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GİRİŞ
YÖNETİCİ ÖZETİ
ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

TABLOLAR ve YORUMLAR
1. Tam Gün Yasası ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz?
2. Tam Gün Yasasıyla İlgili Temel Endişeleriniz Nedir?
3. Tam Gün Yasası çıkarsa sizin tercihiniz aşağıdakilerden hangisinde çalışmak 
yönünde olacaktır?
4. Tam Gün Yasasıyla bir tercih yapmakla karşı karşıya kalacak olan hekimler sizce 
tercihini hangi kurumdan yana kullanır?
5. Tam Gün Yasasıyla ilgili özlük haklarında beklentileriniz nelerdir?
6. Tam Gün Yasası hekimlerin gelirinde ne gibi bir değişikliğe yol açar?
7. Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde kaliteyi hangi yönde etkiler?
8.Tam Gün Yasası özel sektörde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini hangi yönde 
etkiler?
9. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?
10. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumlu etkiler?
11. Tam Gün Yasasından sonra nitelikli hekimlerin tercihi hangi yönde olacaktır?
12. Hekimlerin özel ya da kamuda sadece tek bir kurumda çalışmaları hastaların 
kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?
13.Tam Gün Yasası özel sektör kuruluşlarında uzman hekim sayısını nasıl etkiler?
14. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli 
olacağını düşünüyor musunuz?
15. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastaneler kurumsallaşacak ve hizmet kaliteleri 
artacaktır
16. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastanelerde uzman hekim sıkıntısı ortaya 
çıkacaktır
17. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde hekimler daha kaliteli hizmet 
üreteceklerdir
18. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler bütün gün kendi muayenehanelerin-
de olacaklarından daha kaliteli hizmet vereceklerdir
19.Tam Gün Yasasıyla birlikte kaliteli ve önemli hocalar tıp fakültelerinden 
ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçeceklerdir
20. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastaneleri daha kaliteli hizmet sunacaklardır   
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21. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde uzman hekim açığı 
ortaya çıkacaktır
22. Askeri hastanelerde çalışan hekimler de bu yasa kapsamına alınmalı
23. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin yaşı
24. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin cinsiyeti
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27. Şu an itibariyle mesleğinizden aylık olarak elinize ne kadar para geçiyor
28. Anketin yapıldığı il
29. Çalışılan kurumun statüsü

HALK ANKETİ
1. Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için Sağlık 
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rın kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?
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9. Kamu hastanesinde mesai saatleri içinde istediğim hekimi yerinde bulmak 
istiyorum
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lendirmesini istemiyorum
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GİRİŞ
Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Tam Gün Yasa Taslağı ile ilgili olarak Kamu 

Hastaneleri, (üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere), özel sektör hastaneleri ve 
özel muayenehanelerde çalışan hekimlerin ne düşündüğü sağlık sisteminin geleceği 
için son derece önemlidir.  

Mevcut durumda hekimler hem kamu hastanesinde, hem özel hastanede, hem de 
özel muayenehanelerinde aynı anda çalışabiliyorlar. Bakanlık, bu şekilde bir uygula-
manın hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilediğini düşünerek, hekimlerin bir tercih 
yapmalarını ve sadece bir kurumda çalışmalarını sağlamayı amaçlıyor. 

Getirilmesi düşünülen yeni uygulamayla ilgili olarak çeşitli platformlarda hekimler 
görüşlerini ifade ediyorlar. Ancak bilimsel kriterlerle yapılmış bir araştırma sonucunda 
hekimlerin ve vatandaşımızın Tam Gün Yasa taslağı ile ilgili ne düşündüklerinin ortaya 
çıkartılması sağlık sisteminin geleceği açısından önemli bir durumdur. 

Sağlık-Sen olarak, hem haklarını savunduğumuz sağlık çalışanlarının hem de sağlık 
sisteminin geleceğinin, ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kurumların 
bir karar alırken, uzun vadeli stratejilerle ve fayda analizlerini çok detaylı bir şekilde 
yapılarak almaları taraftarıyız. Nitekim uzun vadeli fayda ve uygulanabilirlik analizleri 
titizlikle yapılmadan alınan kararlar, ülkemizin geleceğini ipotek altına alan yanlışlık-
lara yol açabiliyor. 

Biz, sendika olarak Sağlık Bakanlığı’nın getirmeyi düşündüğü tam gün uygulama-
sıyla ilgili hekimlerin görüşlerine başvurduğumuzda, ortaya çıkan tabloda ilginç sonuç-
lar olduğunu görüyoruz. “Umarız hem kamuoyu hem de Bakanlık bu konuda gerekli 
hassasiyeti gösterir.” diye düşünüyoruz.  

Öncelikle “Tam gün uygulaması sağlık sistemi için faydalı olur mu? sorusuna ce-
vap veren hekimlerin %61’i, bu uygulamanın sağlık sistemi için iyi bir düzenleme 
olacağını düşünüyor. Bu oran Bakanlığın haklılığını ortaya çıkartan bir oran olabilir, 
ama yasanın faydalı bir uygulama olacağını düşünen hekimler de dahil olmak üzere 
getirilecek yeni düzenlemeyle ilgili endişeleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün 
gibi görünmüyor. 

Özellikle, üniversite hastaneleri için de geçerli olacak uygulamada üniversite hoca-
larını tatmin edecek ve onların endişelerini gidecek bir takım düzenlemeleri yasanın 
içermesi önemli bir husustur. 

Yasaya ilişkin olarak hekimlerin en fazla vurgu yaptıkları endişe ise ekonomik du-
rumla ilgili. Tam Gün Yasası yürürlüğe girdiğinde gelirlerinin azalacağını düşünen he-
kimler bu yüzden rahatsız. Bu konudaki beklenti ve durum analizlerinin yapılması ile 
hazırlanan taslakta açılımlar getirilebilir diye düşünüyoruz.
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Araştırmada cevabı aranan birçok soru var: 
•Tam gün uygulaması başladığında bundan en çok hangi kurumlar etkilenecek?
• Hekimler tam gün uygulaması başladığında çalışmak için kamu hastanelerini mi, 

özel hastaneleri mi yoksa kendi muayenehanelerini mi tercih edecekler?
• Uygulama karmaşaya neden olur mu? Hekimler özlük hakları ve gelecek garan-

tileri konusunda ne düşünüyor ve daha cevaplanması gereken bir çok soru.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan tablo göstermektedir ki; tam gün uygulaması 

sağlık sistemi için iyi bir gelişme olabilir, fakat özlük hakları ve ekonomik durumla 
ilgili soru işaretlerinden dolayı hekimlerin %55’i bir tercih yapmakla karşı karşıya kal-
dıklarında kendi özel muayenehanelerini veya özel hastaneleri tercih edeceklerini 
belirtmektedirler. 

Bunun yanı sıra anket çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz illerin, tam gün çalışmanın 
ortalama oranın altında gerçekleştiği(Kaynak:Sağlık Bakanlığı) ve  üniversite hastanele-
rinin yoğun şekilde bulunduğu yerler olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.  

Tüm bu veriler ışığında Tam Gün Yasası ile ilgili olarak hekimlerdeki genel eğilim; 
özlük hakları ve ekonomik haklar konusunda beklentilere uygun çıkması halinde, ya-
sanın olumlu bulunduğudur. 

Tam gün uygulamasıyla ilgili hekimlerin yanı sıra örneklem çerçevesinde araştırma 
yaptığımız illerde halkla da görüşerek onların da bu uygulama hakkında görüşlerine 
başvurduk. Sadece sağlık cephesinin değil, sağlık hizmetlerinden faydalanan halkımı-
zın görüşlerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz.

Araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır ki; tam gün uygulaması halk tarafından çok 
büyük bir kabul görüyor. Anket yaptığımız kişilerin tam gün uygulaması hakkında bilgi 
sahibi olmaları için soru formunun girişinde bir açıklama yaparak, tam günle ilgili dü-
şünceler; daha sağlıklı almayı amaçladık. “Tam Gün Yasası hastanelerde verilen sağlık 
hizmetlerinin kalitesini arttırır.” diyenlerin oranı %93 olarak ortaya çıktı. Bu sonucun 
hem hekimlerin hem de Sağlık Bakanlığı’nın ciddiye alması gereken bir sonuç oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Sendika olarak sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi noktasında ne kadar 
çaba harcıyorsak, en az bu çaba kadar sağlık sisteminin kurumsallaşması ve hizmet 
alan vatandaşlarımızı memnun edecek bir düzeye yükselmesi için de çaba harcamak 
zorundayız. Çünkü, bu iki unsur birbirinin olmazsa olmazıdır. Bu noktadan hareket 
ederek vatandaşlarımızın ne düşündüğünü çok önemsiyoruz, bakanlık ve kamuoyu 
tarafından da önemseneceğini düşünüyoruz. 

Halkla yaptığımız anket sonuçlarını hekim anketiyle karşılaştırdığımızda birbirini 
tamamlayan sonuçların ortaya çıktığı da gözlemlenmektedir. Yine aynı noktada bu-
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luşulan önemli konulardan birisi de, askeri hastanelerde çalışan hekimlerin de yasa 
kapsamına alınması gerektiğinin ifade edilmesidir. Bu sonuç, yasa kapsamında he-
kimler açısından çalışma barışı ve meslektaşlar arasında var olan eşitlik prensibinden 
hareketle değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. 

                                                                                         Mahmut KAÇAR
                                                                                  Sağlık - Sen Genel Başkanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Hekim Anketi Sonuç Özetleri
• Araştırmamıza katılan hekimlerin %61’i Tam Gün Yasası’nın sağlık sistemi için 

iyi bir düzenleme olacağını düşünmektedir. Yasayı faydalı bulmayanların oranı ise 
%39’dur.

