunluğunu uzman doktorlar oluşturdu. 
Katılımcılarımızın %19’u pratisyen hekim 
ve %15’i ise asistan doktorlardan 
oluşuyor. Ankete cevap veren diğer 
katılımcılarımızın ise %6’sı profesör 
doktor, %4’ü doçent doktor ve geri kalan 
%3’ü doktor öğretim üyelerinden 
oluşuyor.

11
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Görüşmecilerin Yaşadıkları Bölgelere Göre Dağılımı (%)

Araştırmaya katılan doktorların 
çoğunluğu (%38)  Marmara Bölgesi’nde 
ikamet ediyor. Marmara Bölgesini İç 
Anadolu ve Ege Bölgesi takip ediyor: 
Katılımcılarımızın %20’si İç Anadolu, 
%15’i Ege Bölgesi’nde ikamet ettiklerini 
belirttiler. 

Akdeniz bölgesinde ikamet eden 
katılımcılar, örneklemimizin %9’unu 
oluştururken, katılımcıların %7’si 
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yaşıyor. Geri kalan %4 ise 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet ettiğini 
belirtti. 



Yıllara Göre 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısı
(Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2019)
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13SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı’na ait en kapsamlı veri ise 2019 yılına ait. 2019 Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı’nda hekimlerin yaş dağılımı, cinsiyet dağılımı gibi veriler eksik olmakla beraber 
önemli ve dikkate değer bazı veriler bulunuyor. Örneğin Türkiye’de her 100.000 kişi 
başına düşen doktor sayısı 2002’den beri artış gösteriyor. 

2002 yılında her 100.000 kişiye 138 hekim düşerken 2019 yılında bu sayı 193’e ulaşmış. 

13



100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2018
(Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2019)
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14

Ülke içindeki gelişime rağmen AB ve OECD ülkelerinin ortalamalarına bakıldığında 
Türkiye çok geride. 

AB’de 100.000 kişiye 379 hekim düşerken OECD ülkelerinde bu sayı 352.

14SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ



Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısı, İBBS-1 ‘e göre
(Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2019)
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Sağlık Bakanlığı’nın 2019 verisine göre 
Türkiye’de kişi başına düşen en fazla 
hekim sayısı Batı Anadolu bölgesinde.

Batı Anadolu Bölgesi’ni İstanbul takip 
ediyor. İstanbul’da 100.000 kişi başına 
düşen doktor sayısı 225 olarak 
görünüyor. 

 

15

Kişi başına düşen doktor sayısının en az 
olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu 
bölgesi.
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Çeşitli Ülkelerde Uzman Doktorun Yıllık Maaşı (Amerikan Doları)
(Kaynak: OECDSTAT-2020)
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Grafikte, 2020 verilerinin belirtildiği OECD 
ülkelerinde ve Türkiye’de uzman 
doktorların yıllık maaşı görselleştirildi. 
2020 yılı OECD verilerine göre Türkiye’de 
uzman doktorun yıllık kazancı 37 bin 324 
Amerikan doları. 

16

Ancak Türk Lirasının değer kaybıyla 
beraber bu sayının 2021’de düşüş 
gösterdiğini söylemek mümkün. 

2020 verilerinde Türkiye, uzman doktor 
maaşları sıralamasında 28 OECD ülkesi 
arasından 23. sırada yer alıyor. 

16OECD VERİLERİ



Dünya Ülkelerinde Cari Sağlık Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki Payı (%)
(Kaynak: OECDSTAT-2019)
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Türkiye’de cari sağlık harcamalarının 
gayri safi yurtiçi hasıladaki payı diğer 
OECD ülkelerine kıyasla en düşük 
seviyede. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde cari 
sağlık harcamaları GSYİH’nin %17’sini 
oluştururken, Türkiye’den pek çok 
doktorun göç etmek için tercih ettiği 
Almanya’da bu oran %12 seviyesinde. 

17

2019 verilerine göre Türkiye’nin cari 
sağlık harcamalarının GSYİH’deki payı 
%4.

17OECD VERİLERİ



Yıllara Göre Toplam Sağlık Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki Payı - Türkiye  (%)
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı-2019)
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18

2008-2009 yıllarında %5,8 ile en yüksek 
seviyeye ulaşan pay, 2019’a geldiğimizde 
%4,7 seviyesinde seyrediyor.

18SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılı Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı verisine göre yıllar 
içinde toplam sağlık harcamasının 
GSYİH’deki payı düşüş eğilimi 
gösteriyor. 



Yıllara Göre Toplam Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH’deki Payı - Türkiye  (%)
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı-2019)
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Toplam kamu sağlık harcamalarının 
GSYİH’deki payı da benzer bir trend 
içinde. Kamu sağlık harcamalarının payı 
2009 yılında %4,7 ile en yüksek seviyeyi 
bulurken 2009 sonrasında kamu 
harcamalarının payı düşüşe geçiyor. 

2019 yılında Türkiye’de kamu sağlık 
harcamalarının gayri safi yurtiçi 
hasıladaki payı %3,6 seviyesinde.

1919SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ



Kısaca…
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● Türkiye’deki hekimlerin çoğunluğu erkek. OECD verilerinden yola çıkarak 
Türkiye’de doktorluğun erkek egemen bir meslek dalı olmayı sürdürdüğü 
söylenebilir. Araştırma örneklemimizde ise kadın ve erkek doktorlar neredeyse eşit 
temsil edildi.

● Araştırma örnekleminde doktorların yaş dağılımı, Türkiye’deki doktorların yaş 
dağılımıyla paralellik gösteriyor. Bu anlamda sahayla örtüşen bir örneklem 
olduğunu söylemek mümkün.

● Türkiye verilerine göre 100.000 kişiye düşen doktor sayısı zaman içinde artmış 
olsa da, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ortalamalarıyla kıyaslandığında hasta 
başına düşen doktor sayısı çok düşük. Bu durum doktorların üzerindeki yükü 
arttırıyor. 

● Doktorların iş yükü fazlalığı ne yazık ki maaşlarına yansımıyor. 28 OECD ülkesinde 
verilen doktor maaşlarını Amerikan Doları olarak kıyasladığımızda Türkiye 23. 
sırada konumlanıyor. Bu verinin 2020 yılına ait olduğunu hatırlatmakta fayda var. 
Türk Lirasının değer kaybıyla beraber Türkiye’de doktor maaşlarının 2021 yılında 
daha da geri sıralara düşeceği tahmin ediliyor. 

● 2019 verilerine göre OECD ülkeleri arasında cari sağlık harcamalarının GSYİH’deki 
payı Türkiye’de en düşük seviyede. 

20KISACA DEMOGRAFİK BULGULAR 20
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İKİNCİ BÖLÜM: DOKTORLARIN YAŞAM 
STANDARDI VE GELİR DURUMU 
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“Hiç kimse çok zengin olmak için doktor 
olmak istemez zaten. Ama makul koşullarda 
da ailesini geçindirmek, bir evi, bir arabası 
olsun, tatile çıkabilsin, tabii ki ister. Bu 
koşulları geçmiş dönem hekimler 
sağlayabiliyordu. Ama bu dönem, yeni gelen 
arkadaşlarımızın maalesef geleceğe dair 
umutları yok oldu ve meslekî değerlerimiz 
ile çalıştığımız koşullar çok uyumsuz hâle 
geldi.” - İç Hastalıklar ve Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Pınar Hanım

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 
14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde doktorlar, 
hemşireler ve aile hekimleri 3 günlük greve 
gitti. Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin 
düzenlenmesini talep eden sağlık çalışanları, 
maaşların artması, çalışma ortamı ve 
koşullarının iyileştirilmesi, nöbet ertesi izin 
hakkı ve her hastaya en az yirmi dakika 
ayrılması, malpraktis davalarıyla ilgili yasal 
düzenlemeler yapılması gibi bazı taleplerini 
yinelediler (BBC News Türkçe, 2022).

Grevlerden yaklaşık iki ay sonra, 12 Mayıs’ta 
kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni 
düzenlemeye göre sağlıkta kasten yaralama 
suçlarında tutuklu yargılama sağlanacak. 
Bununla birlikte, failin ceza indirimi amacıyla 
duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi 
gibi şekli davranışları iyi hal indirim nedeni 
saymayacak.

Yeni düzenlemeninin doktorların çalışma 
koşullarını ne derece değiştireceği meçhul. 
Türkiye’de sağlık çalışanları hayat 
standartlarının zaman içinde düşmesinden, 
ağır çalışma koşullarından ve uğradıkları 
şiddetten muzdaripler. 

Araştırmamızda ortaya koyduğumuz üzere, 
çoğu doktor meslek hayatına başladıktan 
sonra yaşam standardının düştüğünü 
söylüyor. Bu durum özellikle asistan 
hekimleri olumsuz etkiliyor. Doktorlar 
arasında kıdem azaldıkça mesleki 
deneyimlerini daha olumsuz yorumlama 
eğilimi artış gösteriyor. 

Doktorların çalışma koşulları ve yaşam 
standartlarını kamu ve özel kurumlarda 
çalışan doktorlarda ayrı ayrı incelediğimizde 
dikkat çekici bir sonuca ulaşıyoruz. Özel 
hastanelerde çalışan doktorlarda meslek 
hayatları boyunca yaşam standartlarının 
iyileştiğini ifade edenlerin oranı kamu 
kurumlarında çalışan doktorlara kıyasla 
daha yüksek. Bununla birlikte hekimlerin 
sorunlarının çalıştıkları kurumlar fark 
etmeksizin benzer olduğunun ve 
Türkiye’deki sağlık sistemi ile ilgili 
olduğunun altını çizmek gerek.  

Doktorluk mesleği çoğu ülkede son derece 
prestijli ve iyi bir yaşam standardı sunan 
meslekler arasında kabul edilirken güncel 
durumda pek çok doktorun temel 
ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bilgisini 
edindik. Araştırma sonuçlarına göre 
doktorların sadece 10’da 1’i maaşıyla ev 
alabileceğini belirtiyor. 

Raporumuzun “Doktorların Yaşam Standardı 
ve Gelir Durumu” başlıklı ikinci bölümünde 
farklı kurum ve unvandaki hekimlerin yaşam 
standartlarını ve mesleklerinden elde 
ettikleri gelir hakkındaki görüşlerini ele aldık. 
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Görüşme yaptığımız doktorların %69 ile 
çoğunluğu, doktorluk mesleğine 
başladığından beri hayat standartlarının 
kötüleştiğini belirtiyor. Burada 
Türkiye’deki ekonomik durumun 
doktorların reel ücretlerinde de düşüş 
yarattığı yorumu yapılabilir. 

Doktorların %16’sı hayat standartlarının 
iyileştiğini söylerken, %15’i ise mesleğe 
başladığından bu yana hayat 
standardında bir değişiklik olmadığını 
düşünüyor. 

Sonuçlar, doktorların unvanları 
çerçevesinde incelendiğinde daha da 
anlamlı hale geliyor. 

Yaşam standardınız doktorluk yaptığınız dönem boyunca nasıl değişti? (%)
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Kıdem düzeyi düştükçe “hayat 
standardım iyileşti” yorumunu yapanların 
oranı azalırken, “kötüleşti” yorumu 
yapanların oranı artıyor. 

“Yaşam standardım iyileşti” yorumunu 
yapanların oranının en yüksek olduğu 
unvan grubu profesör doktorlar. Profesör 
doktorların %39’u mesleğe 
başladığından beri hayat standardının 
iyileştiğini düşünüyor. 

Asistan doktorlarda ise bu oran %9’a 
geriliyor.

Asistan doktorların %76 ile önemli 
çoğunluğu mesleğe başladığından beri 
hayat standardının düştüğünü belirtti. 
Uzman doktorlarda bu oran %70 iken 
pratisyen hekimlerde %66. 

Profesör doktor hariç tüm unvan 
gruplarında hayat standardının 
kötüleştiğini düşünenler %50’nin çok 
üzerinde. 

Yaşam standardınız doktorluk yaptığınız dönem boyunca nasıl değişti? 
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Hekimlerin yaşam standartlarına yönelik 
görüşünü çalıştıkları kurumlara göre 
incelendiğimizde tüm gruplarda “hayat 
standardım kötüleşti” diyenlerin %50’nin 
üzerinde olduğunu görüyoruz. 

Hayat standardı en az kötüleşen kesimi 
özel hastanede çalışan doktorlar 
oluştururken, özel hastanede çalışan 
hekimleri Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 
doktorlar takip ediyor.  

İkinci basamak devlet hastanelerinde 
çalışan doktorların %78’i ve eğitim 
araştırma hastanelerinde çalışanların 
%74’ü ile önemli çoğunluğu doktorluk 
yaptıkları dönem boyunca hayat 
standartlarının düştüğünü söylüyor. 

Yaşam standardınız doktorluk yaptığınız dönem boyunca nasıl değişti? (%)
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“Eskiden doktor olunca yaşam standardı iyi 
olacak diye bir beklenti vardı. (...) 
(Doktorlar) mezun olup da maaşlarını banka 
hesaplarında gördükleri zaman ciddi bir 
hayal kırıklığına uğruyorlar, çünkü aldıkları 
maaşla gerçekten güzel bir araba almak, ev 
almak zaten iyice imkansız hale geldi. 
Yıllardır beklediğimiz yaşam standardıyla 
hiçbir alakası olmadığını görünce ciddi bir 
hayal kırıklığı oluştu.” 
-Asistan Doktor İlyas Bey

Hekim maaşıyla karşılanabilen ihtiyaçlar 
incelendiğinde epey negatif bir tabloyla 
karşı karşıya kaldık. 

Araştırmaya katılan her 10 hekimden 
sadece 1’i maaşıyla ev alabileceğini 
söyledi. Hekimlerin yarısından azı 
maaşıyla araba alabildiğini, yılda iki hafta 
otelde tatil yapabildiğini veya çocuğunu 
özel okulda okutabildiğini ifade ediyor. 

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelir aşağıdaki sayılanları karşılamaya yetiyor mu/ 
yeteceğini düşünüyor musunuz? (%)
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Kamu-özel ortaklığı ile kurulmuş şehir 
hastanesi çalışanı ve devlet üniversite 
hastanesi çalışanı doktorların sadece 
%6’sı maaşlarıyla ev alabileceklerini 
belirtiyor. 

Bu oran eğitim araştırma ve ikinci 
basamak devlet hastanelerinde çalışan 
doktorlar arasında %5’e kadar geriliyor. 

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin 
yaşam standartları kamu kurumlarında 
çalışanlara nazaran daha yüksek görünse 
de araştırmaya katılan doktorların dörtte 
üçünden fazlasının kazandıkları maaş ile 
ev alamayacaklarını düşündüğünü 
söylemek mümkün.

Özel hastanedeki doktorların %23’ü 
maaşıyla ev almanın mümkün olduğunu 
söylerken, kamu çalışanları arasında ev 
alabileceğini söyleyenlerin en yüksek 
oranda olduğu grup %10 ile Aile Sağlığı 
Merkezi çalışanları.

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirin “ev almak” için yeterli olduğunu/olacağını 
düşünüyor musunuz? (%)
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Devlet üniversite hastanelerinde çalışan 
doktorların %28’i maaşlarıyla araba 
alabileceklerini belirtirken bu oran ikinci 
basamak devlet hastanelerinde ve 
eğitim araştırma hastanelerinde çalışan 
doktorlarda %22’ye iniyor. 

Özel hastanede çalışan doktorların yarısı 
maaşlarıyla araba alabileceklerini 
söylerken diğer yarısı bunun tersini 
belirtiyor.

Devlet hastaneleri çalışanlarında ise 
maaşlarıyla araba alabileceklerini 
belirten doktorların oranı %22-%28 
arasında değişiyor.

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirin “araba almak” için yeterli olduğunu / olacağını 
düşünüyor musunuz? (%)
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Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 
doktorların %77’si gelirlerinin otelde tatil 
yapmayı karşılamaya yetmeyeceğini 
ifade ediyor.

Özel hastanede çalışan doktorların 
yarısına yakını elde ettikleri gelirin yılda 
iki haftalık bir otel tatili yapmaya 
yeteceğini ifade ediyor. Kamu 
kurumlarında çalışan doktorlara 
bakıldığında ise bu oranın en yüksek 
olduğu kurumun %33 ile devlet 
üniversite hastanesi olduğu görülüyor. 

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirin “yılda iki hafta otelde tatil yapmak” için yeterli 
olduğunu/olacağını düşünüyor musunuz? (%)
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Devlet hastanesinde çalışan doktorlar ve 
özel hastanede çalışan doktorlar 
arasında önemli bir ayrım var. 

Özel hastanede çalışan doktorların %58 
ile yarısından fazlası mesleki 
kazançlarının çocuklarını özel okula 
göndermek için yeterli olacağını 
düşünüyor. 

Bununla birlikte devlet hastanesinde 
çalışıp çocuğunu özel okula 
gönderebileceğini düşünen doktorların 
oranı %24 -%29 aralığında değişiyor.

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirin “çocuğunuzu özel okulda okutmak” için yeterli 
olduğunu/olacağını düşünüyor musunuz? (%) 

Örnek olarak devlet üniversite 
hastanesinde çalışan doktorların %29’u 
maaşıyla çocuğunu özel okula 
yollayabileceğini söylerken bu oran 
eğitim araştırma hastanesinde çalışan 
doktorlarda %24’e geriliyor. 
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Doktorların yaşı arttıkça maaşıyla ev 
alabileceğini düşünen doktorların oranı 
da artış gösteriyor. Bu durum bir ölçüde, 
doktorların yaşı ilerledikçe unvan olarak 
yükselmesiyle açıklanabilir.

65 yaş üstü doktorlarda maaşıyla ev 
alabileceğini düşünenlerin oranı %29 iken 
bu oran 25 yaşının altındaki hekimlerin 
%1’ini, 25-34 yaş arası hekimlerin ise %3’
ünü oluşturuyor.

Mesleğinizden elde ettiğiniz gelirin “ev almak” için yeterli olduğunu/olacağını 
düşünüyor musunuz? (%)
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Hekimlerin çoğunluğu, günümüzde 
doktorluk mesleğinin sağladığı yaşam 
standartlarının geçmişe kıyasla daha 
düşük olduğu görüşünde.  Bu nedenle 
hekimler, kendilerini önceki kuşak 
doktorlarla kıyasladıklarında negatif bir 
tabloya işaret ediyorlar. 

Hekimlerin %95’i, önceki kuşak 
doktorlara kıyasla daha kötü bir hayat 
standardına sahip olduklarını 
düşünüyorlar. 

Araştırmamıza katılan hekimlerin %69 ile 
önemli çoğunluğu önceki jenerasyon 
doktorlarla kıyaslandığında yaşam 
standartlarının çok daha kötü olduğunu 
düşünüyor. %26 ise hayat standartlarının 
daha kötü olduğunu düşünüyor. 

Yaşam standardınızın sizden önceki kuşak doktorlarla karşılaştırıldığında nasıl 
olduğunu düşünüyorsunuz? (%)

“...eskiye nazaran artık geçim sıkıntısı gibi 
bir problemin varlığından söz edebiliriz. 
Bizim gibi görece refah düzeyi yüksek olan 
bir grup için bile. Mesela ben 22 yıllık 
doktorum. Bundan bir 15 yıl önce bir doktor 
için bir ev almak, bir araba almak çok da zor 
olmayan bir şeydi. Ama bunlar artık bir 
problem. Tamam, karnımızı doyuruyoruz. 
Hâlâ yoksulluk sınırının üzerinde maaş 
alıyoruz ama yaşam standartları belirgin 
olarak düştü.” 
-Aile Hekimi Saffet Bey
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“(...) hiç kimse iyiye gitti diyemez. 
Konuştuğumuz konuların hepsi bugün 
yaşadığımız problemler olduğu için artık 
eskiyi arıyoruz.”  

Bu sözler meslekte 22 yılını tamamlamış 
olan Aile hekimi Saffet Bey’e ait. Hekimliğe 
başladığından beri çalışma şartlarının nasıl 
değiştiğini sorduğumuzda tüm doktorlar 
gibi kendisinin de geçmişi aradığını dile 
getiriyor. 

Hekimlerin çalışma koşullarının 
zorlaşırken yaşam standartlarının da 
giderek düştüğü bir gerçek. Görüşme 
yaptığımız pek çok farklı branştan ve 
kıdem düzeyinden doktor, çalışma 
koşullarındaki kötüleşme ile ilgili aynı 
noktaların altını çiziyor: hastanelerde artık 
yerleşik bir kültür hâline gelmiş 
performans sistemi, çoğu zaman 
hekimleri hedef tahtasına dönüştüren 
hasta şikayet mekanizması ve hekimlerin 
güvenliğini tehdit eden sağlıkta şiddet. 

Sağlık sistemindeki doktorların aleyhine 
işleyen süreci Dünya Bankası’nın projesine 
bağlamak mümkün. 2000’li yılların başında 
Dünya Bankası’nın Sağlıkta Dönüşüm 
Programı (SDP) kapsamında sağlık 
sisteminde büyük değişiklikler yapıldı. 
Performans sistemi de getirilen 
düzenlemelerden biriydi. 

Sağlık Bakanlığınca 2004 yılından itibaren 
uygulanmaya başlayan bu sistem, sağlık 
personeline “performansa göre döner 
sermaye katkı payı ödemesi” yapılmasını 
öngörüyordu. Buna göre, personelin 
katkısıyla elde edilen döner sermaye 
gelirlerinden, kapsamda yer alan personele 
ek ödeme yapılabilecekti. 

Performans sistemi, sağlık çalışanlarının 
“verimli ve kaliteli hizmet sunmalarını 
özendirecek bir ödeme ve ücretlendirme 
yapısı” olarak tasarlanmıştı. Fakat 
hekimler, performans sisteminin hem 
ahlâkî hem de meslekî açıdan sorun 
yarattığını belirtiyorlar. Araştırma 
sonuçlarına göre ankete katılan hekimlerin 
%49,5’i çalıştığı kurumda, performans 
sistemi ya da sigortadan geri ödeme alma 
gibi nedenlerle gerekli olmadığı hâlde 
tıbbi işlem yapıldığını düşünüyor. 

Hasta şikayet mekanizması ise doktorların 
çalışma koşullarını olumsuz yönde 
etkileyen bir diğer faktör. Hekimlere göre 
hasta şikayet mekanizması çoğunlukla 
hekimleri hedef tahtasına yerleştiren 
merkezi bir sistem. 

Özendirilmiş şikayet hatları var. (...) Yani 
normalde bunlar küçük birim içinde 
halledilmesi gereken işler. Merkezi 
düzeyde şikayet hatları kurulmuş 
durumda. Sizin kendinize ait bir sürü 
hakkınız var ama bunları 
kullanamıyorsunuz ve ansızın görevden de 
alınabiliyorsunuz. Bunun için de kendinizin 
mücadele etmesi gerekiyor. 
- İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Pınar Hanım

Araştırma sonuçları hasta şikayet 
mekanizmasının hekimler üzerinde baskı 
yaratarak mesleklerini icra etmelerini 
etkilediğini gösteriyor. Anket sonuçlarına 
göre 10 doktordan 7’si hasta şikayet 
mekanizmasının tıbbi konularda aldığı 
kararları etkilediğini belirtiyor. 
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Hekimlerin insanî koşullarda, güvenli 
şekilde çalışmalarını tehdit eden bir diğer 
önemli konu ise sağlıkta şiddet. Konuyla 
ilgili 12 Mayıs 2022’de TBMM’den geçen 
yasal düzenlemeye göre sağlıkta şiddet 
suçu işleyenler “iyi hâl indiriminden” 
yararlanamayacak. Yeni düzenleme 
sağlıkta kasten yaralama suçunu 
işleyenlerin tutuklu yargılanmalarını da 
öngörüyor. 

Sağlıkta şiddetin yalnız Türkiye’de değil, 
tüm dünyada doktorların güvenliğini tehdit 
eden bir sorun olduğu söylenebilir. 2021 
yılında yapılan araştırmaya göre 
Hindistan’da doktorların %94’ü meslek 
hayatlarında sözlü şiddete uğradığını 
belirtiyor (Jain et al. 2021). Fakat Batı 
ülkelerinde şiddete uğradığını ifade eden 
doktorların oranı ülkemize kıyasla daha 
düşük. Örneğin İngiltere’de 2020 yılında 
1251 doktorun katıldığı araştırmada, 
doktorların %30’u sözlü şiddete, %5’i ise 
fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtiyor 
(Oxtoby, 2021). Türkiye’de ise hekimler, 
sözlü şiddetin çalışma rutinlerinin bir 
parçası hâline geldiğinin altını çiziyorlar. 
Meslek hayatlarında bir hastanın/hasta 
yakınının fiziksel şiddetine uğradığını 
ifade eden doktorların oranı ise %33. 
Görüşme yaptığımız hekimlere göre 
sağlıkta şiddet, bütün topluma yerleşmiş 
şiddet kültürünün yalnızca bir parçası.

Sağlıkta şiddet, çocuğa yönelik şiddet, kadına 
yönelik şiddet…Toplumda genel bir 
tahammülsüzlük var. Şiddet kültürünün ne 
boyutlara geldiğini her alanda görüyoruz ve 
biz de bundan kendimizce nasibimizi alıyoruz. 
Öncelikle (...) ta tepeden başlayan, ülkeyi 
yöneten kişilerden başlayarak, en sorumluluk 
sahibi kişiden başlayarak, şiddetten uzak bir 
dil kurulması çok önemli. 
-Aile Hekimi Saffet Bey

Bununla birlikte, tüm gruplar arasında en 
zorlu çalışma koşullarında mesleğini icra 
etmeye çalışan bir unvan grubu dikkat 
çekiyor: asistan doktorlar. Henüz Tıp 
Fakültesinden yeni mezun olan, mesleğin 
başındaki genç doktorların gerek kesintisiz 
nöbet süreleri, gerekse kazandıkları düşük 
maaşlardan ötürü tükenmişlik yaşadıkları 
görülüyor. En düşük kıdem grubunu da 
temsil eden asistan doktorların yaşadığı 
bir başka sorun ise mobbing. 

Maalesef mobbing yüzünden çok fazla 
arkadaşımız depresyonda. Buna 
dayanamayanlar istifa ediyor. Maalesef arada 
intihar haberleri de duyuyoruz. Çok üzücü… - 
Asistan Doktor İlyas Bey

Tükenmişlik yaşayan genç doktorlar 
yurtdışına yerleşme planları yapıyor. İlyas 
Bey,  genç doktorların Türkiye’deki tıp 
eğitimini denk kabul ettiği için özellikle 
Almanya’ya gitmeyi hâyâl ettiğini anlatıyor.

Araştırmamızın üçüncü bölümü 
“Doktorların Çalışma Koşulları” başlığı 
altında hekimlerin çalışma saatlerini, 
hasta şikayet mekanizmasına 
yaklaşımlarını, performans sistemini ve 
sağlıkta şiddet konularını ele alıyor. Bu 
bölüm, doktorların yaşadıkları sorunların 
boyutlarını ve unvanlarına ve çalıştıkları 
kurumlara göre çalışma koşullarının ne 
ölçüde değiştiğini göstermeyi amaçlıyor.   

https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/fulldisplay?docid=ELDOAI%2F81055%2Fvdc_100131656094.0x000001&context=L&vid=SOLO&lang=en_US&search_scope=LSCOP_ALL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=local&query=any,contains,violence%20towards%20doctors&offset=0
https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cdi_proquest_miscellaneous_2505362163&context=PC&vid=SOLO&lang=en_US&search_scope=LSCOP_ALL&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=local&query=any,contains,violence%20towards%20doctors&offset=0
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Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? (%) 

Avustralya’da 2013 yılında yapılan 
araştırma doktorların haftalık çalışma 
saatleri arttıkça ruh sağlıklarının da 
olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. 

Yaklaşık 13 bin junior (asistan) doktor 
arasında yapılan araştırma sonucuna 
göre Avustralya’da genç doktorlar 
haftada ortalama 50 saat çalışıyorlar. 
Bununla birlikte, haftada 55 saat ve üstü 
çalışan doktorların, 40-44 saat arası 
çalışan doktorlara göre ruhsal 
hastalıklara ve intihar düşüncesi 
geliştirmeye iki kat fazla yatkın olduğu 
görülüyor (Petrie et al. 2020). Sonuçlar 
Avustralya’daki asistan doktorların 
yaklaşık dörtte birinin, ruhsal hastalık ve 
intihar düşüncelerine yol açacak bir 
çalışma düzeninde mesleklerini icra 
ettiklerini gösteriyor. 

Öte yandan, yapılan araştırmalar günde 
11 saatten fazla çalışmanın kişilerde 
depresyon riskini arttırdığını ortaya 
koyuyor. Benzer şekilde, haftada 55 
saatten fazla çalışmak da kişilerde 
anksiyete ve depresyon riskini önemli 
ölçüde arttırıyor. 

Araştırma sonuçlarından Türkiye’deki 
tablonun çok farklı olmadığını görüyoruz. 
Araştırmaya katılan doktorların 
çoğunluğu ağırlıklı olarak haftada 40-59 
saat arası çalıştıklarını ifade ettiler. 
Doktorların %61’i haftada 40-59 saat 
arası çalıştığını belirtirken 
azımsanmayacak %20’lik kesim 60-80 
saat arası çalıştığını belirtti. Sonuçlara  
göre doktorların %30’undan fazlası ruh 
sağlığını tehdit eden bir düzende 
çalışıyor. 
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Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? (%) 

Öte yandan ikinci basamak devlet 
hastanesinde ve eğitim araştırma 
hastanesinde çalışan doktorların dörtte 
biri haftada 60-80 saat arası çalıştığını 
belirtiyor. 

Bununla birlikte verilere göre, devlet 
üniversite hastanesinde çalışan 
doktorların yaklaşık beşte biri (17%) 
haftada 80 saatten fazla çalışıyor. Bu 
oran özel hastanede çalışan doktorlarda 
%6 civarında. 

Kamu hastanelerinde çalışan doktorların 
yaklaşık %40’ı sağlıklarını tehdit eden 
çalışma saatlerinde mesleklerini icra 
ediyor. 

 
 

 
 

DOKTORLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sonuçlar, doktorların çalışma saatlerinin 
kurumlara göre önemli ölçüde 
değişmediğini gösteriyor. Tabloya göre, 
sağlık kurumlarının, doktorların çalışma 
saatleri açısından izledikleri politikanın 
çok farklı olmadığını söylemek mümkün. 

Bütün kurumlarda, doktorların çoğunluğu 
haftada 40-59 saat arası çalışıyor. Özel 
hastanede çalışan doktorların %67’si 
haftada 40-59 saat arası çalıştığını 
belirtirken devlet üniversite 
hastanelerinde çalışan doktorlarda bu 
oran %53. 
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Doktorların haftalık çalışma saatlerine 
unvanlar temelinde bakıldığında, kıdemli 
doktorlar ile daha düşük kıdemdeki 
doktorların çalışma saatleri arasındaki 
fark net bir şekilde anlaşılıyor. 

Sonuçlar, doktorların çoğunluğunun 
haftada 40-59 saat arası çalıştığını 
gösteriyor. Bununla birlikte asistan 
doktorların %62’si haftada 60 saatten 
fazla çalışmakta. Haftada 80 saatten 
fazla çalışanların en yoğunlukta olduğu 
grup yine asistan doktorlar. Asistan 
doktorların %30’u haftada 80 saatten 
fazla, %32’si ise 60-80 saat arası 
çalıştığını ifade ediyor. 

Uzman doktorların ve doktor öğretim 
üyelerinin ise yaklaşık %30’u haftada 60 
saatten fazla çalıştığını belirtiyor. 