• Yasayı sağlık sistemi için faydalı bulmayan hekimlere, yasayla ilgili temel endi-
şelerinin neler olduğu sorulduğunda ise %26’sı yasanın hastanelerde kalitesizleşme-
ye neden olacağını belirtirken, hekimlerin geri kalan büyük bir kısmında gelirlerinin 
azalmasından ve özlük haklarında meydana gelecek değişikliklerden endişe ettikleri 
gözlemlenmiştir.

• Hekimlerin %48’i Tam Gün Yasası çıktığında kamu hastanelerinde çalışmayı ter-
cih edeceklerini belirtmişlerdir. %40’ı özel hastaneleri tercih edebileceğini belirtirken 
%12’si de kendi muayenehanesinde çalışmayı tercih edeceğini belirtmiştir.

• Anket yapılan hekime, diğer hekimlerin yapacağı tercihlerin hangi yönde olaca-
ğı sorulduğunda; hekimlerin %45’i kamu hastanelerinin tercih edileceğini belirtirken 
%55’i özel hastane veya özel muayenehanelerin tercih edileceğini söylemektedirler.

• Özlük hakları konusunda hekimlerin %81’i gelecek ve emeklilikle ilgili daha iyi 
şartların ortaya konulması gerektiğini düşünmektedir. %19 oranında bir hekim kitlesi 
ise kariyer konusunda beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etmişlerdir.

• Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimlerin %46’sı gelirlerinin azalacağını ifade et-
mektedirler. 

• Hekimlerin %38’i Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde kalitenin ar-
tacağını düşünürken, “Kamu hastanelerinde kalite azalacaktır.” diyenlerin oranı %29 
olarak ortaya çıkmaktadır. “Değişen bir şey olmayacaktır.” diyenlerin oranı ise %27 
düzeyindedir.

• “Tam Gün Yasasıyla birlikte özel sektörde kalite artacaktır.” diyen hekimlerin ora-
nı ise %49 olarak ortaya çıkmaktadır. Tam Gün Yasası’nın özel sektör hastanelerinde 
kaliteyi azaltacağına inanan hekim oranı ise sadece %13’tür. “Yasa kaliteyi etkileme-
yecektir.” diyenlerin oranı ise %29 olarak görünmektedir.

• “Tam Gün Yasası çıktığında çalışma barışı bundan nasıl etkilenir?” sorgulamasına 
gidildiğinde ortaya çıkan en önemli sonuç, meslektaşlar arasında ekonomik adaletsiz-
liğin ortaya çıkacağı endişesidir. Bu endişeyi taşıyan hekimlerin oranı %69’dur. 

• Yasanın hangi tür kurum ve kuruluşları daha fazla olumsuz etkileyebileceği sor-
gulaması yapıldığında, en fazla özel muayenehanelerin yasadan olumsuz etkileneceği 
ortaya çıkmıştır. “Özel muayenehaneler yasadan olumsuz etkilenir.” diyenlerin oranı 
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%38’ dir. Katılımcıların %24’ü devlet hastanelerinin olumsuz etkileneceğini belirtirken, 
%19’u özel hastanelerin olumsuz etkileneceğini düşünmektedir. %11’lik bir katılımcı 
ise üniversite hastanelerinin olumsuz etkileneceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.

• Tam Gün Yasası’nın olumlu anlamda etkileyeceği kurumların hangileri olduğu 
araştırıldığında, hekimlerin %50’sine göre devlet hastaneleri yasadan en olumlu etki-
lenen kurum olarak ortaya çıkıyor. “Özel hastaneler yasadan olumlu etkilenir.” diyen 
hekimlerin oranı ise %28 civarındadır. Üniversite hastanelerinin yasadan olumlu et-
kileneceğini düşünen hekim oranı ise son derece düşüktür; %6. Bu sonuç üzerinde 
durulması gereken konulardan birisi olarak görünmektedir. 

• Yasadan sonra kaliteli hekimlerin tercihlerinin ne olabileceği anket yapılan he-
kimlere sorulduğunda ise, katılımcıların %51’i kaliteli hekimlerin tercihlerinin özel 
sektör olacağını belirtmişlerdir. %32’lik bir katılımcı kitlesi, kalite ile tercih arasında 
bir bağ kurulamayacağını ifade etmişlerdir. Kaliteli hekimlerin kamu sektörünü tercih 
edeceğini düşünen hekim sayısının ise %10 olduğu ortaya çıkmıştır.

• Araştırmamıza katılan hekimlerin %31’i, hekimlerin özel yada kamu sadece tek 
bir kurumda çalışmalarının hizmet kalitesine etkisi konusunda “Hastaların kesinlikle 
daha kaliteli hizmet almalarını sağlar.” şeklinde düşünmektedirler. “Hastalar kısmen 
kaliteli hizmet alırlar.” şeklinde düşünen hekimlerin oranı da dikkate alındığında %78 
oranında hekim, hastaların daha kaliteli hizmet alabileceklerini düşünmektedir.

• Hekimlerin %61’i Tam Gün Yasası’ndan sonra uzman hekimlerin kamudan özel 
sektöre kaçış yapabileceğini ifade etmişlerdir. “Yasadan sonra özel sektör hastaneleri 
ve muayenehaneler uzman hekim sıkıntısıyla karşı karşıya kalır.” diye düşünen hekim-
lerin oranı %17 olarak ortaya çıkmaktadır.

• Araştırmamıza katılan hekimlerin %23’ü kamu sağlığı hizmetlerinin daha verimli 
olacağını düşünürken, %43’ü kısmen iyileşme olacağını düşünmektedir. %34 oranın-
da katılımcı ise yasanın etkin ve verimli hizmete neden olmayacağını ifade etmiştir.

• Katılımcıların %51’i yasadan sonra özel hastanelerin kurumsallaşacağını ve hiz-
met kalitelerinin artacağını ifade etmektedir.

• Tam Gün Yasası’ndan sonra özel hastanelerde uzman hekim sıkıntısı ortaya çıkar 
mı tartışmasında hekimlerin sadece %7’si “Kesinlikle çıkar.” derken, bu fikre katılanla-
rın oranı ise %17 olarak görünmektedir. Hekimlerin %57’si özel sektör hastanelerinde 
uzman hekim sıkıntısının ortaya çıkmayacağını ifade etmişlerdir.

• “Tam Gün Yasası’yla birlikte kamu hastanelerinde hekimler daha kaliteli hizmet 
üreteceklerdir.” diyen hekimlerin de %43 olarak görünmektedir. “Kısmen daha kaliteli hiz-
met üretilir.” diyen hekimleri de düşündüğümüzde %74 oranında hekim, yasadan sonra 
kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin daha kaliteli hizmet vereceğini düşünmektedir.
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• Özel muayenehanelerin durumu sorulduğunda, hekimlerin %51’i “Tam Gün 
Yasası’yla birlikte hekimler bütün gün kendi muayenehanelerinde olacaklarından 
daha kaliteli hizmet vereceklerdir.” diyor. %26 oranında bir hekim kitlesi bu görüşe 
kısmen katıldığını ifade ederken, %19’u katılmadığını, %4’ü de kesinlikle katılmadığı-
nı ifade etmişlerdir.

• Hekimlerin %50’sinin Tam Gün Yasası’yla birlikte kaliteli ve önemli hocaların 
tıp fakültelerinden ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçecekleri yönünde bir 
düşünceye sahip oldukları, katılımcıların verdiği cevaplardan ortaya çıkmaktadır.

• Tam Gün Yasası’ndan sonra üniversite hastanelerinde daha kaliteli hizmet sunu-
lacağını düşünen hekim sayısı %29 olarak ortaya çıkarken, %46 oranında bir katılımcı 
ise üniversite hastanelerinde daha kaliteli hizmet sunulacağını düşünmediklerini ifade 
etmişlerdir.

• “Tam Gün Yasası’yla birlikte üniversite hastanelerinde uzman hekim açığı ortaya 
çıkacaktır” yargısına hekimlerin %18’i “Kesinlikle katıldıklarını”, %18’i de “Katıldıkla-
rını” ifade etmişlerdir. Bu görüşe katılmayanların oranı ise %55 olarak ortaya çıkmak-
tadır.

• Hekimlerin %54’ü askeri hastanelerde çalışan hekimlerin de bu yasa kapsamına 
alınmaları gerektiğini ifade ederken; %20’si bu görüşe katılmadıklarını, %15’i kesinlik-
le katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Kısmen katılanların oranı ise %11 düzeyindedir.

• Araştırmamıza katılan hekimlerin yaş ortalamasına bakıldığında, üçte ikisinin 
35 yaşın üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Katılımcıların cinsiyetine baktığımızda,     
anket sorularımızı cevaplayan hekimlerin %60’ının erkek, %40’ının da kadın olduğu 
görülmektedir.

• Araştırma sorularını cevaplayan hekimlerin %76’sı uzman hekim statüsünde iken 
%12’sinin doçent, %3’ünün de profesör olduğu görülmektedir.

• Hekimlerin %80’i, aylık olarak 1000-5000 YTL arasında ekonomik gelirleri ol-
duğunu ifade etmişlerdir.

Halk Anketi Sonuç Özetleri
• “Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için Sağlık 

Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Tam Gün Yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye 
sorduğumuz halkın %93’ü “Sağlık sistemi için iyi bir düzenleme olacağını düşünüyorum.” 
cevabını vermiştir. Yasanın iyi bir düzenleme olmayacağını savunanların oranı sadece 
%7’dir.

• Yine ilk sorunun farklı bir şekilde sorulduğu bir diğer soruda, katılımcıların gö-
rüşünün yanı sıra yasanın iyileştirici etkisinin olup olmayacağına inanıp inanmadıkları 
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ortaya çıkartılmaya çalışılmış ve burada da yasanın yüksek bir oranda kabul gördüğü 
ortaya çıkmıştır.

• Anket sorularını cevaplayan katılımcıların %41’i özel sektörde verilen sağlık hiz-
metlerindeki kalitenin de artacağını belirtmişlerdir.