Öte yandan doktorların kıdemi arttıkça 
haftalık çalışma saatlerinin azaldığı 
görülüyor. Haftada 60 saatten fazla 
çalıştıklarını ifade edenlerin en düşük 
oranda olduğu grup %16 ile profesör 
doktorlar. Profesör doktorların beşte biri 
ise haftada 40 saatten az çalıştıklarını 
belirtiyor. 

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? (%)  

DOKTORLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
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Hastanelerde hastalara sunulan hizmetin 
7 gün ve 24 saat olması vardiyalı 
çalışmayı gerektiriyor. Doktorlar, özellikle 
meslek hayatlarının başında haftaiçi 12, 
hafta sonu 24 saat olacak şekilde 36 
saatlik nöbetler tutuyorlar. Uzun nöbet 
saatleri doktorların sosyal hayatlarını ve 
aile ilişkilerini de önemli ölçüde etkiliyor 
(Çeçen, 2016). Yapılan araştırmalar, uzun 
nöbet saatlerinin doktorlarda stres 
bozukluğu ve depresyona yol açtığını ve 
uzun vadede kanser riskini artırdığını 
gösteriyor (Çeçen, 2016). 

Sonuçlara göre doktorların kıdemleri 
arttıkça nöbet tutma oranları azalıyor. 
Mesleğe yeni başlayan asistan doktorlar, 
uzun çalışma saatleri boyunca 

birden fazla kliniğe bakarak sağlık 
hizmeti talebini karşılamaya çalışıyorlar.  
Asistan doktorların %88’i, uzman 
doktorların ise %66’sı nöbet tuttuğunu 
ifade ediyor. 
 
Asistan ve uzman doktorlar haricindeki 
unvanlara bakıldığında, çoğunluğun 
nöbet tutmadığını ifade ettiği görülüyor. 
Nöbet tutma oranının en düşük olduğu 
grup ise %14 ile profesör doktorlar. 

Doktorların unvanlara göre nöbet tutma durumları  (%)

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI
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Kamu kurumlarında çalışan doktorlar 
özel hastanedekilere kıyasla daha fazla 
nöbet tutuyorlar. Aile Sağlığı Merkezi ve 
özel hastane haricindeki kurumlarda 
çalışan doktorların yarısından fazlası 
nöbet tuttuğunu ifade ediyor. Bu oranın 
en yüksek olduğu kurum ikinci basamak 
devlet hastanesi. 

Verilere göre eğitim araştırma hastanesi 
ve ikinci basamak devlet hastanesinde 
çalışan 10 doktordan 8’i nöbet tutarken 
özel hastanede çalışan 10 doktordan 
yaklaşık 3’ü nöbet tutuyor. 

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI

Doktorların kurumlara göre nöbet tutma durumları  (%)
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“Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliği” gereğince sağlık 
kurumlarında nöbet listeleri aylık olarak 
hazırlanıyor. Hekim ve başhekimliğe bağlı 
nöbet görevlerinin listelerini başhekimlik 
hazırlayarak bir örneğini Sağlık 
Bakanlığı’na yolluyor. 

Doktorların unvanlarına göre ayda nöbet 
tutma sıklıklarını incelediğimizde, kıdemli 
doktorların daha az nöbet tuttuğunu 
görüyoruz. Verilere göre mesleğin 
başında olan genç doktorlar daha sık 
nöbet tutuyor. 

Asistan doktorların %65’i ve uzman 
doktorların %49’u ayda 4-8 defa nöbet 
tuttuğunu ifade ediyor. Öte yandan 
doçent doktorların %68’i ve profesör 
doktorların %73’ü ayda dörtten az nöbet 
tuttuklarını belirtiyor. Bununla birlikte 
pratisyen hekimlerin %35’i ayda 
dokuzdan fazla nöbet tuttuğunu ifade 
ediyor.  

Ayda kaç kez nöbet tutuyorsunuz? (%) 

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI
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Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ayda 
maksimum 60 saat nöbet tutabilirken 
diğer kurumlarda çalışan personeller 
ayda maksimum 130 saate kadar nöbet 
tutabiliyor. Bu nedenle sonuçlar Aile 
Sağlığı Merkezi’nde çalışanların %51 ile 
yarısından fazlasının ayda 4’ten az nöbet 
tuttuğunu gösteriyor. Öte yandan, kamu 
kurumlarındaki nöbet tutan doktorların 
çoğunluğu ayda 4-8 arası nöbet 
tuttuğunu ifade ediyor. 

Özel hastanede çalışan 10 doktordan 
yaklaşık 3’ünün nöbet tuttuğunu 
belirtmiştik. “Ayda kaç kez nöbet 
tutuyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimiz 
özel hastanede nöbetli çalışan 
doktorların %51 ile çoğunluğu ayda 4-8 

arası nöbet tuttuğunu belirtti. Öte yandan 
özel hastanede çalışan doktorların %21’i 
ayda 9’dan fazla nöbet tuttuğunu ifade 
etti. Ayda 12’den fazla nöbet tutan 
doktorların %6 ile en yüksek olduğu 
kurum ise yine özel hastaneler. 

Özel hastanede çalışan doktorlarda 
nöbet tutma oranı diğer kurumda çalışan 
doktorlara nazaran daha düşük olmasına 
rağmen, nöbet tutan doktorların aylık 
nöbet tutma sıklığının daha yüksek 
olduğunu gözlemliyoruz. 

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI

Ayda kaç kez nöbet tutuyorsunuz? (%) 
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Ekim 2021’de Ankara Şehir Hastanesi 
Kadın Doğum Kliniği’nde asistan doktor 
olarak çalışan 25 yaşındaki Rümeysa 
Berin Şen, hastane çıkışı evine dönerken 
otomobiliyle kamyonetin altında kalarak 
hayatını kaybetmişti. Rümeysa Şen’in 36 
saatlik nöbetin ardından trafik kazası 
geçirdiği, kazaya nöbetin getirdiği 
yorgunluğun sebep olduğu söylenmişti. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Şen’in 
36 saatlik nöbetin ardından kaza 
geçirdiğine ilişkin basına yansıyan 
haberlerin asılsız olduğunu dile getirmiş, 
bununla birlikte 36 saatlik kesintisiz 
nöbet uygulamasının “asistan hekimlerin 
muzdarip olduğu eski bir sorun” 
olduğunun da altını çizmişti. Doktorlar 
nöbet sonrası izin kullanmaları 
durumunda nöbet ücretini alamıyorlar. 

Şen’in hayatını kaybetmesinin ardından 
pek çok hastanede hekimler gösteriler 
düzenleyerek ilgili yönetmelikte asistan 
hekimlerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik değişiklikler 
yapılmasını talep etmişti.

Önceki bölümde, doktorların kıdemi 
arttıkça nöbet tutma oranlarının 
düştüğünü göstermiştik. Nöbetli 
çalışanların en yüksek olduğu grup %88 
ile asistan doktorlar olmuştu. Veriler, 
kesintisiz nöbet tutma saatlerinin de 
kıdeme göre şekillendiğini ortaya 
koyuyor. Asistan doktorların %70’i 25-36 
saat arası kesintisiz nöbet tutarken 
pratisyen hekimlerde bu oran %19. 
Asistan doktorların yalnızca %3’ü nöbet 
tuttuğunda 24 saatten az çalışıyor. 

Nöbet tuttuğunuzda kesintisiz olarak kaç saat çalışıyorsunuz? (%) 

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI
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Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliği’nde düzenlenen nöbet 
esaslarına göre nöbet saat sabah 8’den 
ertesi gün sabah 8’e dek sürmek 
zorunda. Mevzuatta nöbetli çalışan 
hekimin hiçbir surette kurumdan 
ayrılamayacağı belirtiliyor. Yönetmelikte 
“Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev 
verilemez” maddesi yer alsa da 
doktorların “acil durumlarda baştabib 
veya nöbetçi tabibin davetine uymak” 
zorunda oldukları vurgulanıyor. Bu 
nedenle hekimler, geceyi yoğun mesai ve 
uykusuz geçirmesine rağmen çalışmaya 
devam ediyorlar. 

Sonuçlar, doktorların nöbet sürelerinin 
kurumdan kuruma farklılık gösterdiğini 
ortaya koyuyor. Nöbet tuttuğunda 
kesintisiz olarak 24 saatten az çalışan 
doktorların en fazla olduğu kurum %13 
ile özel hastaneler. Devlet üniversite 
hastanelerinde nöbetli çalışan 10 
doktordan yaklaşık 8’i ise nöbet tuttuğu 
zaman 25-36 saat arasında çalışıyor. 

Bununla birlikte Aile Sağlığı Merkezi hariç 
bütün kurumlarda doktorların 
çoğunluğunun nöbet tuttuğu zaman 
kesintisiz olarak 25-36 saat çalıştığı 
görülüyor.  

DOKTORLARIN NÖBET TUTMA DURUMLARI

Nöbet tuttuğunuzda kesintisiz olarak kaç saat çalışıyorsunuz? (%) 
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Hastalara ayırdığınız zamanın/verdiğiniz hizmetin yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz? (%) 

Araştırmaya katılan doktorların %79 ile 
çoğunluğu hastalara verdikleri hizmetin 
yeterli olmadığını savunuyor. Bununla 
birlikte doktorların %21’i hastalara 
ayırdıkları zamanın ve verdikleri hizmetin 
yeterli olduğu görüşünde. 

“En basit haliyle beş dakikada bir hasta 
muayenesi yapılıyor bu ülkede. Daha yeni üç 
gün önce, MHRS yani randevu sisteminin 
dışında randevusuz hasta da bakılabileceği 
şeklinde Bakanlık tarafından açıklama 
yapıldı. Bunun sonucu, hekim ve sağlık 
çalışanı ile hastaları karşı karşıya 
getirmektir. Arada birkaç saatlik aralık 
bırakıp hatta yarım saat diye planladıkları 
aralık bırakıp bu dönemde kişilerin, 
hastaların hastaneye başvurabileceklerini ve 
randevusuz muayene olabileceklerini 
söylemenin bir takım sonuçları olacaktır. Biz 
şiddet dedikçe, biz beş dakikada muayene 
olmaz dedikçe, karşılığında daha çok 
popülist politikalarla karşı karşıya 
kalıyoruz.” 
- Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tamer Bey
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Kurumlar açısından incelediğimizde, özel 
hastanelerde çalışanların kamu 
kurumlarında çalışanlara nazaran 
hastalara verdikleri hizmeti çok daha 
yeterli buldukları ortaya çıkıyor. Özel 
hastanede çalışan doktorların %67’si 
hastalara ayırdıkları zamanın ve 
verdikleri hizmetin yeterli olduğu 
görüşünde. Öte yandan devlet üniversite 
hastanesinde çalışanlarda bu oran %21. 
Aile Sağlığı Merkezi, eğitim araştırma 
hastanesi ve kamu-özel ortaklığı şehir 
hastanesinde çalışan doktorların ise 
%90’ı hastalara verdikleri hizmetin 
yeterli olmadığını düşünüyor. 

Sonuçlar, hastalara verilen hizmette 
altyapı hizmetlerinin önemli rol 
oynadığını gösteriyor. Özel hastanelerde 
hasta sayısı az olduğu için, doktorlar 
hastalara daha fazla vakit ayırabiliyor. 
Öte yandan, devlet hastanelerinde, 
altyapıdaki yetersizliğe rağmen talebin 
fazlalığı doktorların, hastalara yeterli 
zaman ayıramadıklarını düşünmelerine 
sebep oluyor. 

“Yani hakikaten hekimler olarak biz aslında 
çok kötü insanlar değiliz. Günde 60 hasta 
yerine 15 hasta bakınca çok daha iyi 
davranabiliyoruz, çok daha karşımızdaki 
kişiyi mutlu şekilde odamızdan 
çıkartabiliyoruz. Özel sağlık alanında tabii ki 
daha az hasta görülmesinin vermiş olduğu o 
anlamda bir avantaj var.”
-Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tamer Yazar

Hastalara ayırdığınız zamanın/verdiğiniz hizmetin yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz? (%)

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Doktorlar, çalıştıkları kurumlarda kimi 
zaman hekimlik görevlerinin yanı sıra 
hastaların kayıtları gibi idari işlerle de 
ilgilenmek durumunda kalıyor. 
Doktorların hekimlik dışında işlerle 
ilgilenmesinin personel sayısındaki açığı 
kapatmaya yönelik bir uygulama olduğu 
düşünülebilir. Kurumlar “işgücü” olarak 
gördükleri hekimleri hastaya 
uygulanması gereken tıbbi işlemlerin 
dışında idari işlemler için de 
çalıştırıyorlar. 

Verilere göre doktorların %69 ile 
çoğunluğu, çalıştığı sürenin %20’den 
azını hastalarla ilgilenmek, eğitim ve 
araştırma dışında işlere ayırıyor. Çalıştığı 
sürenin %20-%40 arasını hastalarla 
ilgilenmek dışında işlere ayıran 
doktorların oranı ise %14. 

Araştırmaya katılan doktorların ise 
yaklaşık beşte biri (%17) ise çalıştıkları 
sürenin yüzde 40’tan fazlasını hastalarla 
ilgilenmek ve eğitim/araştırma dışında 
işlere ayırdığını ifade etti. 

Toplam çalıştığınız sürenin ne kadarını hastalarla ilgilenmek, eğitim ve araştırma 
dışında işlere ayırıyorsunuz? (%) 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Doktorların “Toplam çalıştığınız sürenin 
ne kadarını hastalarla ilgilenmek ve 
eğitim ve araştırma dışında işlere 
ayırıyorsunuz?” sorusuna verdikleri 
yanıtları, kurumlar açısından 
incelediğimizde, kamu ya da özel fark 
etmeksizin oranların birbirine yakın 
olduğunu görüyoruz. Bütün kurumlarda 
doktorların çoğunluğu, çalıştıkları 
sürenin %20’den azını hastalarla 
ilgilenmek dışında işlere harcıyor. Bu 
soruya “%40’tan fazla” yanıtını veren 
doktorların en az yoğunlukta olduğu grup 
%12 ile aile sağlığı merkezi. Çalıştıkları 
sürenin %40’tan fazlasını hastalarla 
ilgilenmek dışında işlere ayıranların en 
yoğunlukta olduğu kurum ise %20 ile 
devlet üniversite hastaneleri. 

Sonuçlara göre, devlet üniversite 
hastanelerinde çalışan her beş 
doktordan biri çalıştığı sürenin %40’tan 
fazlasını hastalarla ilgilenmek dışında 
işlere ayırıyor. 

Devlet hastanelerinde yeterli altyapı ve 
hizmetlerin olmamasından dolayı, 
doktorların hekimliğin yanı sıra hastaların 
girişi gibi idari işlerden de sorumlu 
tutulduklarını söylemek mümkün. 

Toplam çalıştığınız sürenin ne kadarını hastalarla ilgilenmek, eğitim ve araştırma 
dışında işlere ayırıyorsunuz? (%) 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Doktorların %75’i hasta şikayet 
mekanizmasının tıbbi konularda 
verdikleri kararı etkilediğini düşünüyor. 

Hasta şikayet mekanizmasının tıbbi 
konulardaki kararlarını etkilemediğini 
ifade edenlerin oranı ise %25. 

Buna göre her dört doktordan üçü tıbbi 
karar alırken hasta şikayet 
mekanizmasından etkilendiğini 
düşünüyor. 

Araştırmaya katılan 6421 doktora hasta 
şikayet mekanizmasının tıbbi konulardaki 
kararlarını etkileyip etkilemediğini 
sorduk. Sonuçlar şikayet 
mekanizmasının doktorların üzerindeki 
etkilerinin boyutunu gösterdi. 

Hasta şikayet mekanizmasının tıbbi konulardaki kararlarınızı etkilediğini düşünüyor 
musunuz? (%) 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Bu oran profesör doktorlarda ise %60 
oldu. Tıbbi konularda karar alırken 
hastaların veya hasta yakınlarının şikayet 
birimlerine gidebileceklerini göz önünde 
bulundurduğunu ifade eden doçent 
doktorların oranı %71, uzman doktorların 
oranı ise %76. 