• Halka göre yasadan en çok olumsuz etkilenecek olanlar özel muayenehanelerdir. 
Yasanın en faydalı olacağı kurumun ise devlet hastaneleri olacağı düşünülmektedir.

• Tam Gün Yasası’ndan sonra kamu sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve rantabl ola-
cağını düşünenlerin oranı %60, “Kısmen daha etkin ve rantabl olacaktır.” diyenlerin 
oranı ise %27’dir.

• Katılımcıların %96’sı kamu hastanesine gittiğinde hekimin kendisini özel muaye-
nehanesine yönlendirmesini istemediğini belirtmiştir.

• “Hastaneye yatmak için hekimin muayenehanesinden geçmek istemiyorum.” 
diyenlerin oranı %93 olarak ortaya çıkmıştır.

• “Muayenehaneye gitmek zorunda bırakıldıktan sonra tahlilleri yaptırmak için 
devletin hastanesinin kullanılmasını istemiyorum.” diyenlerin oranı %82 gibi yine çok 
yüksek bir düzeyde çıkmıştır.  

• “Devletin hastanelerinin hasta kapma yerleri olarak görünmesini istemiyorum.” 
diyen katılımcıların oranı %89’dur.

• Özel muayenehane sahibi hekimlerin hastalarla kurdukları ilişki sorgulandığın-
da, katılımcıların %62’si “Hekimin muayenehanesine gitmezsem hastanede benimle 
ilgilenmez.” düşüncesine sahiptir.

• Halkın %67’si “Tam gün çalışılmadığı müddetçe bir hekim ne hastalarına, ne 
hastanesine ne de kendine yararlı olamaz.” düşüncesine sahiptir.

•Hekimlerin yasa çıktıktan sonra ekonomik açıdan zorlanacaklarını ifade eden 
katılımcılar, ekonomik iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Katılım-
cıların %44’ü bu düşünceye kesinlikle katıldıklarını, %26’sı katıldıklarını ve %14’ü de 
kısmen katıldıklarını beyan etmişlerdir.

• Halkın %77’si tam gün uygulamasına geçildikten sonra fazla para harcamadan 
daha kaliteli hizmet alacaklarına inanmaktadır. Kısmen daha az para harcayacaklarını 
düşünenlerin oranı ise %15 civarındadır.

• Katılımcılara göre tam gün uygulamasına geçildikten sonra üniversite hastanele-
rinde de daha kaliteli hizmet sunumu olacaktır. Ancak, üniversite hocalarının yasadan 
sonra kendi özel muayenehanelerine ya da özel hastanelere gitmeleri tehlikesinin de 
olduğu anket sorularını cevaplayanlar tarafından ifade edilmektedir.

• “Tam Gün Yasası çıktıktan sonra özel hastanelerde uzman hekim sıkıntısı yaşa-
nacaktır.” diyenlerin oranı %39 olarak ortaya çıkmaktadır. Özel hastanelerde uzman 
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hekim sıkıntısının kısmen yaşanacağını düşünenlerin oranı ise %23’tür.
• Katılımcıların %51’i yasa çıktıktan sonra hekimlerin ekonomik açıdan önceki 

durumlarına göre zor durumda kalacaklarını düşünmektedir. “Kısmen zor durumda 
kalacaklardır.” diyenlerin oranı %17 iken; hekimlerin bu konuda herhangi bir zorluk 
yaşamayacaklarını düşünenlerin oranı ise %32’dir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI 
Araştırma, 7 büyük şehirde farklı branşlardan toplam 1018 hekimle yüz yüze gö-

rüşülerek gerçekleştirilmiştir. Hekimlerin yoğun çalışma programlarından dolayı, bazı 
hekimlere anketin gerekçesi ve içeriği hakkında bilgi verilerek uygun bir zamanında 
cevaplaması istenilerek yapılan anketler de vardır, fakat toplam içinde bunların sayısı 
fazla değildir.  

Araştırma; Sağlık Bakanlığı’nın 22/09/2008 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.02.-
251.99/36740 sayılı izniyle Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve 
Samsun illerinde Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Özel Muayenehanelerde 
gerçekleştirilmiştir. Bu illerin seçilmesinde uygulanan iki kriter vardır: Birincisi her 
bölgeden bir ilin örnekleme dahil edilmesi amaçlanmış, ikincisi ise seçilen bu illerin 
Büyükşehir olması dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın saha çalışması Ankara-İstanbul-İzmir-Antalya-Erzurum ve Gaziantep’te 
23-26 Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, Samsun’daki araştırmanın saha 
çalışması ise 6-7 Ekim 2008 tarihlerinde yapılmıştır. 

Hekimlerle yapılan araştırmada kişisel bilgiler dışında toplam 23 soru yer almış ve 
arkalı önlü 1 sayfalık formla anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmanın güvenirliliğini oluşturmak amacıyla hekimlerin isim ve telefon numa-
raları, hekimlerin vereceği cevapların daha sağlıklı olması için alınmamıştır. 

Yine yukarıda belirtilen illerde Tam Gün Yasası hakkında halkla da anket yapılarak 
hizmet alan olarak halkın düşüncelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Yapılan 
araştırmada soru formunun girişinde Tam Gün Yasasıyla ilgili genel bir açıklamaya yer 
verilerek, halkın soruları bilinçli bir şekilde cevaplaması sağlanmak istenmiştir.



Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Hekim Görüşleri

14

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

 Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Hekim Anketi

Anket Yapılan İller ve Sayı

Kurum Dağılımı

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Halk Anketi

Anket Yapılan Kurum                                                     Hekim Sayısı

Kamu Hastanesi                                                        820

Özel Hastane                                                                      163

Özel Muayenehane                                                         35

Toplam                                                                      1018

Anket Yapılan İl                                                        Anket Yapılan Halk Sayısı

Ankara                                                                                     98

Antalya                                                                                    63

Erzurum                                                                                   39

Gaziantep                                                                                62

İstanbul                                                                                   126

İzmir                                                                                        75

Samsun                                                                                    58

Toplam                                                                                   521

Anket Yapılan İl                                               Anket Yapılan Hekim Sayısı

Ankara                                                                             215

Antalya                                                                            116

Erzurum                                                                            71

Gaziantep                                                                        116

İstanbul                                                                            238

İzmir                                                                                150

Samsun                                                                            112                                          

Toplam                                                                            1018                                       



SAĞLIK SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI
HEKİM ANKETİ

Kasım 2008
Ankara
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TABLO ve YORUMLAR

1. Tam Gün Yasası ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

1. Tam Gün Yasası ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

“Hekimlere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tam Gün Yasa Tasarısı’nın 
“Sağlık sistemi için iyi bir düzenleme olup olmayacağı” sorulduğunda, hekimlerin 
%61 gibi önemli bir kısmı bu çalışmanın sağlık sistemi için iyi bir düzenleme olacağını 
ifade ettiler. Hekimler, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın kamuoyuna yansıyan boyutlarıyla 
ilgili bir çok rahatsızlık olmasına rağmen, sağlık sistemi için önemli bir atılım olacağını 
düşünüyorlar. 

                                                        Frequency       Percent         Valid          Cumulative
                                                                                                       Percent            Percent                                         
Valid         Sağlık sistemi için iyi bir 
                 düzenleme olacağını                610               59,9            60,6                60,6
                 düşünüyorum
                 Sağlık sistemi için kötü
                 bir düzenleme olacağını           397              39,9            39,4               100,0
                 düşünüyorum
                 Total                                        1007             98,9           100,0                        
Missing      System                                    11                 1,1
Total                                                         1018            100,0

 39 % 

61 %

Sağlık sistemi için iyi bir 
düzenleme olacağını 
düşünüyorum

Sağlık sistemi için kötü 
bir düzenleme olacağını 
düşünüyorum 
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2. Tam Gün Yasasıyla İlgili Temel Endişeleriniz Nedir?
  (1. soruya “Kötü bir düzenleme olacağını düşünüyorum.” diyenlere sorulacaktır!)

   

                                             

  Valid            Hekimlerin özlük                            
                   haklarında kötüleşme                56              5,5            16,6                 16,6
                   olacağını düşünüyorum
                   Tam Gün Yasası sağlık
                    sisteminde kalitesizleşmeye       87             8,5            25,7                 42,3
                    neden olur
                    Hekimlerin çalışma
                    özgürlüklerine müdahale          28              2,8             8,3                 50,6
                    olacağını düşünüyorum
                    Devlet hastanelerinde
                    çalışmaya başlayan                  118             11,6          34,9                85,5           
                    hekimlerin gelirleri
                    azalacaktır
                    Özel sektörle kamu
                    arasındaki ücret farkı                22               2,2            6,5                 92,0
                    daha da artacaktır
                    Muayenehanelerin
                    kapatılması hekimleri
                    ekonomik yönden                     9                 ,9            2,7                  94,7
                    sıkıntıya sokar
                    Çalışma şartları
                     ağırlaşacak                                3                  ,3            ,9                  95,6            
                    Hekimlerin saygınlığı
                    azalacak                                    5                  ,5           1,5                 97,0
                    Kamuda tam gün çalışan
                    hekimin yükü                            6                  ,6           1,8                 98,8
                    hafifletilmelidir
                    Üniversitede çalışan
                    hekimlerin hizmet                     4                  ,4           1,2                100,0
                    vermesi zorlaşacaktır
                    Toplam                                     338            33,2        100,0
Missing         System                                      680           66,8
Total                                                            1018          100,0                                                   

                                                             Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent             Percent  
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2. Tam Gün Yasasıyla İlgili Temel Endişeleriniz Nedir?
(1. soruya "Kötü bir düzenleme olacağını düşünüyorum." diyenlere sorulacaktır!)