Araştırma verileri bütün unvan 
gruplarındaki doktorların çoğunluğunun 
tıbbi bir karar verirken hasta şikayet 
mekanizmasını göz önüne aldıklarını 
gösteriyor. Buna karşın, meslekte kıdem 
arttıkça, hasta şikayet mekanizmasının 
tıbbi kararlarını etkilediğini söyleyen 
doktorların oranı azalıyor.

Sonuçlar, şikayet mekanizmasının en 
çok, genç ve mesleğin başındaki 
doktorların kararlarını etkilediğini ortaya 
koyuyor. Asistan doktorların %81’i hasta 
şikayet mekanizmasının tıbbi konulardaki 
kararlarını etkilediğini dile getirdi. 

Hasta şikayet mekanizmasının tıbbi konulardaki kararlarınızı etkilediğini düşünüyor 
musunuz? (%) 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Hasta şikayet mekanizmasının tıbbi 
konularda alınan kararları ne kadar 
etkilediğine, doktorların çalıştıkları 
kurumlar açısından baktığımızda 
oranların birbirine yakın olduğunu 
görüyoruz. Hasta şikayetlerinin 
doktorlarda, çalıştıkları kurumlardan 
bağımsız olarak ortak bir kaygı yarattığı 
söylenebilir. 

Bununla birlikte hasta şikayetlerinin tıbbi 
konularda aldığı kararları etkilediğini 
ifade eden doktorların en yüksek oranda 
gerçekleştiği kurum %81 ile kamu-özel 
ortaklığı şehir hastaneleri oldu. Bu oran 
özel hastanelerde çalışan doktorlarda ise 
%71. 

Özel sağlık kurumlarında çalışan 
doktorların kamu kurumlarında çalışan 
doktorlara göre tıbbi konularda karar 
alırken şikayet mekanizmasını görece 
daha az göz önünde bulundurduklarını 
söylemek mümkün. Buna karşın bütün 
kurumlarda çalışan doktorlar için 
oranların hayli yüksek olduğunun altını 
çizmek gerek. 

Hasta şikayet mekanizmasının tıbbi konulardaki kararlarınızı etkilediğini düşünüyor 
musunuz? (%) 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
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Performans sistemi ya da sigortadan geri ödeme almak gibi sebeplerle çalıştığınız 
kurumda gerekli olmadığı halde tıbbi işlem yapıldığını düşünüyor musunuz?

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Ankete katılan ve görüşme yapılan 
hekimlerin çoğunluğu performans 
sisteminden memnun değil. Doktorlar, 
kâr ve performansa dayalı bir sağlık 
sistemi kurulmasının mesleki etik 
anlayışlarını da zedelediğini düşünüyor. 

“Hekimlik, hekimin yönlendirdiği bir meslek 
olmaktan çıktı. Hastaneler tamamen bir 
işletme ve o hastanenin ne para kazandığı 
bizim üzerimizde hemen hemen bir 
Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Yani biz 
oturup nasıl iyi hizmet ettiğimizi değil de, 
hastaneye ne kazandırdığımızı 
düşünüyoruz.” - Prof. Dr. Pınar Hanım 

Araştırmamızın sonuçları da 
performansa dayalı sistemin, doktorların 
çalışma tarzlarını ne ölçüde etkilediğini 
gösteriyor. Performans sistemi ya da 
sigortadan geri ödeme almak gibi 
sebeplerle gerekli olmadığı halde 
çalıştıkları kurumda tıbbi işlem 
yapıldığını düşünen doktorların oranı 
%49,4 iken bunu düşünmeyenlerin oranı 
%50,6. Bu konuda doktorların gözünden 
kurumlardaki uygulamalar konusunda 
dikkat çekici bir ayrım söz konusu. 
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Performans sistemi ya da sigortadan geri ödeme almak gibi sebeplerle çalıştığınız 
kurumda gerekli olmadığı halde tıbbi işlem yapıldığını düşünüyor musunuz?

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Kurumlar açısından incelediğimizde 
ikinci basamak devlet hastanesi (%64) 
ve kamu-özel ortaklığı şehir 
hastanesinde (%58) çalışan doktorların 
yarısından fazlasının çalıştıkları 
kurumda, performans sistemi ya da 
sigortadan geri ödeme almak gibi 
sebeplerle gerekli olmadığı halde tıbbi 
işlem yapıldığını düşündükleri ortaya 
çıkıyor. Eğitim araştırma hastanesinde 
ise buna katılanlar ile katılmayanların 
oranları yarı yarıya. 

Özel hastane ve aile sağlığı merkezinde 
çalışan doktorlarda ise bu oran %30’larda 
seyrediyor. 

Veriler doktorların gelir düzeyleri 
üzerinden de yorumlanabilir. Özel sağlık 
kurumlarında çalışan doktorlar kamu 
kurumlarında çalışan meslektaşlarına 
oranla daha yüksek ücretlerde 
çalışıyorlar. Bu durum, kamu 
kurumlarında çalışan doktorlara kıyasla 
çalıştıkları kurumda kâr amacıyla zorunlu 
olmadığı halde tıbbi işlem yapıldığına 
daha az kâni olduklarını açıklamaya 
yardımcı olabilir. 
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Kurumlardaki doktor sayısının yeterliliği

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Doktorların, Türkiye’deki zorlu çalışma 
koşulları ve gittikçe düşen hayat 
standartları nedeniyle yurtdışına 
yerleşmek istedikleri biliniyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışına 
giden hekimler için “Giderlerse gitsinler. 
Bizler de üniversiteyi yeni bitiren 
doktorlarımızı istihdam ederiz.” sözlerini 
kullanması toplumda tepki uyandırmıştı. 
Erdoğan, yaptığı bir diğer açıklamada ise  
“Gözü ve gönlü dışarıya kayan kişilerin 
istikametlerini yeniden kendi ülkelerine 
çevireceklerini umuyorum” demişti. 

Bununla birlikte iktidarın, sağlık 
sistemindeki hekim açığını kapatmak 
amacıyla mesleğe yeni başlayan asistan 
doktor sayısını arttırdığı görüldü. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine 
göre son dört yılda Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) ortalama 6 
bin 100 kişilik kadro açıklanırken bu sene 
12 bin 294 kişilik kadro ilan edildi. 

Veriler de sağlık sistemindeki hekim 
eksikliğini doğrular nitelikte. Araştırmaya 
katılan doktorların %63’ü çalıştıkları 
kurumda yeterli doktor olmadığını 
savunuyor. Çalıştıkları kurumda yeterli 
doktor olduğunu düşünenlerin oranı ise 
%37. 

Bunun yanı sıra, doktorların %54’ü son 
bir ayda çalıştıkları kurumda normalde 
vermeleri gereken bir sağlık hizmetini, 
yeterli doktor olmadığı için 
veremediklerini ifade etti. 
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Çalıştığınız kurumun hizmet sunduğu branşlarda yeterli doktor var mı? (%)

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Devlete bağlı sağlık kurumlarında 
çalışan doktorların yarısından fazlası, 
hekim sayısının yetersizliğinden dem 
vuruyor. İkinci basamak devlet 
hastanesinde çalışan on doktordan 
sekizi çalıştıkları kurumda yeterli sayıda 
doktor olmadığı görüşünde. Bu oran 
eğitim araştırma hastanesinde çalışan 
doktorlarda %69 iken devlet üniversite 
hastanesinde çalışan doktorlarda %61. 

Öte yandan özel hastanelerde çalışan 
doktorların %69 ile çoğunluğu 
çalıştıkları kurumda yeterli hekim 
olduğunu düşünüyor. 
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Doktor sayısındaki yetersizlik, pek çok 
hastanede tıbbi hizmetlerin yerine 
getirilmesini engelliyor. Araştırma 
sonuçları, hekim sayısındaki yetersizliğin, 
özellikle devlete hastanelerinde sağlık 
hizmetlerinin verilmesinin önünde engel 
oluşturduğunu gösteriyor. İkinci basamak 
devlet hastanesi’nde çalışan doktorların 
%76’sı son bir ay içinde, vermeleri 
gereken bir tıbbi hizmeti doktor 
sayısındaki eksiklikten ötürü 
veremediklerini ifade ediyor. 

Son bir ay içinde çalıştığınız kurumun normalde vermesi gereken bir tıbbi hizmeti yeterli 
doktor olmadığı için veremediği oldu mu? (%) 

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Öte yandan özel hastanelerde çalışan 
doktorların yalnız %30’u verilmesi 
gereken bir tıbbi hizmetin doktor 
sayısındaki yetersizlikten ötürü 
verilmediğini belirtiyor. 
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Hemşire, idari personel gibi çalışanların 
sayısındaki eksiklik hekimlerin yalnızca 
tıbbi konularla ilgilenmesini engellerken 
iş yükünü de önemli ölçüde arttırıyor. 
Sonuçlar, hekimlerin büyük 
çoğunluğunun çalıştığı kurumda destek 
personeli sayısının yetersiz olduğunu 
düşündüğünü gösteriyor. 

“Çalıştığınız kurumda yeterli destek 
personeli var mı?” sorusuna araştırmaya 
katılan doktorların %72 ile çoğunluğu 
“Hayır” derken, %28’i “Evet” cevabını 
verdi.

Bütün sağlık sistemindeki eksiklik hekim 
tarafından kapatılmaya çalışılıyor. Eskiden 
yanımızda mutlaka bir hemşire olurdu, 
çalışırdı. Şimdi böyle bir şey yok. Yani bütün 
işleri hekim yapıyor.Yani bilgisayara giriş, 
hastanın o yattığı yerdeki havlusunun 
değiştirilmesine kadar bütün işler hekim 
tarafından yapılan bir işlem haline geldi. 
Bunu da çok hızlı yapmalısınız. 5 dakikada 
girip biri karşınıza gelecek ve siz ona hizmet 
vereceksiniz. Bunlar gerçekten çok tüketici 
ve meslekten kaçış nedeni oluyor. 
-Onkoloji Uzmanı Prof Dr. Pınar Hanım

Çalıştığınız kurumda yeterli destek personeli var mı?

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ
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Araştırma sonuçları, yalnızca özel 
hastanede çalışan doktorların 
çoğunluğunun çalıştıkları kurumda yeterli 
destek personeli olduğunu düşündüğünü 
gösteriyor.  Kamu kurumlarında çalışan 
doktorlar ile özel kurumlardaki doktorlar 
arasında “Evet” yanıtını verenlerin 
oranında en az 24 puanlık büyük bir fark 
var. 

Devlet üniversite hastanelerinde çalışan 
doktorların yalnızca %17’si çalıştıkları 
kurumda yeterli destek personeli olduğu 
görüşünde. 

Çalıştığınız kurumda yeterli destek personeli var mı? (%)

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ
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Son aylarda tıbbi cihaz/malzemelere ulaşamadığınız oldu mu? 

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Son aylarda tıbbi cihaz/malzemelere ulaşamadığınız için yapmanız gereken bir tıbbi 
işlemi yapamadığınız oldu mu? 

Doktorların yaklaşık %74’ü  son aylarda tıbbi cihaz/malzemelere ulaşamadığını ifade 
ederken son aylarda tıbbi cihazlara ulaşamadığı için yapması gereken bir tıbbi işlemi 
yapamadığını belirten doktorların oranı ise %57. 
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Hükümetin ekonomi politikaları, döviz 
kurundaki yükseliş ve enflasyon sağlık 
sistemini de etkiliyor. Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) 2018 yılında 
yayınladığı “Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi 
Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” başlıklı 
raporuna göre Türkiye, tıbbi cihaz 
tüketiminde %85 oranında dışa bağımlı. 

Araştırma sonuçlarımız da aynı sorunu 
vurguluyor. Kamu kurumlarında çalışan 
doktorların %70’ten fazlası tıbbi cihaz ve 
malzemelere ulaşamadığını ifade ediyor. 
Bu oran devlet üniversite hastanelerinde 
%85’e kadar çıkıyor. Özel hastanelerde 
çalışan doktorların ise %48’i tıbbi 
cihazlara ulaşamadığını belirtiyor. Devlet 
üniversite hastanelerinde tıbbi cihaza 
ulaşımın büyük bir sorun olduğu 
görülüyor.

Son aylarda tıbbi cihaz/malzemelere ulaşamadığınız oldu mu? (%) 

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Ben 2006-2009 yılları arasında dekan 
yardımcılığı yaptım. Bu SGK ödemeleri 
konusu da benim görevimdi. Bize bir sürü 
küçük hatadan dolayı ödemeleri 
yapmıyorlardı. (...) Yani üniversite hastanesi 
kavramını yok etmek istiyorlardı. (...) 
Üniversite hastanelerine hiçbir şekilde 
destek vermiyorlar. Üniversite hastaneleri 
gerçekten tıbbın özü, kaynağı ve en zor 
problemlerin çözülebildiği yerler. 
-Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi 
Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Hanım
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Sonuçlar, devlete bağlı sağlık 
kurumlarında çalışan doktorların 
yarısından fazlasının son aylarda tıbbi 
cihazlara ulaşamadığı için vermesi 
gereken sağlık hizmetini yerine 
getiremediğini gösteriyor.

Devlet üniversite hastanesi ve ikinci 
basamak devlet hastanesinde çalışan on 
doktordan yedisi son aylarda tıbbi 
cihaz/malzemelere ulaşamadığı için 
yapması gereken bir tıbbi işlemi 
yapamadığını belirtti. Bu oran özel 
hastanede çalışan doktorlarda %32 oldu.  

Hekimlere göre maliyetinden dolayı 
cihazlara ulaşamamak ortak bir sorun. 

Özellikle cerrahi ameliyatlar sırasında, 
işlemler sırasında gerekli olan bir takım 
malzemeler var. Bunların elde edilmesiyle 
ilgili süreç, maliyetinin çok yükselmesinden 
dolayı özel hastanelerde ağır şekilde işliyor. 
Devlette, kamuda zaten çok daha ağır bir 
şekilde işliyor. Hastalar çok büyük oranda 
zaten bu maliyeti karşılıyorlar. Bunun çok 
maliyetli olması onların maliyeti 
karşılamasını engelliyor. (...) Artan poliklinik 
ücretleri, görüntüleme hizmetlerinin 
fiyatlarının artması gibi sebeplerle… Özel 
sağlık hizmeti eskiden orta gelir grubunun 
faydalanabildiği bir sistemken, şimdilerde 
iyice üst segmentin faydalanmaya başladığı 
bir sistem haline geldi. Yavaş yavaş alt ve 
orta kesim özel hastanelerden uzaklaşıyor, 
özel hastaneler bu kesimin çok mecbur 
kalmadığı sürece uğramadığı yerler haline 
geliyor.
-Nöroloji Uzmanı Doç Dr. Tamer Bey

Son aylarda tıbbi cihaz/malzemelere ulaşamadığınız için yapmanız gereken bir tıbbi 
işlemi yapamadığınız oldu mu? (%)  

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ
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Çalıştığınız kurumda doktorların çocuklarını gün içinde bırakabilecekleri kreş gibi 
olanaklar ve nöbet planlaması yapılırken çocuklu doktorların ihtiyaçlarını gözeten 
özel düzenlemeler var mı? (%)

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Verilerden hareketle, Türkiye’deki sağlık 
kurumlarında çocuklu doktorların 
ihtiyaçlarını gözeten düzenlemelerin 
yapılmasının yaygın olmadığı 
söylenebilir. Araştırmaya katılan 
doktorların yalnızca %9,7’si çalıştıkları 
kurumda çocuklu doktorların hayatlarını 
kolaylaştıracak düzenlemelerin 
yapıldığını dile getiriyor. 

Sonuçlara göre doktorların %90,3 ile 
çoğunluğu, çalıştıkları kurumda çocuklu 
doktorlara özel bir düzenleme olmadığını 
ifade ediyor. 
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Çalıştığınız kurumda doktorların çocuklarını gün içinde bırakabilecekleri kreş gibi 
olanaklar ve nöbet planlaması yapılırken çocuklu doktorların ihtiyaçlarını gözeten 
özel düzenlemeler var mı? (%)

DOKTORLARIN GÖZÜNDEN SAĞLIK KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Devlet üniversite hastanesinde çalışan 
çocuklu doktorların %21’i ihtiyaçlarını 
gözeten çeşitli düzenlemeler olduğunu 
söylerken özel hastanede çalışan 
doktorlarda bu oran %5’e düşüyor. 

Çocuklu doktorlar için destek 
mekanizmalarının en az olduğu kurum 
Aile Sağlığı Merkezleri. Hemen ardından 
ise özel hastaneler geliyor. 

Katılımcılara çalıştıkları kurumda çocuklu 
doktorlar için kreş gibi olanaklar veya 
ihtiyaçlarını gözeten nöbet saatleri gibi 
özel düzenlemeler olup olmadığını 
sorduğumuzda, raporun geri kalanından 
ayrışan bir sonuçla karşılaştık. 

Özel hastanede çalışan doktorlar devlet 
hastanesinde çalışanlara kıyasla 
genellikle daha iyi çalışma şartlarına ve 
hayat standardına sahip olsalar da, konu 
çocuklu doktorların ihtiyaçlarına 
geldiğinde tablo tersine dönüyor.
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Çalışırken kendinizi fiziksel olarak güvende hissediyor musunuz?

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

“Çalışırken kendinizi fiziksel olarak 
güvende hissediyor musunuz?” sorusuna 
araştırmaya katılan doktorların %89 ile 
çoğunluğu “Hayır” cevabını verdi. 
Çalışırken kendini güvende hisseden 
hekimlerin oranı %11 oldu. Verilere göre 
on doktordan dokuzu çalışırken güvende 
hissetmiyor. 

2012 yılında yayınlanan Ankara’da bir 
devlet hastanesinde çalışan 253 sağlık 
çalışanıyla yapılan araştırma da sağlıkta 
güvenlik konusuna değiniyor (Yakut et al, 
2012). Araştırma sonuçları hastayla ilk 
muhatap olan meslek gruplarının 
(güvenlik görevlisi, asistan doktor vs.) 
kendini daha az güvende hissettiğini

gösteriyor. Öte yandan araştırmaya göre, 
sağlık çalışanlarının %83’ü (253 
çalışandan 210’u) çalışma hayatlarında 
fiziksel saldırıya uğruyor. Görüşme 
yapılan çalışanların %61’i ise çalıştığı 
bölümde kendini güvende hissetmediğini 
ya da “biraz” güvende hissettiğini 
belirtiyor. Yaptığımız araştırma sonucu 
elde ettiğimiz veriler on yıl sonra, 
güvende hisseden hekimlerin oranlarının 
düştüğünü ortaya koyuyor. 
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Çalışırken kendinizi fiziksel olarak güvende hissediyor musunuz? (%)

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Bütün kurumlarda, doktorların ezici 
çoğunluğu çalışırken güvende 
hissetmediğini belirtiyor. Eğitim 
araştırma hastanesi, aile sağlığı merkezi 
ve ikinci basamak devlet hastanelerinde 
çalışan doktorların %95’i çalışırken 
fiziksel olarak güvende 
hissetmediklerini ifade ediyorlar. Özel 
hastanelerde çalışan doktorların ise %24’
ü çalışırken güvende hissetmiyor. 

Sonuçlar, özel hastanelerde çalışan 
doktorların, kamu kurumlarında çalışan 
doktorlara nazaran daha güvende 
hissettiğini gösteriyor. Buna karşın 
doktorların hissettiği güvensizliğin büyük 
ölçüde kurumlardan bağımsız olarak 
gerçekleştiği söylenebilir. 
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Çalışırken kendinizi fiziksel olarak güvende hissediyor musunuz? (%)

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Bize her gün, günde on-on beş kadar şiddet 
haberi ulaşıyor Türkiye çapında. Bu artık 
sıradanlaştı. Türkiye’de şiddet artık bu 
mesleğin parçası hâline dönüştü.
- Asistan Doktor İlyas Bey

Asistan doktor İlyas Bey’in sözlerinin 
Türkiye’deki bütün kıdemlerdeki 
doktorların güvensizlik hissini tasvir ettiği 
söylenebilir. Bütün unvan gruplarında 
büyük çoğunluk çalışırken kendini fiziksel 
olarak güvende hissetmediğini belirtiyor. 

Bununla birlikte, kıdem arttıkça çalışırken 
güvende hissetme oranının da arttığını 
görüyoruz. Sonuçlara göre çalışırken 
kendini fiziksel anlamda güvende 
hissettiğini söyleyenlerin %25 ile en 
yüksek oranda gerçekleştiği grup 
profesör doktorlar. Asistan doktorlarda 
ise bu oran %6. Mesleğe yeni başlayan 
doktorların %94’ü çalışırken kendini 
güvende hissetmiyor. 
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Çalışma hayatınız boyunca bir hastanın/ hasta yakınının sözlü/fiziksel şiddetine maruz 
kaldığınız oldu mu? (%)

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Sağlık personelleri meslek hayatları 
boyunca hasta ve/veya hasta yakınlarının 
sözlü ve fiziksel şiddetine maruz 
kalabiliyorlar. Türkiye’de sağlık 
personellerine yönelik şiddeti engellemek 
amacıyla ilk kez 1987 yılında bir yasal 
düzenleme yapıldı ve “Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu”nun 12. Maddesine cezai 
yaptırımlar eklendi. “Sağlıkta Şiddet 
Yasası” olarak da bilinen bu maddeye 
2014 yılında bir ekleme yapıldı ve “sağlık 
personelini kasten yaralama” tutuklama 
sebebi olarak düzenlendi. Pandemi ile 
birlikte sağlıkta şiddetin yeniden 
gündeme gelmesiyle halihazırdaki yasal 
düzenlemede yeniden değişikliklere 
gidildi.  Nisan 2020’de düzenlemeye 
“Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçta 
%50 artırım” ifadesi eklendi. Yeni 
düzenleme  

ile birlikte sağlıkta şiddet davalarında iyi 
hal indiriminin uygulanmasının önüne 
geçildi. Araştırmamızda doktorların 
önemli bir kısmı çalışma hayatları 
boyunca sözlü veya fiziksel şiddete 
uğradıklarını belirttiler. 

Doktorların %93’ü çalışma hayatları 
boyunca bir hastanın ya da hasta 
yakınının sözlü şiddetine maruz 
kaldığını ifade etti. Çalışma hayatında 
fiziksel şiddete uğradığını söyleyen 
doktorların oranı ise %33.

Verilere göre her on doktordan dokuzu 
bir hastanın ya da hasta yakınının sözlü 
şiddetine maruz kalıyor. Her on 
doktordan yaklaşık üçü ise bir hastanın 
ya da hasta yakınının fiziksel şiddetine 
uğruyor. 
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Çalışma hayatınız boyunca bir hastanın/ hasta yakınının sözlü şiddetine maruz 
kaldığınız oldu mu? (%)

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Sağlıkta şiddet konusuna doktorların 
unvanları açısından baktığımızda, bütün 
gruplarda hastanın/hasta yakınının sözlü 
şiddetine maruz kaldığını söyleyenlerin 
oranının %70’in üzerinde olduğunu 
görüyoruz. Buna karşın kıdem arttıkça 
sözlü şiddete uğrayanların oranı düşüyor. 

Sözlü şiddete uğrayanların oranının en 
yüksek olduğu grup %96 ile asistan 
doktorlar. Araştırmaya katılan profesör 
doktorların ise %78’i çalışma 
hayatlarında sözlü şiddete maruz 
kaldığını ifade etti. 

Görüşme yapılan doktorların çoğu, sözlü 
şiddetin meslek hayatlarının gündelik bir 
parçası hâline geldiğini belirtiyor. 

Bugün mesela bir fiziksel şiddetin kıyısından 
döndüm. Sözel şiddeti artık saymıyoruz. 
Artık o rutinin bir parçası oldu. Hakaretler 
yağdırıp istediği şey olmayınca çok kolay 
gidebiliyor bazı hastalarımız. 
- Aile Hekimi Saffet Bey
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Çalışma hayatınız boyunca bir hastanın/ hasta yakınının sözlü şiddetine maruz 
kaldığınız oldu mu? (%) - Kamu kurumlarında çalışanlar 

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Çalışma hayatınız boyunca bir hastanın/ hasta yakınının sözlü şiddetine maruz 
kaldığınız oldu mu? (%) - Özel  kuruluşlarda çalışanlar 

Kamu kurumlarında çalışan doktorların %94’ü çalışma hayatları boyunca bir 
hastanın/hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldığını ifade etti. 

Özel kuruluşlarda çalışan hekimlerde ise bu oran %86 olarak gerçekleşti. Özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan doktorlarda hastaların/ hasta yakınının sözlü şiddetine maruz 
kalma oranı görece daha düşük olsa da, sonuçlar her iki gruptaki doktorların %85’ten 
fazlasının hakarete ve kötü muameleye maruz kaldığını gösteriyor.  
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Çalışma hayatınız boyunca bir hastanın/ hasta yakınının fiziksel şiddetine maruz 
kaldığınız oldu mu? (%) 

SAĞLIKTA ŞİDDET VE DOKTORLARIN GÜVENLİĞİ

Şu an görev yapan, çalışan, eğitim gören 
asistanların kafasında ‘’Acaba bunu böyle 
yapsam şiddet görür müyüm?’’ korkusu var. 
Her gün işe gelirken ‘’Acaba bugün şiddet 
görecek miyim?’’ korkusu var. Bu 
psikolojiden artık çıkılması ve saygın bir 
şekilde bu mesleği yapmamızın önünün 
açılması gerekiyor. 
-Asistan Doktor İlyas Bey

27 Mayıs 2021’de Ankara Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde ortopedi ve 
travmatoloji asistan doktoru Ertan 
İskender, hastasının bıçaklı saldırısına 
uğramış ve bel bölgesi ve sağ elinden 
yaralanmıştı. İskender, daha sonra 
çalıştığı hastanede doktorların 
güvenliğini sağlayacak önlemler 
alınmamasından dolayı istifa etmişti 
(Habertürk, 2022).

Doktorların çalışma hayatlarında uğradığı 
fiziksel şiddete unvanlar açısından 
baktığımızda, tüm unvan gruplarında beş 
doktordan en az birinin, meslek 
hayatında bir hastanın/hasta yakınının 
fiziksel şiddetine maruz kaldığını 
görüyoruz. 

Pratisyen hekimler arasında bu oran 
%38’e kadar yükseliyor. Henüz mesleğin 
başında olan asistan doktorlarda ise 
fiziksel şiddete uğradığını söyleyenlerin 
oranı %27. 
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DÖNEMİNDE DOKTORLARIN ÇALIŞMA 
KOŞULLARI 
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Koronavirüs ilk kez 2019 yılının sonlarında 
Çin’in Wuhan kentinde tespit edilmişti. 11 
Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
“ölümcül olabilecek bir solunum yolu 
enfeksiyonu” olarak tanımladığı bu virüsü 
COVID-19 olarak isimlendirdi. Tam bir ay 
sonra, 11 Mart 2020’de ise DSÖ bulaşıcılığının 
ve etkilerinin “alarm verici düzeyde yüksek” 
olduğunu söylediği koronavirüsü küresel 
salgın ilan edildi. Aynı tarihte, Sağlık 
Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının 
tespit edildiğine ilişkin yaptığı resmi 
açıklamayla salgın ile mücadele süreci 
ülkemizde de başlamış oldu. 

Çok hazırlıksız yakalanıldı. Yani buna iktidar 
da hazırlıksızdı. Türkiye’nin kurumları, birinci 
basamak sağlık hizmetleri yok olduğu için 
pandemiyi nasıl karşılayacaklarını bilemediler. 
- İç Hastalıklar ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Pınar Hanım 

Araştırmamızın sonuçları hekimlerin çalışma 
saatlerinin salgın döneminde önemli ölçüde 
arttığını gösteriyor. Çoğunluk ise hükümetin 
bu dönemde hekimlerin haklarını gözeten 
politikalar izlemediği görüşünde. 

Sağlık Bakanlığı, salgının başladığı dönemde 
Türkiye’de belirli bir kapasitenin üzerindeki 
tüm sağlık merkezlerini, özel ve kamu 
hastanelerini “pandemi hastanesi” olarak 
tanımlamıştı. 

Bu süreçte asistan hekimler, uzmanlık 
eğitimleri aldıkları dal fark etmeksizin 
pandemiye karşı mücadele etmek için acil 
servis, yoğun bakım gibi pek çok birimde 
görevlendirildiler. Hekimler, hasta sayısının 
devamlı arttığı zorlu çalışma koşulları ve 
hastalığa yakalanma riski altında devamlı 
mutasyon geçiren virüs ve etkileriyle 
mücadelede en ön safta yer aldılar. 

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının stres 
seviyeleri önemli ölçüde arttı. Yapılan 
araştırmalar sağlık çalışanlarının normal 
koşullarda dahi, diğer çalışma gruplarına 
oranla daha yüksek stres seviyesine sahip 
olduklarını gösteriyor. Bunun yanı sıra sağlık 
çalışanlarında intihar olasılığının diğer 
gruplara oranla daha yüksek olduğu da 
bulgular arasında (Lindeman, 1996). 

2021 yılında yayınlanan ve Türkiye’nin 15 farklı 
ilindeki 40 eğitim araştırma hastanesinde 
çalışan 204 hekim ile yapılan görüşmelere 
dayanan araştırma, salgın döneminde 
hekimlerin pek çok psikolojik problemle karşı 
karşıya kaldığını ortaya koyuyor (Karaköse & 
Malkoç, 2021). Araştırmaya göre bu dönemde 
hekimlerin en çok tecrübe ettiği ruhsal 
sorunlar sırasıyla anksiyete bozukluğu, aile 
üyesine virüs bulaştırma korkusu ve ölüm 
korkusu. 

Pandeminin hekimler üzerindeki diğer negatif 
psikolojik etkileri arasında depresyon, uyku 
bozukluğu ve panik atak yer alıyor. Hekimlerin 
bu ruhsal sorunlarla baş etmek için izledikleri 
başlıca yöntemler ise sosyal mesafe 
kurallarına uymak, hijyen kurallarına uymak 
ve dini pratik ve düşüncelere dayanmak 
olarak sıralanıyor. 

Hekimlerin yaşadığı ruhsal ve fiziksel 
sorunların temel sebebinin pandemi 
döneminin başındaki belirsizlik atmosferinin 
yanı sıra zorlayıcı çalışma koşulları ve artan 
çalışma saatleri olduğu söylenebilir. Araştırma 
sonuçlarımız doktorların çoğunluğunun 
pandemi döneminde çalışma yoğunluğunun 
arttığını gösteriyor. Öte yandan doktorların 
%68’i hükümetin pandemi dönemindeki 
politikalarını doktorların haklarını gözetmekte 
“çok yetersiz” bulduğunu ifade ediyor. 

Raporumuzun dördüncü bölümü pandemi 
döneminde sağlık çalışanların yaşadığı 
zorluklara hekimlerin gözünden değiniyor. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOKTORLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI 
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Pandemi dönemiyle birlikte çalışma yoğunluğunuz ne ölçüde arttı? (%)

Mart 2020’de tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 salgınının başlaması, 
hekimlerin çalışma düzenini de önemli 
ölçüde değiştirdi. Hükümetlerin pandemi 
döneminde izlediği politikalar,  
halihazırdaki sağlık sistemleri ve salgının 
toplumdaki etkisine göre değişse de 
çoğunlukla doktorların haklarının yeterli 
ölçüde gözetilmediği görüldü. 

Araştırmaya katılan doktorların %’85’i 
pandemi döneminde çalışma 
yoğunluğunun arttığını ifade etti. 

Doktorların %41 ile çoğunluğu çalışma 
yoğunluğunun “çok arttığını” belirtirken,  
çalışma yoğunluğunun “arttığını” 
söyleyenlerin oranı %28, “kısmen 
arttığını” söyleyenlerin oranı ise %16 
oldu. 