Tam Gün Yasası’nın sağlık sistemi için kötü bir düzenleme olacağını düşünen 
hekimlere bu konudaki endişeleri sorulduğunda, alınan cevaplar arasında çok farklı 
gerekçeler görüyoruz. Hekimlerin %34’ü “Devlet hastanelerinde çalışmaya başlayan 
hekimlerin gelirleri azalacak” şeklinde gerekçe ortaya koymaktadır.

Hekimlerin %26’sı yeni yasanın hastanelerde kalitesizleşmeye neden olacağını 
düşünürken, %17’si de “hekimlerin özlük haklarında kötüleşme olacağı” endişesini 
taşımaktadır. Soruyu cevaplayanların %8’i yeni yasanın hekimlerin çalışma 
özgürlüklerine müdahale olduğunu ifade ederken, %7’si de özel sektör ile kamu 
arasındaki ücret farkının daha da açılacağını düşünmektedir.

 7 % 

 3 % 
 1 % 
 1 % 

 2 % 
 1 % 

 17 % 

 26 % 

8 %

34 %

1

Hekimlerin özlük haklarında kötüleşme olacağını düşünüyorum

9

Kamuda tam gün çalışan hekimin yükü hafifletilmelidir

5

Özel sektörle kamu arasındaki ücret farkı daha da artacaktır

3

Hekimlerin çalışma özgürlüklerine müdahale olacağını düşünüyorum 

7

Çalışma şartları ağırlaşacak

2

Tam Gün Yasası sağlık sisteminde kalitesizleşmeye neden olur

10

Üniversitede çalışan hekimlerin hizmet vermesi zorlaşacaktır

6

Muayenehanelerin kapatılması hekimleri ekonomik yönden sıkıntıya sokacaktır

4

Devlet hastanelerinde çalışmaya başlayan hekimlerin gelirleri azalacak

8

Hekimlerin saygınlığı azalacak
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3. Tam Gün Yasası çıkarsa sizin tercihiniz aşağıdakilerden 
hangisinde çalışmak yönünde olacaktır?

3. Tam Gün Yasası çıkarsa sizin tercihiniz aşağıdakilerden 
hangisinde çalışmak yönünde olacaktır?

                                                         

Valid          Kamu hastanesinde                                                                                                                                     
                  çalışmayı tercih ederim           395              38,8            39,3               39,3
                  Kamunun yataksız
                  kuruluşlarında çalışmayı          82                 8,1             8,2                 47,5
                  tercih ederim
                  Özel hastanede çalışmayı
                  tercih ederim                          373             36,6            37,2                84,7
                  Özelin yataksız
                  kuruluşunda çalışmayı             32               3,1              3,2                 87,8
                  tercih ederim
                  Kendi özel muayehanemde    122            12,0            12,2                100,0
                  çalışmayı tercih ederim
                  Total                                      1004           98,6           100,0            
                  System                                    14              1,4
Missing                                                    1018          100,0
Total

                                       
                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent  

 8 % 

 12 % 

 3 % 

 37 % 

40 % Kamu hastanesinde çalışmayı tercih ederim
Kamunun yataksız kuruluşlarında çalışmayı
tercih ederim
Özel hastanede çalışmayı tercih ederim
Özelin yataksız kuruluşlarında çalışmayı
tercih ederim
Özelin yataksız kuruluşlarında çalışmayı
tercih ederim
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Hekimlere Tam Gün Yasası çıktığında bir tercih yapmaları durumunda nereyi tercih 
edecekleri sorulduğunda, "Kamuda çalışmaya devam ederim." diyenlerin oranı %48. "Özeli 
tercih ederim." diyenlerin oranı ise %40.  

Hekimler bu konuda da kamunun vermiş olduğu gelecek güvencesi ile özel sektördeki 
piyasa şartlarının arasında sıkışarak tercih yapmakta zorlanacaklardır.

4. Tam Gün Yasasıyla bir tercih yapmakla karşı karşıya kalacak 
olan hekimler, sizce tercihini hangi kurumdan yana kullanır?

4.Tam Gün Yasasıyla bir tercih yapmakla karşı karşıya kalacak 
olan hekimler, sizce tercihini hangi kurumdan yana kullanır?

Bu soruda yine yasadan sonra hekimlerin kararının ne olabileceği ortaya çıkartılmaya 
çalışılıyor. Anket sorusunu cevaplayan hekime bir anlamda diğer hekimlerin 
tercihlerinin ne olabileceği sorulurken, alınan cevap yine kendi düşünceleriyle orantılı 
olarak ortaya çıkıyor. Anket sorusunu cevaplayanlara göre hekimlerin %45’i kamu 

Valid     Kamu hastanelerinde                       
             çalışmaktan yana kullanırlar            446             43,8         44,8                 44,8
             Kendi muayenehanesinde ya da        
             özel hastanelerden yana kullanırlar  550            54,0         55,2                100,0
             Total                                                                   996         97,8                100,0
Missing  System                                                                22           2,2
Total                                                                               1018       100,0

                                   

                                                                Frequency    Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                      Percent            Percent  

 55 % 

 45 % 

Kamu hastanelerinde 
çalışmaktan yana kullanılır

Kendi muayenehanesinde 
ya da özel hastanelerden 
yana kullanırlar
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hastanelerini tercih ederler, %55’i kendi muayenehanelerini ya da özel sektörü tercih 
ederler. Bu soruya verilen cevaptan da anlaşılıyor ki, hekimlerin özlük hakları ve 
ekonomik beklentileri onların tercih yapmalarında ana etken olacaktır.

5. Tam Gün Yasasıyla ilgili özlük haklarında beklentileriniz 
nelerdir?

5.Tam Gün Yasasıyla ilgili özlük haklarında beklentileriniz 
nelerdir?

Sorularımızı cevaplayan hekimlerin dörtte üçü gelecek ve emeklilikle ilgili daha 
iyi şartların ortaya konulmasını beklemektedirler. %19’u ise kariyer konusunda 
beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etmişlerdir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent                

Valid        Gelecek ve emeklilikle
                ilgili daha iyi şartların                803               78,9           80,9                80,9
                ortaya konulması
                Devlette kariyer
                konusunda beklentilerimin       189                18,6           19,1               100,0
                karşılanması
                Total                                        992                 97,4         100,0
Missing     System                                      26                   2,6
Total                                                       1018               100,0

 19 % 

81 % 

Gelecek ve emeklilikle ilgili daha 
iyi şartların ortaya konulması

Devlette kariyer konusunda 
beklentilerimin karşılanması
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6.Tam Gün Yasası hekimlerin gelirinde ne gibi bir değişikliğe yol açar?

6.Tam Gün Yasası hekimlerin gelirinde ne gibi bir değişikliğe yol açar?

Yukarıdaki tablolardan da hatırlanacağı gibi hekimlerin temel endişeleri, gelirlerde 
azalma ve gelecekle ilgili beklentilerin karşılanamaması ihtimali idi. "Yasa, hekimlerin 
gelirlerinde ne gibi bir değişikliğe yol açar?" diye sorulduğunda ise yarıya yakını “Bu 
yasayla birlikte hekimlerin gelirinde azalma olacağını” düşünmektedirler. "Hekimin 
gelirinde artış olacaktır." diyenlerin oranı %21, "Değişmeyecek" diyenlerin oranı %22, 
"Fikrim yok" diyenlerin oranı ise %11.

21 % 

 46 % 

22 % 

 11 % 

Artacaktır
Azalacaktır
Değişmeyecektir
Fikrim yok

Valid            Artacaktır                               207               20,3          20,6                20,6                                                                     
                    Azalacaktır                            469               46,1           46,7                67,3
                    Değişmeyecektir                   216                21,2          21,5                88,3
                    Fikrim Yok                             112               11,0           11,2              100,0
                    Total                                    1004              98,6          100,0
Missing         System                                  14                 1,4
Total                                                       1018              100,0

                                                             Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent                
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7. Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin 
kalitesini hangi yönde etkiler?

7. Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin 
kalitesini hangi yönde etkiler?

"Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde kaliteyi hangi yönde etkiler." diye 
hekimlere sorulduğunda, hekimlerin %38’lik kısmı yasayla birlikte kalitenin artacağını 
düşünürken; %29’u kalitenin azalacağını, % 27’si ise yasanın kaliteyi hiçbir şekilde 
etkilemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Valid          Artacaktır                               382               37,5          37,8                  37,8                                                               
                  Azalacaktır                             293              28,8           29,0                  66,8
                  Değişmeyecektir                    274              26,9           27,1                  94,0
                  Fikrim Yok                               61                6,0            6,0                  100,0
                  Total                                     1010              99,2         100,0
Missing       System                                    8                  ,8
Total                                                       1018            100,0

                                                           Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent             

Artacaktır
Azalacaktır
Etkilemeyecektir
Fikrim yok

 6 % 

 27 % 

 38 % 

 29 % 
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8.Tam Gün Yasası özel sektörde verilen sağlık hizmetlerinin 
kalitesini hangi yönde etkiler?

8.Tam Gün Yasası özel sektörde verilen sağlık hizmetlerinin 
kalitesini hangi yönde etkiler?

Kamu hastanelerindeki kaliteden sonra Tam Gün Yasası'nın özel sektör sağlık 
kuruluşlarındaki kaliteyi hangi yönde etkileyeceğine hekimlerin %49’u “Özel sektörde 
kalite artacaktır” şeklinde cevap verirken; kaliteyi azaltacaktır diyenlerin oranı %13. 
"Özel sektördeki kaliteyi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeyecektir." diyenlerin 
oranı ise % 29. 

Valid        Artacaktır                                   501              49,2           50,2                50,2                                                                     
                Azalacaktır                                125              12,3           12,5                 62,7
                Etkilemeyecektir                        286              28,1           28,7                91,4                                                                                                                                             
                Fikrim  Yok                                 86                8,4             8,6                100,0               
                Total                                          998             98,0           100,0
Missing     System                                       20               2,0
Total                                                                            1018          100,0

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent   

 49 % 

 9 % 

 29 % 

 13 % 

Artacaktır
Azalacaktır
Etkilemeyecektir
Fikrim yok
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9. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?

9. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?

Anketimize katılan hekimlerin de ifade ettiği gibi Tam Gün Yasasından en çok 
etkilenecek grup özel muayenehaneler. Hekimlerin %38’i özel muayenehanelerin bu 
yasadan olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Hekimlerin %24’ü devlet hastanelerinin 

                                   

                                                            Frequency       Percent         Valid           Cumulative
                                                                                                      Percent            Percent              

Valid            Üniversite hastanelerini          107             10,5             10,9               10,9
                    Devlet hastanelerini               230             22,6             23,5               34,5
                    Özel hastaneleri                     186            18,3              19,0               53,5
                    Özel muayenehaneleri           367            36,1              37,5               91,0
                    Belediye hastanelerini             43              4,2                4,4                95,4
                    Kamunun yataksız                    
                    kuruluşlarını                            14              1,4                1,4                96,8
                    Vakıf üniversitesi
                    hastanelerini                           17               1,7               1,7                98,6
                    Yataksız özel sağlık
                     kuruluşlarını                           14               1,4               1,4              100,0
                    Total                                       978            96,1             100,0
Missing         System                                    40              3,9
Total                                                          1018          100,0

 19 % 

 38 % 

 38 % 

1 % 

11 % 

 24 % 

1 % 2 % 
Üniversite hastanelerini

Devlet hastanelerini

Özel hastaneleri
Özel muayenehaneleri

Belediye hastanelerini

Vakıf üniversitesi hastanelerini

Kamunun yataksız 
kuruluşlarını

Yataksız özel sağlık 
kuruluşlarını
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bu yasadan olumsuz etkileneceğini düşünürken %19’u özel hastanelerin Tam Gün 
Yasasından olumsuz etkileneceğini belirtmektedirler. Ankete katılan hekimlerin %11’i 
ise üniversite hastanelerinin bu yasadan olumsuz etkileneceği görüşünde.

10. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumlu etkiler?

10. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumlu etkiler?

Tam Gün Yasası'nın farklı sağlık kurumları arasında en çok hangisini olumlu 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Üniversite hastanelerini            61                  6,0             6,3                   6,3
                 Devlet hastanelerini                499                49,0           51,2                57,4
                 Özel hastaneleri                      269               26,4            27,6                85,0
                 Özel muayenehaneleri             93                  9,1              9,5                 94,6
                 Belediye hastanelerini             19                  1,9              1,9                  96,5
                 Kamunun yataksız                    
                 kuruluşlarını                             23                  2,3              2,4                  98,9
                 Vakıf üniversitesi
                 hastanelerini                             6                    ,6                ,6                   99,5
                 Yataksız özel sağlık                    5                    ,5                ,5                  100,0
                 kuruluşlarını
                 Total                                       975                95,8            100,0
Missing      System                                    43                  4,2
Total                                                       1018              100,0

 50 % 

 6 % 
 1 % 

 1 % 
 2 % 

 2 % 

 10 % 

 28 % 

Üniversite hastanelerini

Belediye hastanelerini

Devlet hastanelerini

Kamunun yataksız kuruluşlarını

Özel hastaneleri

Vakıf Üniversitesi Hastanelerini

Özel muayenehaneleri

Yataksız Özel Sağlık Kuruluşlarını
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etkileyeceği konusunda hekimlerin görüşüne başvurulduğunda hekimler yasanın en 
yüksek oranda Devlet Hastanelerini olumlu etkileyeceğini belirtmişlerdir. Bu soruya 
cevap veren 975 hekimin %50’si Devlet Hastanelerini olumlu etkiler derken %28’i 
Özel Hastaneleri olumlu etkiler, %10’u Özel Muayenehaneleri, %6’sı da Üniversite 
Hastanelerini olumlu etkiler şeklinde görüş bildirmişlerdir.

11. Tam Gün Yasasından sonra nitelikli hekimlerin tercihi hangi 
yönde olacaktır?

11. Tam Gün Yasasından sonra nitelikli hekimlerin tercihi hangi 
yönde olacaktır?

Tam Gün Yasası'yla birlikte ortaya çıkacak önemli sorunlardan birisi de nitelikli 
personelin tercihlerinin hangi yönde olacağı sorunu. Anketimize katılan hekimlerin 
yarısı, nitelikli hekimlerin tercihlerini özel sektörden yana kullanacakları görüşündeler. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid        Özel sektör                                509              50,0           51,0                 51,0
                Kamu sektörü                             97                9,5             9,7                  60,7
                Kalite ile tercih arasında             320              31,4           32,0                 92,7
                bağlantı kurulamaz                       
                Fikrim yok                                  73                7,2             7,3                100,0         
                Total                                          999              96,1          100,0
Missing     System                                       19                1,9
Total                                                         1018            100,0

 10 % 

 51 % 

 7 % 

 32 % 

Özel sektör
Kamu sektörü
Kalite ile tercih arasında 
bağlantı kurulamaz
Fikrim yok



Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Hekim Görüşleri

28

Hekimlerin bir kısmı nitelik ile tercih arasında bir bağlantı kurulmaması gerektiğini 
ifade ederken, %7’lik bir katılımcı da "Fikrim yok." cevabını verdiler. 

12. Hekimlerin özel ya da kamuda sadece tek bir kurumda 
çalışmaları hastaların kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?

12. Hekimlerin özel ya da kamuda sadece tek bir kurumda 
çalışmaları hastaların kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?

Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların büyük bir çoğunluğu, "Tek bir kurumda 
çalışan hekimin üreteceği hizmetle hastaların daha kaliteli hizmet almaları sağlanır." 
görüşündeler. %31 oranında hekim soruya “Kesinlikle kaliteli hizmet almalarını 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Evet, kesinlikle kaliteli             320                31,4          31,5                 31,5
                   hizmet almalarını sağlar
                   Kısmen, kaliteli hizmet            475               46,7           46,8                 78,2
                   almalarını sağlar
                   Hayır, kesinlikle kaliteli
                   hizmet almalarını                    221                21,7          21,8                100,0
                   sağlamaz
                   Total                                      1016               99,8         100,0
Missing        System                                     2                    ,2
Total                                                         1018              100,0

 47 % 

 31 % 

 22 % 

Evet, kesinlikle kaliteli hizmet 
almalarını sağlar

Kısmen, kaliteli hizmet 
almalarını sağlar
Hayır, kesinlikle kaliteli hizmet 
almalarını sağlamaz
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sağlar.” cevabını verirken, %47 oranında bir hekim çoğunluğu ise tek bir kurumda 
çalışan hekimin üreteceği hizmette kaliteyi kısmen arttıracağını ifade etmişlerdir. 

"Bu şekilde bir uygulama kesinlikle hastaların kaliteli hizmet almalarını sağlamaz." 
diyenlerin oranı ise %22. 

13.Tam Gün Yasası özel sektör kuruluşlarında uzman hekim 
sayısını nasıl etkiler?

13.Tam Gün Yasası özel sektör kuruluşlarında uzman hekim 
sayısını nasıl etkiler?

Tam   Gün  Yasası'nın  özel sektör sağlık kuruluşlarını nasıl etkileyeceğini sorguladı-
ğımızda ortaya çıkan tabloda, hekimlerin 17’si özel hastane ve muayenehanelerin 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid          Özel hastane ve                       163               16,0          16,6                 16,6
                  muayenehaneler uzman           
                  hekim bulma sıkıntısıyla karşı karşıya kalır
                  Kamudan özele kaçış
                  ortaya çıkar                             596                58,5          60,9                 77,5
                  Tam Gün Yasasıyla bu
                  konuda hiçbir şey                   220                 21,6          22,5                100,0
                  değişmez 
                  Total                                       979                 96,2         100,0
Missing       System                                    39                   3,8
Total                                                        1018               100,0

 61 % 

 17 % 
 22 % 

Özel hastane ve muayenehaneler
uzman hekim bulma sıkıntısıyla 
karşı karşıya kalır

Kamudan özele kaçış ortaya çıkar

Tam Gün Yasasıyla bu konuda 
hiçbir şey değişmez



Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Hekim Görüşleri

30

hekim bulma sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını ifade etmektedirler. Buna karşın 
hekimlerin %61’ bu yasayla birlikte kamudan özele bir kaçış olacağını ve özel hastane 
ve muayenehanelerin her hangi bir şekilde hekim sıkıntısıyla karşılaşmayacağını ifade 
etmişlerdir. "Bu yasayla birlikte değişen hiçbir şey olmaz." diyen hekimlerin oranı ise 
%22.

14. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha 
etkin ve rantabl olacağını düşünüyor musunuz?

14. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha 
etkin ve rantabl olacağını düşünüyor musunuz?

“Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve rantabl ola-
cağını düşünüyor musunuz?” sorusunu cevaplayan hekimlerin ancak %23'ü "Evet" 
cevabını vermektedir. Bu da gösteriyor ki; kamuoyuna yansıyan haliyle Tam Gün Ya-
sası yeniden gözden geçirilmeli ve hekimlerin yasayla ilgili endişeleri giderilmelidir. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid            Evet                                        230              22,6           23,5                23,5
                    Hayır                                      333              32,7          34,0                 57,5
                    Kısmen                                   416              40,9          42,5                100,0
                    Total                                       979              96,2         100,0
Missing         System                                    39                3,8
Total                                                          1018            100,0

 23 % 

 34 % 

 43 % 

Evet

Hayır

Kısmen
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Yasanın bir çok farklı açıdan değerlendirilmesi yapıldığında, birbiri ile çelişiyor gibi 
görünen gerçekleri de mevcuttur. Hekimler bir yandan yasanın sağlık sistemi için iyi 
bir gelişme olacağını düşünürken, diğer yandan daha etkin ve rantbl hizmet verilebilir 
mi konusunda ancak %23’lük bir oranda "Evet" diyorlar. %43’lük dilim ise kısmen 
etkin ve rantabl bir düzenleme olacağını ifade etmektedir. Yasanın hiçbir şekilde etkin 
ve rantabl bir sağlık sistemine öncülük edemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise %34 gibi 
yadsınamayacak bir oran.

15. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastaneler kurumsallaşacak 
ve hizmet kaliteleri artacaktır

15. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastaneler kurumsallaşacak 
ve hizmet kaliteleri artacaktır

Kamuoyunda çok tartışılan bir konu olan özel hastanelerin yasa sonrası durumu ile 
ilgili çarpıcı bir sonuç ortaya koyan hekimler, genel olarak Tam Gün Yasası ile birlikte 

 28 % 

 23 % 

 3 % 
 13 % 

 33 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid              Kesinlikle katılıyorum           235              23,1           23,3                  23,3
                      Katılıyorum                          286              28,1           28,3                  51,6
                      Kısmen katılıyorum              326              32,0           32,3                  83,9
                      Katılmıyorum                       130              12,8           12,9                  96,7
                      Kesinlikle katılmıyorum         33                3,2             3,3                  100,0
                      Total                                    1010             99,2          100,0
Missing           System                                   8                  ,8 
Total                                                          1018            100,0
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özel hastanelerin kurumsallaşacağını ve hizmet kalitelerinin daha da artacağını ifade 
etmektedirler. Hekimlerin katılıp katılmadıkları sorulan yargıda “Kısmen katılıyorum” 
cevabını verenleri de dahil edecek olursak nerdeyse %85’lik bir oran özel hastanelerin 
hizmet kalitesinin artacağını ve daha sağlam bir kurumsallaşma olacağını ifade et-
mektedirler. "Kesinlikle katılmıyorum" diyenlerin oranı %3 iken "Katılmıyorum" diyen 
hekimlerin oranı ise %13 olarak ortaya çıkmaktadır.

16. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastanelerde uzman hekim 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır

16. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastanelerde uzman hekim 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır

Hekimlerin görüşlerini bildirmeleri için ifade edilen yargıda "Özel hastanelerde uz-
man hekim sıkıntısı ortaya çıkar." diyen hekimlerin oranı kısmen katılıyorum cevabını 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid               Kesinlikle katılıyorum           71                7,0            7,0                    7,0
                      Katılıyorum                          170              16,7          16,8                  23,9
                      Kısmen katılıyorum              195              19,2          19,3                  43,2
                      Katılmıyorum                       460               45,2         45,5                  88,7
                      Kesinlikle katılmıyorum        114              11,2          11,3                 100,0
                      Total                                    1010             99,2         100,0
Missing           System                                   8                  ,8 
Total                                                          1018            100,0

 17 % 

 7 %  11 % 

 46 % 

 19 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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verenleri de dahil edersek %43’tür. Bu yargıya “Kesinlikle katılıyorum” diyenlerin 
oranı %7, “Katılıyorum” diyenlerin oranı ise %17’dir. “Kısmen katılıyorum” diyenler 
ise %19’dur. Özel hastanelerde uzman hekim sıkıntısı ile karşılaşılmayacağını ifade 
edenlerin oranı ise %57’dir. Yine bu tablo da, yasa çıktığı takdirde hekimlerin tercih-
lerinin hangi yönde olacağını sorgulayan önceki tablolarla karşılaştırıldığında anlamlı 
olmaktadır.

17. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde hekimler 
daha kaliteli hizmet üreteceklerdir

17. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde hekimler 
daha kaliteli hizmet üreteceklerdir

Tam Gün Yasası çıktıktan sonra kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin daha ka-
liteli hizmet üretip üretemeyecekleri sorgulandığında, yukarıda ifade edilen yargıya 

28 % 

15 % 

 4 % 

22 % 

31 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid       Kesinlikle katılıyorum                  149               14,6           14,9                14,9
               Katılıyorum                                 285               28,0           28,4                43,3
               Kısmen katılıyorum                     310               30,5           30,9                74,2
               Katılmıyorum                              216               21,2           21,5                95,7
               Kesinlikle katılmıyorum                43                 4,2             4,3                100,0
               Total                                          1003              98,5          100,0
Missing    System                                         15                1,5
Total                                                         1018             100,0
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hekimlerin %43’ü “Kesinlikle katılıyorum” ve “Katılıyorum” cevap vermişler ve 
%31’de “Kısmen katıldıklarını” bildirmişlerdir. Bu yargıya katılmayanların oranı ise 
%26 olarak ortaya çıkmaktadır. 

18. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler bütün gün kendi muaye-
nehanelerinde olacaklarından daha kaliteli hizmet vereceklerdir

18.Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler bütün gün kendi muaye-
nehanelerinde olacaklarından daha kaliteli hizmet vereceklerdir

Hekimin bütün gün kendi muayenehanesinde bulunacağı yeni sistemle birlikte 
özel muayenehanelerde de daha kaliteli hizmet üretileceği hekimlerin %17’si tara-
fından “Kesinlikle katılıyorum”, %34’ünün ise “Katılıyorum” şeklinde verdikleri ce-
vapla hekimler tarafından kabul edilmektedir. "Kısmen katılıyorum" diyenlerin oranı 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Kesinlikle katılıyorum              166              16,3           16,5                16,5
                   Katılıyorum                             346              34,0           34,0                51,0
                   Kısmen katılıyorum                 258              25,3           25,3                76,7
                   Katılmıyorum                          195              19,2           19,2                96,1
                   Kesinlikle katılmıyorum            39                3,8             3,8               100,0
                   Total                                       1004            98,6            98,6
Missing        System                                     14               1,4              1,4
Total                                                          1018           100,0          100,0

 17 % 

 34 % 
 28 % 

 19 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

 4 % 
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%28 iken "Katılmıyorum" ve "Kesinlikle katılmıyorum" diyenlerin oranı ise sadece 
toplam %23’de kalmaktadır.

19.Tam Gün Yasasıyla birlikte kaliteli ve önemli hocalar tıp fakül-
telerinden ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçeceklerdir

19. Tam Gün Yasasıyla birlikte kaliteli ve önemli hocalar tıp fakül-
telerinden ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçeceklerdir

Özellikle üniversitelerde verilen eğitimin geleceği düşünülerek tereddütle karşıla-
nan konulardan bir tanesi, önemli hocaların bu yasadan sonra ne yapacaklarıyla ilgili 
sorudur. "Önemli hocalar yasadan sonra üniversitedeki görevlerini bırakıp ekonomik 
yönden kendileri için daha cazip ve avantajlı olan özel muayenehanelerine geçe-
ceklerdir." diyen hekimlerin oranı hiç de yadsınamayacak bir çoğunlukta. Hekimlerin 
“Kısmen katılıyorum” diyenlerini de dahil ettiğimizde %75 gibi çok yüksek bir oranda 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Kesinlikle katılıyorum              213              20,9          21,2                  21,2
                   Katılıyorum                             280              27,5          27,9                  49,1                                                                                                                                             
                   Kısmen katılıyorum                 256              25,1          25,5                  74,6
                   Katılmıyorum                          195              19,2          19,4                  94,0
                   Kesinlikle katılmıyorum            60                5,9            6,0                 100,0
                   Total                                       1004             98,6        100,0
Missing        System                                     14                1,4            
Total                                                          1018            100,0         

 28 % 

 15 % 

 6 % 

 22 % 

 31 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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hekim, önemli "Yasada hocaların üniversitedeki görevlerinden ayrılarak kendi özel 
muayenehanelerine gececeklerini düşünmektedirler. Bu konu yasanın en açmaz ta-
raflarından birisi olarak hekimlerin de verdikleri cevaplardan ortaya çıkmaktadır. Yu-
karıdaki yargıya Kesinlikle katılmıyorum." diyenlerin oranı sadece %6’da kalmaktadır. 
Bu da göstermektedir ki, "Yasada üniversite hocaları için farklı bir uygulama yapılabilir 
mi?" konusunda alternatif açılımlar üretmek gerekmektedir. Çünkü, üniversite hocala-
rının tıp fakültelerinden ayrılarak özel sektöre ya da özel muayenehanelerine geçme-
leri sağlık sisteminin geleceğini ilgilendirmektedir.

20. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastaneleri daha kaliteli 
hizmet sunacaklardır

20. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastaneleri daha kaliteli 
hizmet sunacaklardır

Yasadan sonra üniversite hastanelerinden önemli hocaların ayrılma riski bir yana 

 20 % 

 25 % 

 9 %  6 % 

 40 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Kesinlikle katılıyorum               90                8,8            8,9                   8,9
                   Katılıyorum                             202              19,8          20,0                 29,0                                                                                                                                             
                   Kısmen katılıyorum                 252              24,8          25,0                 54,0
                   Katılmıyorum                          405              39,8          40,2                 94,1
                   Kesinlikle katılmıyorum            59                5,8            5,9                100,0
                   Total                                       1008             99,0        100,0
Missing        System                                     10                1,0            
Total                                                          1018            100,0         
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bırakılırsa "Tam Gün Yasasından sonra ankete katılan hekimlerin %29’una göre üni-
versite hastaneleri kaliteli hizmet sunacaklardır." Kısmen bu görüşe katılanların oranı 
%25 iken bu görüşe katılmayanların oranı %46 gibi önemli bir rakama çıkmaktadır. 
Bu da üniversitelerle ilgili yasada yapılması gereken farklı düzenlemelerin olduğuna 
işaret etmektedir.

21. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde uzman 
hekim açığı ortaya çıkacaktır

21. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde uzman 
hekim açığı ortaya çıkacaktır

Ankete katılan hekimlerin %18’i yasadan sonra üniversite hastanelerinde uzman 
hekim açığının ortaya çıkabileceğine “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde ifade ederken  

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

 18 % 

 18 % 
 9 % 

 29 % 

 26 % 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Kesinlikle katılıyorum             178               17,5           17,9               17,9                                                                                                                                             
                   Katılıyorum                            178               17,5           17,9               35,8                                                                                                                                             
                   Kısmen katılıyorum                257               25,2           25,8               61,6
                   Katılmıyorum                         293               28,8           29,4               91,1
                   Kesinlikle katılmıyorum          89                  8,7             8,9               100,0
                   Total                                      995               97,7           100,0
Missing        System                                   23                  2,3            
Total                                                       1018              100,0         
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%18’lik bir kesim ise “Katılıyorum” şeklinde yukarıdaki yargıyı desteklemektedir. 
“Kısmen katılıyorum” diyenlerin oranı %26 olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hekimler bu yargıya katılırken; farklı kurumlardan üniversitede çalışan hekimlerin 
varlığını ve hem üniversitede çalışıp hem de dışarıda kendi özel muayenehanesini 
işleten hocaların varlığını düşünerek cevaplamışlardır. Üniversite hastanelerinde ya-
sadan sonra uzman hekim sıkıntısı ortaya çıkabileceği yönündeki yargıya katılmayan 
hekimlerin oranı ise toplamda %38, buna kısmen katılıyorum diyenlerin de eklenebi-
leceğini düşünürsek, hekimlerin anket formunda ifade edilen yargıyı yarı yarıya kabul 
ya da reddettikleri görülmektedir.

22. Askeri hastanelerde çalışan hekimler de bu yasa kapsamına 
alınmalı

22. Askeri hastanelerde çalışan hekimler de bu yasa kapsamına 
alınmalı

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Kesinlikle katılıyorum             256               25,1           25,6               25,6                                                                                                                                             
                   Katılıyorum                            283               27,8           28,3               53,9                                                                                                                                             
                   Kısmen katılıyorum                111               10,9           11,1               65,0
                   Katılmıyorum                         202               19,8           20,2               85,2
                   Kesinlikle katılmıyorum          148               14,5            14,8             100,0
                   Total                                     1000              98,2           100,0
Missing        System                                   18                 1,8            
Total                                                        1018             100,0         

 28% 

 25 % 

 15 % 

20 % 

11 % 

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum
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Araştırma sorularımızı cevaplayan hekimlerden “Askeri hastanelerde çalışan he-
kimler de yasa kapsamına alınmalı” diyenlerin oranı %50’den fazla. "Kesinlikle ka-
tılanların" oranı %26 iken, “Katılanların” oranı ise %28. Buna kararsızları teşkil eden 
%11’lik dilimi de eklememiz halinde ise katılımcıların beşte üçü askeri hastanelerde 
çalışan hekimlerin de bu yasa kapsamına alınmaları yönünde görüş beyan etmişler-
dir. 

Anket formunda ifade edilen yargıya “katılmadığını” ifade edenlerin oranı ise 
%20, “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı ise %15.

23. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin yaşı

23. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin yaşı

Araştırma sorularını cevaplayan hekimlerin %40’ı 36-45 yaş aralığında. %31’i 46-
55 yaş aralığında iken, %17’si 25-35 yaş aralığındadır.  56-65 yaş aralığından anket 

                                                         Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                  Percent            Percent              
Valid                18-24                             22                  2,2            2,2                    2,2                   
                        25-35                            168                16,8          16,8                  19,0
                        36-45                            401                39,4          40,1                 59,1
                        46-55                            310                30,5          31,0                 90,1
                        56-65                            88                  8,6            8,8                   98,9
                        66 ve üzeri                    11                  1,1            1,1                   100,0
                        Total                              1000              98,2          100,0
Missing             System                          18                  1,8
Total                                                      1018              100,0

 17 % 

 40 % 

 31 % 

 9 % 
 1 %  2 % 

18-24
25-35
36-45
46-55

66 ve üzeri
56-65
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sorularımızı cevaplayan hekimlerin oranı ise %9. 66 yaş ve üzeri %1’lik bir katılımla 
sorularımız cevaplarken 18-24 yaş aralığından da %2’lik bir katılım söz konusu.

24. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin cinsiyeti

24. Anket sorularını cevaplayan hekimlerin cinsiyeti

Anket sorularımız cevaplayan hekimlerin %60’ı erkek, %40’ı ise kadın hekimler-
den oluşmaktadır.

                                                   Frequency         Percent            Valid           Cumulative
                                                                                                  Percent            Percent              

Valid               Erkek                        606                59,5                 60,1                 60,1
                       Kadın                       403                39,6                 39,9                100,0
                       Total                       1009                99,1               100,0
Missing            System                      9                    ,9
Total                                              1018              100,0

 60 % 

 40 % 

Kadın
Erkek
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25. Görüşülen hekimlerin branşı
                                                   Frequency         Percent            Valid           Cumulative
                                                                                                  Percent            Percent              

Valid         Genel Cerrah                   115                 11,3              12,6         12,6
                 Kadın Dogum              34        3,3  3,7                  16,3
                 İntaniye               8         ,8   ,9         17,2
                 Cildiye                             37         3,6  4,0          21,2
   Çocuk                              50        4,9  5,5          26,7
   Dahiliye                          116       11,4               12,7          39,4
   Kulak-Burun Boğaz           64        6,3   7,0          46,4
   Göz                            54        5,3                5,9          52,3
   Ortopedi                         58        5,7   6,3          58,6
   Psikiyatri                          20        2,0   2,2          60,8
   Nöroloji                           32        3,1   3,5          64,3
   Kardiyoloji                 43        4,2   4,7          69,0
        Kalp Damar Cerrahisi       15        1,5   1,6          70,7
   Radyoloji                         16        1,6   1,8          72,4
   Fizik Tedavi                      14        1,4   1,5          74,0        
   Göğüs Hastalıkları            19        1,9   2,1                 76,0
   Hemotoloji                       1          ,1    ,1                  76,1
   Beyin Cerrahisi                 20         2,0   2,2                 78,3
   Aile Hekimi                       7          ,7    ,8                  79,1
   Plastik Cerrahi               8          ,8    ,9                  80,0
   Nefroloji               2          ,2    ,2                  80,2
   Diş Hekimi             114        11,2  12,5                92,7
   Üroloji                              19         1,9   2,1                 94,7
   Enfeksiyon Hastalıkları       5          ,5    ,5                  95,3
   İç Hastalıklar ve Tıbbi                
                Onkoloji               7          ,7   ,8                   96,1
                Radyasyon Onkolojisi        2          ,2   ,2                   96,3
   Anestezi ve
   Rehabilitasyon              9          ,9   1,0                 97,3
   Dermatoloji              8          ,8                 ,9                   98,1
   Fizik Tedavi ve             17         1,7   1,9        100,0
   Rehabilitasyon (F.T.R)
   Total                           914         89,8 100,0
Missing     System                            104         10,2
Total                           1018        100,0
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Tam Gün Yasası ile ilgili araştırma çerçevesinde  %13'ü genel cerrah, %13 dahiliye 
uzmanı ve %12 de diş hekimi başta olmak üzere hastanelerde görev yapan hemen 
hemen bütün branşlardan hekimle görüşülmüştür.

26. Görüşülen hekimlerin sahip olduğu uzmanlık düzeyi?

26. Görüşülen hekimlerin sahip olduğu uzmanlık düzeyi?

Anket sorularını cevaplayan hekimlerin dörtte üçü uzman hekim, %12’si doçent 
dr., %2’si yardımcı doçent dr., %3’ü profesör dr. ve %7’si de pratisyen düzeyindedir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid                    Uzman Doktor              772              75,8             76,7                76,7
                            Yrd. Doç. Dr.                 18                1,8               1,8                 78,5
                            Doç. Dr.                       119               11,7            11,8                90,3
                            Prof. Dr.                         32                3,1               3,2                93,4
                            Pratisyen                        66                6,5               6,6               100,0
                            Total                            1007             98,9             100,0
Missing                                                      11                1,1
Total                                                        1018            100,0

 76 % 

7 % 
 3 % 

12 % 

2 % Uzman Doktor
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Pratisyen
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27. Şu an itibariyle mesleğinizden aylık olarak elinize ne kadar 
para geçiyor

27. Şu an itibariyle mesleğinizden aylık olarak elinize ne kadar 
para geçiyor

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması çerçevesinde sorularımızı cevaplayan he-
kimlerin %80’i mesleklerinden 1.000 ile 5.000 YTL arasında gelir elde ettiklerini ifade 
ederken, %18’i 5.001-10.000 YTL arası gelirleri olduğunu belirtmişlerdir. %2’si gelir-
lerinin 10.001-15.000 YTL arasında olduğunu ifade etmişlerdir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid                1.000-5.000 YTL                 775              76,1           79,5                 79,5
                        5001-10.000 YTL                175             17,2            17,9                 97,4
                        10.001-15.000 YTL              22               2,2              2,3                  99,7
                        15.001-20.000 YTL               3                 ,3                ,3                  100,0
                        Total                                    975             95,8           100,0
Missing             System                                 43               4,2
Total                                                          1018            100,0    

80 % 

0.3 % 2 % 

 18 % 

1.000-5.000 YTL
5001-10.000 YTL
10.001-15.000 YTL
15.001-20.000 YTL
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28. Anketin Yapıldığı İl

28. Anketin Yapıldığı İl

Araştırma 7 farklı şehirde gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın örnekleminde 
İstanbul’dan %24 oranında hekimle görüşülmüş, Ankara’dan %21 oranında hekimle, 
İzmir’den %15, Antalya, Samsun ve Gaziantep’ten %11’lik bir dilim araştırmada yer 
alırken, Erzurum’da çalışan hekimler %7’lik dilimi oluşturmuştur. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid               Ankara                               215              21,1            21,1                 21,1
                       Antalya                              116              11,4            11,4                 32,5
                       Erzurum                              71                7,0              7,0                  39,5
                       Gaziantep                          116              11,4            11,4                 50,9
                       İstanbul                              238              23,4            23,4                 74,3
                       İzmir                                  150              14,7            14,7                 89,0
                       Samsun                              112              11,0            11,0                100,0
                       Total                                  1018            100,0          100,0