Doktorların %15’i ise pandemi 
döneminde çalışma yoğunluğunun 
artmadığını/değişmediğini belirtti. 
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Kurumlar açısından incelediğimizde, 
pandemi döneminde çalışma yoğunluğunun 
çok arttığını söyleyen doktorların oranının en 
yüksek aile sağlığı merkezinde olduğunu 
görüyoruz. Aile sağlığı merkezindeki 
doktorların %59’u pandemi döneminde 
çalışma yoğunluğunun çok arttığını ifade 
etti. Kamu-özel ortaklığı şehir hastanesinde 
ise bu oran %50 oldu. 

Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarındaki 
doktorların çoğunluğu pandemi döneminde 
çalışma yoğunluğunun çok arttığını 
söylerken, Özel hastanelerde çalışan 
doktorların %30 ile çoğunluğu salgın 
süresince çalışma yoğunluklarının 
artmadığını/değişmediğini belirtti. 

Pandemi dönemiyle birlikte çalışma yoğunluğunuz ne ölçüde arttı? (%)

Kamu-özel ortaklığı şehir hastanelerinin 
yoğunluğu sağlık politikalarının bir sonucu 
olarak yorumlanabilir. TTB, kamuyla ortaklık 
yapan şirketlere doluluk oranı garantisi 
verildiğini ve yoğunluğun bu sebeple arttığını 
savunuyor. Garantinin sağlanması için devlet 
hastanelerinin kapatılarak uzmanların şehir 
hastanelerine aktarıldığı da tartışılıyor 
(Göksedef, 2019). Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ise Aralık 2020’de yaptığı açıklamada 
şehir hastanelerinin doluluk oranı garantisi 
iddialarını reddetti.

Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’ne %70 
hasta doluluk garantisi verebilmek için 6 
tane Ankara Yüksek İhtisas, Ankara 
Numune, Tarihi Burak Kadın Doğum 
Hastanesi gibi kurumlar kapatıldı.
-Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi 
Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Hanım 
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Pandemi döneminde özellikle asistan 
doktorların çalışma yoğunluklarının 
önemli ölçüde arttığı biliniyor. Tıpta ve 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği’nin 11. Maddesine göre 
“Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi 
uygulamasından sayılmayan işlerde 
görevlendirilemez. Ancak deprem, sel 
baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve 
hizmetin normal olarak sürdürülemediği 
hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik 
görevlerini yürütmek üzere eğitim 
gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki 
sağlık tesislerine 3 aylık süreler halinde 
bir yıl içinde en fazla iki defa 
görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen 
süreler eğitim süresinden sayılır.” 19 
Kasım 2020’de Türk Tabipleri Birliği’nin 
Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuru da bu 
noktaya değiniyor. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOKTORLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Pandemi dönemiyle birlikte çalışma yoğunluğunuz ne ölçüde arttı? (%)

Başvuru dilekçesine göre pandemi 
görevlendirmeleri, hekim grubu içerisinde 
yalnızca asistan hekimlere yapılıyordu. 
TTB, bu sorunun komisyona iletilen 
başlıca sorunlardan biri olduğunun altını 
çiziyor.  
Unvanlar açısından baktığımızda, 
sonuçlar profesör doktorlar haricinde 
bütün doktorlarda çoğunluğun pandemi 
dönemiyle birlikte çalışma yoğunluğunun 
“çok arttığını” gösteriyor. Bu oranın en 
yüksek olduğu grup %54 ile pratisyen 
hekimler. Asistan doktorların ise %43 ile 
yarısına yakını COVID-19 dönemiyle 
birlikte çok daha fazla çalışmaya 
başladıklarını belirtiyor. Profesör 
doktorların ise %36 ile çoğunluğu 
pandemi döneminde çalışma 
yoğunluklarının 
artmadığını/değişmediğini belirtti. 
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Araştırmaya katılan doktorların 
%94’ü pandemi döneminde hükümetin 
politikalarının doktorların haklarını 
gözetmekte “yetersiz” olduğunu ifade 
etti. Verilere göre, doktorların %68 ile 
çoğunluğu bu konuda hükümetin 
düzenlemelerini “çok yetersiz” görüyor. 
“Yetersiz” cevabını verenlerin oranı ise 
%26. Doktorların %5’i hükümetin 
politikalarını kısmen yeterli görürken, 
yeterli görenlerin oranı %1’in altında. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOKTORLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Pandemi döneminde hükümetin politikalarının doktorların haklarını gözetmede ne 
kadar yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? 
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1911 yılında yayınlanan Flexner Raporu 
tıp eğitimi için devrim niteliğindeydi.  
Abraham Flexner’in ABD ve Kanada’da 
bulunan 155 tıp okulunun tümünü 
gezerek hazırladığı 346 sayfalık rapor tıp 
eğitiminde standardizasyonun öneminin 
altını çizerken üniversite ve hastane 
bağlantısını ve bu modelin yeterli 
altyapıya sahip olması gerektiğini 
vurguluyordu. Rapor, ayrıca hekimlerin 
bireysel ve iyileştirici olmaktan çok 
sosyal ve koruyucu olduğunu da 
savunuyordu. Bununla birlikte Flexner’e 
göre çok sayıda hekim yetiştirmektense 
nitelikli hekimler yetiştirmek önemliydi. 
Flexner doktor sayısındaki fazlalığı, tıp 
eğitimindeki ticarileşmeye bağlıyor ve 
birçok tıp okulundaki öğrencileri yetersiz 
buluyordu.

Flexner’in raporunun üzerinden 111 yıl 
geçmesine rağmen raporda resmedilen 
ideal tıp eğitiminin altyapısının hâlâ 
kurulmadığını görüyoruz. Araştırma 
sonuçları bunu destekliyor. Sonuçlara 
göre 10 doktordan 8’i genç 
doktorların/asistanların eğitim düzeyini 
yeterli bulmuyor. Buna karşın sonuçlar 
doktorların %72’sinin “aldığı eğitimin 
mesleğin gerekliliklerini yerine getirmek 
için yeterli olduğunu” düşündüğünü 
gösteriyor. Yeni nesil doktorların eğitim 
düzeylerinin yeterli bulunmamasının 
sebepleri neler olabilir? Flexner’in 
raporunda belirttiği gibi, doktor sayısının 
fazla olması tıp eğitiminin niteliğinin 
düştüğüne mi işaret ediyor? 

Bu sorulara cevap vermek için Türkiye’de 
1980 sonrası tıp eğitimine yakından 
bakmak gerekir. 

1981 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
(YÖK) kurulması ile tıp fakültelerinin 
sayısında hızlı bir artış gözlemlendi. 
Sayıdaki artış yeni bir sorunu doğurdu: tıp 
fakültesi öğrencilerinin gerekli birikime 
sahip olmadan mezun olması. Konunun 
nedenlerini araştırmak için 1990 yılında 
TBMM’ye bir önerge sunuldu. Mustafa 
Kalemli başkanlığında bir komisyon 
kurularak konuyla ilgili rapor hazırlandı. 
Rapor öğrenci sayısının fazlalığına 
karşın akademisyen sayısının azlığına 
vurgu yapıyordu. Eğitim materyallerinin 
yetersizliği ve tıp fakültelerinde aynı 
standartta eğitim verilmemesi altı çizilen 
diğer noktalardandı. Standart eğitim 
şartlarının konulması gerektiği 
belirtiliyordu. 

Günümüzde, tıp fakülteleri sayısındaki 
artışa bakarak 1990 yılındaki raporda 
belirtilen noktaların uzun vadede ciddiye 
alınmadığı söylenebilir. 1996-2016 yılları 
arasında Türkiye’deki tıp fakülteleri %234 
oranında arttı. ABD’de ise aynı zaman 
diliminde planlanan artış oranı %10 idi. 

Araştırmamızın beşinci bölümü, 
“Türkiye’de Tıp Eğitimine Bakış” başlığı 
altında farklı kurumlarda çalışan, farklı 
yaş ve unvan gruplarına mensup 
hekimlerin Türkiye’deki tıp eğitimine 
bakışlarına dair veriler sunuyor ve konuya 
ilişkin hekimlerin görüşlerini incelemeyi 
amaçlıyor. 
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Aldığınız eğitimin mesleğinizin gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? (%)

Tıp eğitimine ilişkin doktorların 
görüşlerini sorduğumuzda çoğunluğun 
aldığı eğitimi yeterli bulduğu sonucuna 
ulaşıyoruz. 

Doktorların %72’si, aldıkları tıp eğitiminin 
doktorluk mesleğinin gerekliliklerini 
yerine getirmek için yeterli olduğu 
görüşünde. %28 ise aldıkları eğitimi 
yeterli bulmuyor. 

Eğitimin, öğretici kadroların niteliğine 
bağlı olduğunun altını çizmek gerek. 
Günümüzde ise gerek Türkiye’nin 
gelişmiş ülkelere verdiği doktor göçü 
gerekse kıdemli doktorların özel 
hastaneleri tercih etmesi veya emekli 
olmasıyla birlikte öğretici kadroların 
eksildiğine tanık oluyoruz. Emekli olan 

bölüm başkanı eğitmenlerin yerine bir 
öğretim üyesi bulunamadığında o 
bölümlerin kapatılması söz konusu 
oluyor. Bu sorunun tıp eğitimini uzun 
vadede etkileyecek kadar derinleşeceği 
öngörülebilir. 

Ben normalde 25 Ocak 2022’de yaş 
haddinden emekli olmalıydım. çocuk 
romatolojisi öğretim üyesi bulmam 
mümkün oldu. Ama çocuk kardiyolojisi 
öğretim üyesi bulamadığım için, o bilim 
dalında şu anda da yan dal yapmakta olan 
arkadaşlar olduğu için sözleşmeli olarak 
devam etmek zorunda kaldım. 
-Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi 
Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Hanım
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Kurumlar açısından incelediğimizde, 
aldıkları eğitimi yeterli bulanların en 
yüksek oranda gerçekleştiği kurumun 
özel hastane olduğunu görüyoruz. Özel 
hastanede çalışan doktorların %81’i 
aldıkları tıp eğitiminin mesleğin 
gerekliliklerini yerine getirmek konusunda 
yeterli olduğunu düşünürken, devlet 
üniversite hastanesinde çalışanlarda bu 
oran %64. 

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNE BAKIŞ

Aldığınız eğitimin mesleğinizin gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? (%)
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Yaş grupları açısından incelediğimizde, 
yaş arttıkça tıp eğitimini yeterli 
bulanların oranının arttığını 
gözlemliyoruz. 25 yaşındaki doktorlar 
haricinde, bütün yaş gruplarında 
çoğunluk, aldıkları tıp eğitiminin yeterli 
olduğu görüşünde. 25 yaşındaki 
doktorlarda ise bu oran %48. Aldıkları tıp 
eğitimini yeterli bulduğunu ifade 
edenlerin en yüksek oranda gerçekleştiği 
yaş grubu ise %82 ile 55-64 yaş aralığı. 

Bununla birlikte yeni açılan tıp 
fakültelerinin eski kuşak doktorlar 
tarafından niteliksiz bulunduğunu 
vurgulamak gerek. Meslekte kıdemli ve 
daha önce öğretim üyeliği yapmış 
profesör ve doçent doktorlar fakülte 

sayısındaki artışı eleştiriyor. 

Şu anda Türkiye’de işleyen 134 tane tıp 
fakültesi var. Daha yeni kurulan hazırlıkları 
olan da bir sürü (fakülte var). Balıkesir ve 
Tekirdağ’da öğretim üyeleri doğru dürüst 
olmayan, eksik olan bir sürü tıp fakültesi 
açıldı.  Yani bırakın doğuyu, güneydoğuyu, 
doğu karadeniz'i, oradaki üniversiteleri 
Türkiye’nin en merkez, en kalbi (denecek) 
yerlerinde bile eksik öğretim üyeleriyle (tıp) 
fakülteleri açtılar. Bütün bunların amacı hem 
öğretim üyeliğini ucuzlatmak hem bu kadar 
çok sayıda tıp fakültesi açmak bu mesleği 
değersizleştirmek için yapılıyor. 
-Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi 
Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Hanım

Aldığınız eğitimin mesleğinizin gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? 
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Asistan doktor İlyas Bey’e göre 
asistanların eğitiminin yetersiz olmasının 
en büyük sebebi hekimlikteki usta-çırak 
ilişkisinin kalmamış olması. Uzman 
hocaların emekli olması ya da özel 
hastanelerde çalışmaya başlamasıyla 
genç doktorlar hocalardan değil kendi 
yaşıtlarındaki doktorlardan eğitim almaya 
başlıyorlar. 

Eğitim kurumuyla hizmet kurumu iç içe 
geçmiş olduğu için hizmetten arta kalan 
zamanlarda eğitim verilmeye çalışılıyor. Bu 
eğitimde usta-çırak ilişkisi çok önemli. Ama 
ne yazık ki Türkiye geneli konuşursak bu 
eğitimler daha çok akran eğitimi şeklinde. 
Yani ben, benimle beraber çalışan 
arkadaşımdan, mesela iki yıl önce 
asistanlığa başlayan arkadaşımdan bir şey 
öğrenmeye çalışıyorum.- Asistan Doktor 
İlyas Bey

“Genç doktorların/Asistanların eğitim 
düzeyinin yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz?” sorusuna araştırmaya katılan 
doktorların %83 ile çoğunluğu “Hayır” 
cevabını verdi. Genç 
doktorların/asistanların eğitim 
düzeylerini yeterli bulduklarını ifade 
edenlerin oranı ise %17. Doktorların 
çoğunluğunun kendi aldıkları tıp eğitimini 
yeterli bulup asistan doktorların eğitim 
düzeylerini düşük bulması günümüzdeki 
tıp eğitiminin ve sağlık sisteminin  ne 
kadar yeterli olduğu ile ilgili soru 
işaretleri oluşturuyor. 

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNE BAKIŞ

Genç doktorların/Asistanların eğitim düzeyinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (%)
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Kurumlar özelinde baktığımızda, bütün 
kurumlarda çalışan doktorların 
çoğunluğunun asistan doktorların 
eğitimini yetersiz bulduğunu görüyoruz. 

Genç doktorların/asistanların eğitim 
düzeylerini yeterli görenlerin en az 
oranda gerçekleştiği kurum ise özel 
hastane. Bununla birlikte ikinci basamak 
devlet hastanesinde çalışan doktorların 
yaklaşık beşte biri genç doktorların 
eğitim düzeyini yeterli buluyor. 

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNE BAKIŞ

Genç doktorların/Asistanların eğitim düzeyinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (%)
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Bütün yaş gruplarındaki doktorlarda 
çoğunluk asistan doktorların aldıkları 
eğitimi yetersiz buluyor. Buna karşın 
genç doktorlarda, aldıkları eğitimi yeterli 
bulanların oranları diğer yaş gruplarına 
oranla biraz daha yüksek. 25 yaşındaki 
doktorların %28’i genç doktorların 
eğitimi yeterli bulurken, 55-64 yaş 
arasındaki doktorlarda bu oran %12. Yaş 
arttıkça, genç doktorların eğitimini 
yetersiz bulanların oranlarının arttığı 
söylenebilir. Bununla birlikte 65 yaş ve 
üstü doktorların %15’i genç doktorların 
eğitim düzeyini yeterli bulduğunu ifade 
ediyor. 

Öte yandan genç doktor sayısının 
devamlı arttığı söylemek mümkün. YÖK 
2019-2020 eğitim yılında 139 tıp 
fakültesi için 15.500 öğrenci kadrosu ilan 
etmişti. 2020-2021 eğitim yılında bu 
sayı 16.553 oldu (DW, 2021).

Türk Tabipleri Birliği’nin Aralık 2021’de 
yayınladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 
Sınavı’nın Değiştirilmek İstenmesine 
Yönelik Açıklama’ya göre ise mezun olan 
tıp fakültesi öğrencilerinin hemen hepsi 
Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek 
şansını deniyor. 2021 yılında 17 bin 
hekim TUS’a girmişti. Öğretici kadroların 
asistan doktor sayısındaki artışa 
yetmediği göz önüne alındığında hekim 
sayısındaki artışın eğitimin niteliğinin 
düşmesi nedeniyle endişe verici olduğu 
söylenebilir. 
TTB yaptığı açıklamada sistemdeki bu 
sorunu “gereksinimler, altyapı olanakları 
dikkate alınmadan, verilecek eğitimin 
niteliği göz ardı edilerek çok sayıda tıp 
fakültesi açılmasına” bağlıyor. Yetkilileri 
ise “hızla tıp eğitiminin nitelikli hale 
getirilmesine yönelik ve öğrencilerin 
dershanelere gitme gereksinimini 
ortadan kaldıracak önlemler almaya” 
çağırıyor. 

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNE BAKIŞ

Genç doktorların/Asistanların eğitim düzeyinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (%)
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Türk Tabipleri Birliği'ne göre, geçen yıl 
1.400'den fazla ve son on yılda 4.000'den 
fazla sayıda Türk doktor yurtdışına 
gitmek amacıyla görevlerinden ayrıldı. 
Yurtdışına gitmek üzere başvuruların 
arttığı biliniyor (Independent Türkçe, 
2022). Bu anlamda Türkiye’de doktor 
göçü, üzerinde konuşulması gereken ve 
ülkenin bugününü olduğu kadar 
geleceğini de ilgilendiren üzücü bir 
gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

The New York Times 7 Şubat 2022 tarihli 
dosyasında Türkiye’den yurtdışı ülkelere 
gerçekleştirilen doktor göçüne yer verdi. 
Hastanelerde doktorlara ve sağlık 
çalışanlarına gösterilen şiddet, uzun 
çalışma saatleri ve yorucu koşullar, 
ekonominin gidişatı, enflasyon ve 
doktorluk mesleğindeki itibar kaybı 
doktorların yurtdışına gitmek 
istemesindeki sebeplerden sadece 
birkaçı olarak aktarılıyor. Bunlara ek 
olarak görüşme yapılan doktorlar kurum 
yönetimlerindeki cinsiyet ayrımcılığından 
ve torpilden şikayet ediyorlar. Tıp 
doktorlarına açılan davaların sayısının 
artması da hekimlerde kaygı yaratıyor 
(The New York Times, 2022).

Araştırma örneklemimize kariyer 
tatminleri ve gelecek planları hakkında 
sorular yönelttiğimizde New York Times 
dosyasında ortaya konan verileri 
tamamlayıcı nitelikte yanıtlar aldık. 
Örneğin doktorların neredeyse tamamı 
önceki kuşak doktorlara mesleklerinin 
itibarının düştüğünü belirtirken, çalıştığı 
kuruma ve adaletine güvenen, 

kurum içinde hak ettiği değeri 
gördüğünü düşünen doktor sayısının çok 
az olduğu göze çarptı. Bu durumun 
doktorların çalıştıkları kurumdan başka 
kurumlara geçmek istemelerine yol 
açtığını söylemek mümkün. 

Öte yandan, doktorların önemli 
çoğunluğu kendini sık sık tükenmiş 
hissediyor: Özellikle asistan doktorlar, 
haftada 60 saat üzerinde çalışanlar ve 
kesintisiz 25 saatten fazla nöbet 
tutanlarda tükenmişlik oranı çok yüksek. 

Doktorlarda tükenmişlik hissi ile ilgili 
yapılan araştırmalarda doktorların kişisel 
özellikleri ve yaklaşımlarına verilen önem 
kadar organizasyonel faktörlerin 
tükenmişlik hissi üzerindeki etkisine de 
değiniliyor. Bu araştırmalara göre senede 
ikiden fazla tatil yapmak, nöbet sayısının 
azlığı ve özel sektörde çalışmak gibi 
faktörler doktorların tükenmişlik 
oranlarının düşmesini sağlıyor. (Ozyurt et 
al., 2006) 

Araştırma bulgularımız bu verileri 
destekler nitelikte. Doktorların çalışma 
şartlarında iyileştirmeler gerçekleşmezse 
genç doktorlardan yurtdışına göç hızla 
devam edecek gibi görünüyor. 

Raporumuzun altıncı bölümünde 
“Doktorların Kariyer Tatmini ve Gelecek 
Tahayyülü” başlığı altında farklı yaş, 
unvan ve kurumlardaki doktorların 
meslekî tatminlerine değindik. Bunun 
yanı sıra hekimlerin çalıştıkları 
kurumlarda kendilerini nasıl 
hissettiklerine ve yurtdışına yerleşme 
planlarına dair sorular yönelttik. 
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https://www.nytimes.com/2022/02/07/world/asia/turkey-inflation-doctors.html
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Doktorların toplumdaki itibarının sizden önceki kuşak doktorlarla karşılaştırıldığında 
nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? (%)

Araştırmaya katılan hekimlerin %98 ile 
neredeyse tamamı doktorların 
itibarlarının eski kuşak doktorlara göre 
daha kötü/çok daha kötü bir durumda 
olduğunu söylüyor. 

Hekimlerin %80’i önceki kuşak doktorlara 
kıyasla itibarlarının “çok daha kötü” 
olduğunu belirtiyor. 

Sadece %1’lik kesim günümüzde 
doktorların itibarının önceki kuşak 
doktorlarınki ile aynı olduğunu belirtirken 
geri kalan %1 doktorların eskiye nazaran 
çok daha itibarlı olduğunu düşünüyor. 

Doktorluk mesleğinin itibarının toplumda 
değişmesinde iktidarların sağlık 
politikalarının rol oynadığı söylenebilir. 
Sağlık sistemi ile birlikte mesleğin 
koşullarının da değişmesi, doktorluğa 
olan bakışı etkiliyor. Özellikle yeni nesil 
hekimlerin bundan etkilendiğini söylemek 
mümkün. 

Yeni jenerasyon arkadaşlarımızın başına 
gerçekten çok beklenmedik şeyler geldi. Her 
gün yeni bir yasayla müthiş haksızlıklar... 
Yaşamlarını etkileyen, meslek hayatlarını, 
kariyerlerini etkileyen şeyler oldu. Biz bu 
işten biraz daha muaf olan, biraz daha 
dengeli olarak istediğimiz yapabilen bir 
gruptuk yaş olarak doğrusunu isterseniz. 
-Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Romatolojisi 
Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Hanım
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Doktorların çalışma hayatlarında 
karşılaştıkları stres düşünüldüğünde 
bedensel ve ruhsal sağlıkları da önem 
gösterilmesi gereken bir diğer konu 
olarak öne çıkıyor. Hekimlerin %84’ü 
çalıştığı kurumdan bu konularda destek 
alamadığını belirtiyor.

Aşağıda sayılan ifadelerden hangilerine katılırsınız? (%)

Doktorluk mesleğinin hayatî önemi 
toplum nazarında kabul görmüşken 
hekimlerin çalışma ortamlarının nasıl 
düzenlendiği ve çalıştıkları kurumlarda 
haklarının ne ölçüde korunduğu soruları 
çoğu zaman göz ardı ediliyor. Hekimliğin 
kritik önemi, çoğunlukla, kurumlar 
tarafından doktorların insanî koşullardan 
uzak şekilde çalışmalarını “meşru” 
kılacak bir mekanizma olarak sunuluyor. 
Bu bağlamda doktorlar çalıştıkları 
ortamda haksızlığa uğradıklarında 
iletişime geçebilecekleri bir merciden 
yoksun olarak çalışıyorlar.  Doktorların 
yalnızca %73’ü çalıştığı kurumda 
haksızlığa uğradığında başvurabileceği 
bir merci olmadığını belirtirken, %84’ü 
çalıştığı kurumun ona hak ettiği değeri 
verdiğini düşünmüyor. 
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Devlet kurumları içerisinde beden ve ruh 
sağlığı hizmetlerini doktorlara en çok 
sunabilen kurum ise devlet üniversite 
hastaneleri. Bu kurumlarda çalışan 
doktorların %17’si beden ve ruh 
sağlıklarıyla ilgili destek alabildiklerini 
belirtti.

Çalıştığınız kurumdan bedensel ve ruhsal sağlığınızla ilgili destek alabiliyor musunuz? (%)

Doktorların beden ve ruh sağlıkları 
konusunda en çok destek alabileceği 
kurum özel hastaneler. 

Özel hastanelerde çalışan doktorların 
%35’i beden ve ruh sağlıklarıyla ilgili 
desteğe erişimleri olduğunu belirtirken 
bu oran aile sağlığı merkezlerinde %7’ye 
düşüyor. 



21

TürkiyeRaporu.com |Mayıs 2022

DOKTORLARIN KARİYER TATMİNİ VE GELECEK TAHAYYÜLÜ 90

Bütün sağlık kurumlarında hekimlerin 
çoğunluğu çalıştıkları kurumda değer 
görmediğini düşünüyor. Kamuya bağlı 
sağlık kuruluşlarında çalıştıkları kurumda 
“değer görmediğini düşünenlerin” 
oranlarının birbirine yakın olduğunu 
görüyoruz. Buna karşın özel hastanede 
çalışan doktorlar ile kamu kurumlarında 
çalışan doktorlar arasında bu konuda en 
az 24 puanlık bir fark var. 
Özel hastanelerde çalışan doktorların 
%38’i çalıştığı kurumdan hak ettiği değeri 
gördüğünü düşünüyor. Bu oran eğitim 
araştırma hastanelerinde %9.

Genel olarak özel hastanelerdeki 
çalışma şartları, devlet kurumlarına 
kıyasla daha iyi gözüküyor. Bu durum 
doktorların “değerli hissetmesi” 
noktasında da kendini belli ediyor.

Çalıştığınız kurumun size hak ettiğiniz değeri verdiğine inanıyor musunuz? (%)
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Aile sağlığı merkezinde çalışan hekimler 
hariç, doktorların en az dörtte biri 
çalıştıkları kurumda haksızlığa 
uğradığında başvurabileceği bir merci 
olduğunu belirtiyor. Bu oranın en yüksek 
olduğu kurum %48 ile özel hastaneler. 
Özel hastanelerde çalışan doktorların 
neredeyse yarısı, çalıştıkları kurumda 
haksızlığa uğradığında başvurabilecekleri 
bir mekanizma olduğunu ifade ediyor. 

Özel hastaneleri ikinci basamak devlet 
hastanesinde çalışan doktorlar takip 
ediyor: Bu hastanelerde çalışan 
hekimlerin %30’u haksızlığa 
uğradıklarında başvurabilecekleri 
kimseler olduğunu düşünüyor.

Bununla beraber özellikle aile sağlığı 
merkezlerinde bu konuda oranlar epey 
düşük. 

Aile sağlığı merkezinde çalışan 
doktorların sadece %13’ü, haksızlığa 
uğradığında başvurabileceği kimseler 
olduğunu belirtiyor.

Çalıştığınız kurumda haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde başvurabileceğiniz kişiler 
var mı? (%)
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Araştırma sonuçları unvan grupları 
açısından incelendiğinde,
asistan doktorların diğer gruplara göre 
daha “savunmasız” olduğu görülüyor. 
Asistan doktorların %83 ile çoğunluğu, 
çalıştıkları kurumda haksızlığa 
uğradıklarında, başvurabilecekleri 
kişilerin olmadığını ifade ediyor. Kıdem 
olarak en üst seviyede olan profesör 
doktorların %33’ü ise haksızlığa 
uğradıklarında başvurabilecekleri kişilerin 
olduğunu belirtiyor. Sonuçların bir 
eşitsizliği işaret ettiğini söylemek 
mümkün. Veriler, sağlık kurumlarının 
kıdem olarak üst düzeyde olan doktorları 
korumak için daha fazla mekanizma 
üretirken unvan hiyerarşisinde daha alt 
seviyede olan asistan doktorları aynı 
şekilde korumadığını gösteriyor. 

“Şikayet mekanizmaları var tabi ama şu 
şekilde oluyor. (Asistan doktor) buraya 
başvurduğu zaman artık o klinikte hiçbir 
şekilde bir şey yapamaz hale geliyor. Onu 
eğitime almıyorlar. Bu usta çırak ilişkisi 
içerisinde, bu eğitimlerden tamamen 
mağdur kalıyor. Pek çok duydum yani 
görüştüğümüz, sorununun çözümüne 
çalıştığımız arkadaşımız var. Şikayet ettiği 
için artık hiçbir şekilde hocanın bir şey 
öğretmediğini  ya da bu ameliyatlara artık 
alınmadığını… ‘Polikliniğe ben 
sokulmuyorum’ diyen… Yani o öğrenme 
süreçlerinden tamamen uzaklaştırılıyor. Bu 
şikayet mekanizması var ama maalesef 
asistan odaklı bir çözüme de ulaşamıyoruz 
bu şikayet mekanizmalarında. Gerçekten 
bunun denetlenmesi yok şu anda. Mobbinge 
çözüm olacak bir şikayet ve çözüm 
mekanizmaları yok.”
-Asistan Doktor İlyas Bey

Çalıştığınız kurumda haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde başvurabileceğiniz kişiler 
var mı? (%)
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Kendinizi sık sık tükenmiş hissediyor musunuz? (%)

Tükenmişlik, kronik mesleki stres 
kaynaklarına dayalı gelişen bir olgu 
olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık 
sisteminde doktorların haklarını gözeten 
ve koruyan düzenlemelerin noksanlığının 
yanı sıra pandemi ile birlikte artan 
çalışma yoğunluğunu da göz önüne 
aldığımızda hekimlerin tükenmişlik 
yaşamalarının nedenleri daha iyi 
anlaşılıyor. Bununla birlikte araştırma 
sonuçlarına göre tükenmiş hisseden 
doktorların oranı epey yüksek. 

Araştırmamıza katılan hekimlerin %87 ile 
önemli çoğunluğu kendini sık sık 
tükenmiş hissediyor.

Literatürde tıp çevrelerinde yaşanan stres 
ve tükenmişlik hissi; kişisel özellikler, 
insan ilişkileri ve organizasyonel bazı 
faktörlere bağlanıyor. Araştırmalara göre 
mesleki tatminsizlik ile tükenmişlik hissi 
arasında da güçlü bağlar var. Doktorların 
yaşadığı stresi ve tükenmişlik hissini 
azaltmak kurumların işleyişinin 
doktorların haklarını gözetecek şekilde 
düzenlenmesiyle mümkün görünüyor. 
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Bütün hastane gruplarında çalışan 
hekimlerin çoğunluğu kendisini sık sık 
tükenmiş hissettiğini belirtiyor. Devlet 
hastaneleri arasından devlet üniversite 
hastaneleri bu konuda diğer kurumlara 
nazaran daha iyi durumda: Örneğin kamu-
özel ortaklığı şehir hastanelerinde 
doktorların tükenmişlik oranı %94 
civarındayken bu oran devlet üniversitesi 
hastanelerinde %86’ya iniyor.

İstanbul’daki doktorlar üzerinde yapılan bir 
araştırmada nöbet sayısının az olması, 
senede ikiden fazla tatil yapabilmek ve özel 
sektörde çalışmak gibi faktörlerin 
tükenmişlik hissini azalttığı bulgusuna 
ulaşıldığına değinmiştik (Ozyurt et al., 2006). 
Katılımcılarımızın cevaplarına göre özel 
hastanede çalışan doktorlar arasında 
tükenmiş hissettiğini belirtenlerin oranının 
diğer kurumlara nazaran daha düşük olması 
bu bulguyla örtüşür nitelikte. 

Özel hastanede çalışan doktorların ise 
%76’sı sık sık tükenmiş hissettiğini belirtiyor. 
Hekimlerin yaşadığı tükenmişlik hissi, kâr ve 
performans merkezli bir anlayışla inşa 
edilen sağlık sisteminin bir sonucu olarak 
görülebilir. 

Hekim hasta ilişkisinden ziyade, patron müşteri 
ilişkisine dönmüş bir sağlık sistemi içerisindeyiz 
ve bunun hastalara yansımaları olduğu gibi 
hekim olarak bizlere de çok büyük yansımaları 
var. Şiddet olarak, mesleki tatminsizlik olarak 
gelir seviyesinin her geçen gün düşmesi olarak, 
farklı alanlarda olmasına rağmen aslında 
sorunlar ortak. Kamuda performans sistemini 
koyuyorlar. Özel sektörde ciro baskısı ortaya 
çıkıyor. Prim deniyor işte, katkı payı deniyor, 
farklı şekillerde hak ediş deniyor. Bunların ortak 
bir zemini var aslında. Aşağı yukarı aynı 
sorunlarla boğuşmaya devam ediyoruz ve bu da 
bizde hakikaten tükenmişlik yaratıyor.
-Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tamer Bey

Kendinizi sık sık tükenmiş hissediyor musunuz? (%)

https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
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Unvan hiyerarşisinde yukarılara gittikçe 
“sık sık tükenmiş hissediyorum” diyen 
hekimlerin oranı düşüyor. Bu anlamda en 
sık tükenmiş hisseden hekim grubu 
asistan doktorlar.

Asistan doktorların %91’i sık sık 
tükenmiş hissederken bu oran profesör 
doktorlarda %71’e geriliyor. 

Kendinizi sık sık tükenmiş hissediyor musunuz? (%)

İstanbul özelinde çalışan doktorlarla 
yapılan bir araştırma da benzer sonuçları 
ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 29 
yaşından küçük doktorların tükenmiş 
hissetme oranları 29 yaşından büyük 
meslektaşlarına kıyasla çok daha yüksek 
seviyelerde (Ozyurt et al., 2006). 29 
yaşından küçük doktorların daha az 
kıdemli olduğu düşünülürse verilerin 
araştırma bulgularımızla örtüştüğünü 
söylemek mümkün olabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
https://drive.google.com/drive/folders/1UY22OsPsrspZEy2RGe8QASwCbV7nnwhq
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Kendinizi sık sık tükenmiş hissediyor musunuz? (%)
Haftada 60 saat ve üzeri çalışan doktorlar

Kendinizi sık sık tükenmiş hissediyor musunuz? (%)
Nöbet tuttuğunda kesintisiz 25-36 saat çalışan doktorlar

Genel kırılımda %87 olan tükenmişlik oranı kesintisiz 25-36 saat nöbet tutan doktorlarda 
%92’ye, haftada 60 saat ve üzeri çalışan doktorlarda ise %93 seviyelerine yükseliyor. 
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Çalıştığınız kurumdan bir başka kuruma geçmek istiyor musunuz? (%)

Araştırmamıza katılan hekimlerin %57’si çalıştığı kurumdan başka bir kuruma geçmek 
istediğini belirtiyor. 

Çalıştığı kurumda “haksızlığa uğradığında başvurabileceğim kimse yok” diyen katılımcılarda 
kurum değişikliği isteği %72 gibi yüksek bir oranda seyrediyor. Doktorların çalıştıkları kurumla 
ilgili memnuniyetleri ile çalıştıkları kurumun adaletine güvenleri arasında sıkı bir ilişki var. 

Çalıştığınız kurumdan bir başka kuruma geçmek istiyor musunuz? (%)
Çalıştığım kurumda haksızlığa uğradığımı düşündüğümde başvurabileceğim kişiler yok
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Çalıştığı kurum yerine başka bir kurum 
arayışında olan doktorların bu 
yöneliminde tükenmişlik hissi bir rol 
oynuyor gibi görünüyor. Asistan 
doktorlar daha yüksek oranda kurum 
değiştirmek isterken bu oran profesör 
doktorlarda çok daha az. 

Asistan hekimlerin %69 ile çoğunluğu 
başka bir kurumda mesleğini icra etmeyi 
düşünürken profesör doktorların yalnızca 
%30’u bu yönde bir beyanda bulundu.

Çalıştığınız kurumdan bir başka kuruma geçmek istiyor musunuz? (%)
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2012 yılında sadece 59 doktor yurt dışına 
taşınma amacıyla başvurmuşken bu sayı 
2021’in ilk 11 ayında 1200 doktoru aştı.

Araştırma sonuçlarına göre de 
hekimlerin %67’sinin önümüzdeki beş 
sene içinde yurtdışına gitmek istediği 
sonucu ortaya çıktı. 

%59 ise geçtiğimiz bir sene içerisinde 
halihazırda çalıştığı kurumdan yurtdışına 
gidenler olduğunu belirtti. 

Doktorların yurtdışına gitme isteği ve durumları (%)

Türkiye’de doktorların yurtdışına 
yerleşme istekleri ekonomik ve siyasi 
temelleri olan toplumsal bir sorun. 
Özellikle geçtiğimiz on senede 
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş 
ülkelere yapılan göç sebebiyle doktor 
kıtlığının belirli coğrafyalarda arttığı 
biliniyor. 

Türkiye de doktor göçünden etkilenen 
ülkelerden biri. Son yıllarda yüzlerce 
doktor farklı ülkelerde çalışma üzere 
Türkiye’den ayrıldı. Türk Tabipleri 
Birliği'nin verilerine göre, özellikle son 3 
yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor 
sayısında önemli bir artış gözleniyor 
(BBC, 2021).

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59657943#:~:text=Son%20y%C4%B1llarda%20y%C3%BCzlerce%20doktor%20T%C3%BCrkiye,bu%20say%C4%B1%201200'%C3%BC%20a%C5%9Ft%C4%B1.
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2017/2018 OECD verilerine göre 
Türkiye’deki doktorların en sık göç ettiği 
ülkeler arasında Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve 
Kanada  bulunuyor. 2017-2018 yıllarında 
Türkiye’de eğitimini tamamlamış 2587 
doktor Türkiye’den çeşitli OECD ülkelerine 
göç etti. 

Araştırma bulgularına göre özellikle 
asistan doktorlar yurtdışına gitmek 
istiyor. Unvan hiyerarşisinde yukarılara 
çıktıkça yurtdışına gitme isteği de 
azalıyor. 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere 
unvan hiyerarşisinde daha üst sıralarda 
olan doktorlar daha az tükenmiş 
hissederken yaşam standartları ve satın 
alma güçleri de yeni başlayan 
meslektaşlarına kıyasla daha yüksek. Bu 
durum yurtdışına gitme isteğini etkiliyor 
gibi duruyor. Türkiye’de zorlu koşullarda 
meslek hayatına başlayan ve tükenmişlik 
hissi içinde gelecekte koşulların 
iyileşeceğine dair ümitleri azalan genç 
hekimler gelişmiş ülkelere göç etmeyi 
değerlendiriyor. 

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde yurtdışına gitmek istiyor musunuz? (%)

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7ca8643e-en.pdf?expires=1650540294&id=id&accname=guest&checksum=A953D975CCE6B8435163D16E86EA197D
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Önümüzdeki 1-5 yıl içinde yurtdışına gitmek istiyor musunuz? (%) 
Tükenmişlik yaşayan asistan doktorlar

Asistan doktorların %91’i ile neredeyse 
tamamı kendilerini sık sık tükenmiş 
hissettiğini belirtmişti. Asistan 
doktorların %84’ü ise yurtdışına gitmeyi 
düşündüğünü ifade etmişti.

Kendini tükenmiş hisseden asistan 
doktorlarda ise yurt dışına gitme isteği az 
bir farkla %86 seviyesine yükseliyor. 
%14’lük kesimin kendini tükenmiş 
hissetmesine rağmen yurt dışına gitmeyi 
düşünmediği görülüyor.

Asistan hekimler en ön safta çalışıyor. 
Polikliniklerde en önde çalışıyor, salgında 
mesela Covid’le mücadelede en önde biz 
vardık. Asistanlar ameliyathanede ilk 
hastaları karşılayan olduğu için şiddetin de 
ilk mağduru oluyor. Son yıllarda ekonomik 
kötüleşme ile beraber (...) öncelikle Almanya 
olmak üzere yurtdışına gidiş sayısı çok fazla 
arttı. Bunda ekonomik şartların yanında 
daha da baskın kısım aslında çalışma 
şartları. Yurtdışında çalışma saatleri daha 
düşük ve şiddete maruz kalma oranı çok çok 
düşük, karşılaştırılamayacak kadar düşük. 
-Asistan Doktor İlyas Bey 
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Türkiye’de doktorluk mesleğinin itibarsızlaştığına olan inanç yurtdışına gitme tercihini 
etkiliyor gibi görünüyor. Doktorların itibarlarını geçmişe göre daha kötü olarak 
değerlendirenlerin %51’i yurtdışına taşınmayı düşünürken bu oran doktorların itibarlarını “çok 
kötü” olarak değerlendiren katılımcılarda %71’e ulaşıyor.

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde yurtdışına gitmek istiyor musunuz? (%) 
Doktorların itibarı geçmişe kıyasla daha kötü diyen katılımcılar

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde yurtdışına gitmek istiyor musunuz? (%) 
Doktorların itibarı geçmişe kıyasla çok daha kötü diyen katılımcılar
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Pandemi döneminde hükümet 
politikalarını yetersiz/çok yetersiz olarak 
değerlendirenlerin %67’si 1-5 yıl 
içerisinde yurtdışına gitmek istediğini 
belirtti. Bu sonuç genel sonuçlardan 
ayrışmıyor. 

Bir başka deyişle, pandemi döneminde 
hükümet politikalarını yetersiz/çok 
yetersiz olarak değerlendiren her 10 
doktordan 7’si beş yıl içerisinde 
yurtdışına gitmek istediğini belirtiyor. 

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde yurtdışına gitmek istiyor musunuz? (%) 
Pandemi döneminde hükümetin politikalarını yetersiz/çok yetersiz olarak değerlendirenler
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Çalıştığınız kurumdaki doktorlar arasında son bir ay içinde başka kurumlara geçenler 
oldu mu? (%)

Araştırmaya katılan doktorların %76’sı 
son bir ay içerisinde çalıştığı kurumdan 
başka kurumlara geçen meslektaşları 
olduğunu söylüyor.  

Çalıştığı kurumdan başka kuruma 
geçme, çalışma şartlarında bir iyileşme 
arayışının göstergesi olarak okunabilir.



21

TürkiyeRaporu.com |Mayıs 2022

DOKTORLARIN KARİYER TATMİNİ VE GELECEK TAHAYYÜLÜ 105

Kamu kurumlarında çalışan doktorlar 
düşük ücretler, performans baskısı, uzun 
nöbet saatleri ve tıbbi cihazlara 
erişimdeki zorluk sebebiyle çalıştıkları 
kurumdan özel hastanelere 
geçebiliyorlar. 

Bu anlamda kamu kurumlarında 
çalışanlar arasında kurum değiştirme 
oranı daha yüksek. Devlete bağlı 
kuruluşlarda çalışan hekimlerin %78’i 
son bir ay içerisinde çalıştığı kurumdan 
başka sağlık kurumlarına geçen 
hekimlerin olduğunu belirtiyor. 

Kamuda sürekli istifalarla özel sektöre geçiş 
oluyor. Bir grup hekim zaten emekli oluyor. Eski 
hekimler 75-80 yaşına kadar mesleği icra 
ederlerdi. Şimdi 60'ına gelen mutlaka emekli 
oluyor. Çok tükenmişler ve artık bu meslekten 
bir kaçış var. Daha genç olan bir grup hekim yurt 
dışına göç ediyor. Yani ciddi bir meslekten, 
emeklilik yoluyla veya özel sektöre giderek veya 
yurtdışına giderek bir kaçış var. Bütün bunların 
nedeni bence sağlık sisteminin kendisi, yani bu 
performansa dayalı anlayış.
-İç Hastalıklar ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Pınar Hanım 

Çalıştığınız kurumdaki doktorlar arasında son bir ay içinde başka kurumlara geçenler 
oldu mu? - Kamu kurumlarında çalışanlar 
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Özel kurumlarda çalışan hekimlerde 
durum kamu kuruluşlarında çalışanlara 
kıyasla daha farklı olsa da, çok belirgin 
bir fark bulunduğunu söylemek mümkün 
değil. 

Özel kurumlarda çalışan hekimlerin de 
%69’u son bir ay içerisinde çalıştığı 
kurumdan başka kurumlara geçiş yapan 
hekimler olduğunu belirtiyor. Araştırma 
örneklemimize göre sağlık kuruluşları 
arası hareketliliğin yüksek olduğu 
sonucunu çıkarabiliriz.  

Çalıştığınız kurumdaki doktorlar arasında son bir ay içinde başka kurumlara geçenler 
oldu mu? - Özel kurumlarda çalışanlar 
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Devlet kurumlarında çalışan doktorların %62 ile çoğunluğu son bir sene içerisinde 
çalıştığı kurumdan yurtdışına gidenler olduğunu ifade ediyor. 

Özel hastanelerde çalışan doktorlarda bu oran daha düşük. Özel hastanelerde çalışan 
doktorların %45’i çalıştığı kurumdan yurtdışına gidenler olduğunu belirtiyor.

Çalıştığınız kurumdaki doktorlar arasında son bir yıl içinde yurtdışına gidenler oldu 
mu? - Kamu kurumunda çalışanlar 
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Çalıştığınız kurumdaki doktorlar arasında son bir yıl içinde yurtdışına gidenler oldu 
mu? - Özel kurumlarda çalışanlar 
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Türkiye’de doktorların çalışma koşullarına ve yaşam kalitesine ışık tutmayı amaçlayan bu araştırma 
sonucunda Türkiye’deki sağlık sisteminin değişmesine ilişkin hekimlerin yinelediği ortak talepler 
olduğu gözlemlenmiştir. Hekimlerin ortak talepleri şu şekilde özetlenebilir: 

● 11 Haziran 2004’te Dünya Bankası ile Türkiye arasında imzalanan Sağlıkta Dönüşüm Destek 

Projesi Anlaşması ile sağlık sisteminde gerçekleşen köklü değişiklikler sağlık alanında kamunun 

rolünü azaltırken özel sektörün etkisini arttırmıştır. Hekimleri kâr ve performans odaklı 

çalışmaya iten bu sistem aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri de derinleştirmektedir. 

Hekimlerin kamu sağlığı çalışanı olarak mesleklerini icra etmeleri için sağlık sisteminde özel 

sektör yerine devletin rolü arttırılmalı ve kamulaşmaya gidilmelidir.

● Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerinin altyapı 

ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı karşılamalıdır. 

● İkinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılma olmaması adına sevk sistemi getirilmeli ve 

güçlendirilmelidir. Basamaklı bir sağlık sistemi oluşturulmalıdır. 

● Hekimlerin maaşları artırılmalıdır. 

● Sağlıkta şiddeti önleyici yasalar ve uygulamaları hekimlerin haklarını koruyacak nitelikte 

düzenlenmeli ve iyileştirilmelidir.

● Hasta şikayet mekanizması yalnız hastanın değil hekimin de haklarını koruyacak adaletli bir 

anlayış benimsenerek düzenlenmelidir. Şikayetler niteliklerine göre incelenmeli ve yapılacak 

işlemler bu niteliği göz önüne alarak yürütülmelidir. 

● 24 saati aşan kesintisiz nöbet sistemi kaldırılmalıdır. Hekimlerin insani çalışma koşullarında 

mesleklerini icra etmeleri için çalışma saatleri düzenlenmelidir. 

● Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimleri boyunca hocalar eşliğinde nitelikli eğitim almalarını 

gözeten düzenlemeler yapılmalıdır.

● Performans sistemi uygulaması kaldırılmalıdır. Hekimlerin hasta ve işlem sayısından bağımsız 

standartlar çerçevesinde ücretlendirilmesini sağlayan bir sistem getirilmelidir. 

● Sağlık kurumlarında hekimlerin haklarını koruyan birimler oluşturulmalıdır. Kıdem ve unvandan 

bağımsız olarak tüm hekimlerin eğitim ve mesleki süreçlerinde uğradığı haksızlıklara karşı 

onlara danışmanlık sağlayacak merciler kurulmalıdır. 

● Sağlık sisteminin düzenlenmesinde hekimlerin de sorunlarını gözeten demokratik bir anlayışın 

benimsenmesi için sendikalar ve meslek odaları gibi kurumların politika üretme sürecine aktif 

katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Politika Önerileri 
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