7 % 

11 % 

11 % 

21 % 

11 % 

15 % 

24 % 

Ankara

İstanbul

Antalya

İzmir

Erzurum

Samsun

Gaziantep
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29. Çalışılan Kurumun Statüsü

29. Çalışılan Kurumun Statüsü

Araştırmanın örneklemini oluşturan kurum dağılımı ise tabloda da ifade edildiği 
gibi %81 oranında kamu hastanelerinde çalışan hekimlerle görüşülmüştür. Araştırma-
ya katılan deneklerin %16’sı özel hastanelerde görev yapan hekimlerden seçilmiş, 
%3’ü de özel muayenehanesi olan hekimlerden oluşmaktadır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid                Kamu hastanesi                820               80,6           80,6                 80,6
                        Özel hastane                   163               16,0           16,0                 96,7
                        Özel muayenehane          34                  3,3             3,3                100,0
                        Total                               1017               99,9          100,0
Missing             System                              1                    ,1
Total                                                       1018              100,0

Kamu hastanesi
Özel hastane
Özel muayenehane

81 % 

3 % 

16 % 
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Sağlık sistemi için iyi bir 
düzenleme olacağını 
düşünüyorum

Sağlık sistemi için kötü 
bir düzenleme olacağını 
düşünüyorum

93 % 

Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI

HALK ANKETİ
1. Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak 

için Sağlık Bakanlığı’nın çıkartacağı Tam Gün Yasası ile ilgili ne dü-
şünüyorsunuz?

1. Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak 
için Sağlık Bakanlığı’nın çıkartacağı Tam Gün Yasası ile ilgili ne dü-
şünüyorsunuz?

Araştırma çalışmasına katılan halkın %93’ü Tam Gün Yasası'nın hastanelerde veri-
len sağlık hizmetlerinin kalitesine olumlu yansıyacağını düşündüklerini ifade etmişler-

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid             Sağlık sistemi için iyi              
                     bir düzenleme                    478                91,7           93,0                93,0
                     olacağını
                     düşünüyorum                     
                     Sağlık sistemi için kötü
                     bir düzenleme                     36                  6,9            7,0                 100,0
                     olacağını  düşünüyorum 
                     Total                                   514                98,7         100,0
Missing          System                                 7                   1,3
Total                                                        521               100,0

7 % 

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Halk Görüşleri
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dir. Halkın büyük bir kısmında Tam Gün Yasası'nın oldukça önemli bir gelişme olarak 
algılandığı ve memnuniyetle karşılandığı görülmektedir. 

2. Tam Gün Yasası'nın ülkemiz sağlık sisteminde iyileştirici bir 
katkısının olacağını düşünüyor musunuz?

2. Tam Gün Yasası'nın ülkemiz sağlık sisteminde iyileştirici bir 
katkısının olacağını düşünüyor musunuz?

Çalışmaya katılanların üçte ikilik bir kesimi Tam Gün Yasası'nın Türkiye’deki sağ-
lık hizmetlerinde olumlu değişmelere neden olduğunu düşünmektedir. %22’lik bir 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid        Evet, olumlu katkısı                    342               65,6           66,4                 66,4
                olacağını düşünüyorum               
                Hayır, ülke sağlık                      
                politikası için olumsuz                59               11,3            11,5                 77,9
                bir gelişme olacak
                Ülke sağlık politikaları
                için kısmen olumlu                   114               21,9            22,1                100,0
                bir gelişme olacak
                Total                                         515               96,8          100,0
 Missing    System                                       6                  1,2
 Total                                                        521             100,0

Evet, olumlu katkısı 
olacağını düşünüyorum

Hayır, ülke sağlık 
politikası için olumsuz 
bir gelişme olacak

Ülke sağlık politikaları 
için kısmen olumlu bir 
gelişme olacak

67 % 

11 % 

22 % 
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kesim ise yeni yasanın sağlık hizmetlerinde kısmen de olsa olumlu etkisi olacağını 
düşünmektedir. Görülmektedir ki halkın yaklaşık %90’lık bir kesimi yeni yasanın sağlık 
hizmetlerinde olumlu bir dönüşüme neden olacağı kanısındadır.

3. Sizce Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde kaliteyi ne yönde 
etkileyecektir?

3. Sizce Tam Gün Yasası kamu hastanelerinde kaliteyi ne yönde 
etkileyecektir?

Tam Gün Yasası ile birlikte kamu hastanelerinde verilen hizmetlerin kalitesinde 
olumlu yönde bir değişim olacağını, çalışmamıza katılan katılımcıların yaklaşık üçte 
ikisi ifade etmektedir. Diğer yandan yüzde %12’lik bir kesim yeni yasanın hastane-
lerde verilen hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini, % 16’lık bir kesim ise verilen 
hizmetin kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etmektedir. Sonuç iti-

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid           Artıracaktır                              335                64,3           64,8                64,8                
                  Azaltacaktır                               63                12,1            12,2                77,0
                  Etkilemeyecektir                        83                15,9            16,1               93,0
                  Fikrim Yok                                 36                 6,9              7,0                100,0
                  Total                                        517                99,2           100,0
Missing       System                                      4                    ,8
Total                                                          521               100,0

Artıracaktır

Azaltacaktır

Etkilemeyecektir

Fikrim Yok65 % 

7 % 

16 % 

12 % 

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Halk Görüşleri
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bariyle çalışmaya katılanların önemli bir çoğunluğu yeni yasanın hastanelerde olumlu 
bir etkiye neden olacağına inanmaktadır.

4. Sizce Tam Gün Yasası özel sektörde verilen sağlık hizmetleri-
nin kalitesini hangi yönde etkileyecektir?

4. Sizce Tam Gün Yasası özel sektörde verilen sağlık hizmetleri-
nin kalitesini hangi yönde etkileyecektir?

Tam Gün Yasasının özel hastanelerde verilen hizmeti nasıl etkileyeceği ayrıca 
önemli bir noktadır. Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda %41’lik bir kesim yeni 
yasanın özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin kalitesini arttıracağını düşünmektedir. 
%28,5’luk bir kesim ise özel sektörde verilen hizmetin kalitesinde bir azalma olacağını 
düşünmektedir. Yaklaşık %23’lük bir kesim ise kalitede herhangi bir şeyin değişikliğin 
olmayacağını ifade etmektedir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Artıracaktır                                211             40,5           40,9                  40,9
                Azaltacaktır                                 147             28,2           28,5                 69,4
                Etkilemeyecektir                        119              22,8           23,1                 92,4
                Fikrim Yok                                  39                7,5             7,6                 100,0
                Total                                          516              99,0         100,0
Missing    System                                        5                  1,0                                                   
Total                                                         521              100,0

41 % 

8 % 

23 % 

28 % 

Artıracaktır

Azaltacaktır

Etkilemeyecektir

Fikrim Yok
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5. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?

5. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?

Tam Gün Yasasıyla ilgili araştırma sorularımızı cevaplayan halkın %41’i özel mu-
ayenehanelerin olumsuz etkileneceğini ifade etmişlerdir. %24’ü özel hastanelerin, 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid              Üniversite hastanelerini         75              14,4           14,6                 14,6
                      Devlet hastanelerini              80              15,4           15,6                 30,2
                      Özel hastaneleri                   121             23,2           23,5                 53,7
                      Özel muayenehaneleri         212             40,7           41,2                 94,9
                      Belediye hastanelerini          10                1,9             1,9                  96,9
                      Kamunun yataksız                                          
                      kuruluşlarını                          7                 1,3             1,4                  98,2
                      Vakıf üniversitesi
                      hastanelerini                         2                  ,4                ,4                  98,6
                      Yataksız özel
                      sağlık kuruluşlarını                7                 1,3              1,4                100,0
                      Total                                   514              98,7           100,0
Missing           System                                 7                  1,3
Total                                                         521              100,0

16 % 

15 % 

41 % 

24 % 

0 % 1 % 
1 % 

2 % 
Üniversite hastanelerini

Belediye hastanelerini

Devlet hasatanelerini

Kamunun yataksız kuruluşlarını

Özel hastaneleri

Vakıf üniversitesi hastanelerini

Özel muayenehaneleri

Yataksız özel sağlık kuruluşlarını

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması Halk Görüşleri
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%15’i de üniversite hastanelerinin olumsuz etkileneceğini düşünürken, katılımcıların 
%16’sı da yasanın devlet hastanelerini olumsuz etkileyeceğini ifade etmektedirler.

6. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumlu etkiler?

6. Tam Gün Yasası aşağıdakilerden hangisini olumlu etkiler?

Araştırmamıza katılan halkın yarıdan fazlası devlet hastanelerinin yasadan olumlu 
etkileneceğini düşünmektedir. Üniversite hastanelerinin yasadan olumlu etkilenece-

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid        Üniversite hastanelerini             81              15,5            15,6                 15,6
                Devlet hastanelerini                 327             62,8            63,1                 78,8
                Özele hastaneleri                      57              10,9            11,0                  89,8
                Özel muayenehaneleri              25               4,8              4,8                  94,6
                Belediye hastanelerini              19               3,6              3,7                   98,3
                Kamunun yataksız                      
                Kuruluşlarını                              5                1,0              1,0                   99,2
                Yataksız özel sağlık
                kuruluşlarını                              4                 ,8                ,8                   100,0
                Total                                       518              99,4           100,0
Missing     System                                     3                  ,6
Total                                                       521             100,0

Üniversite hastanelerini

Belediye hastanelerini

Devlet hasatanelerini

Kamunun yataksız kuruluşlarını

Özel hastaneleri

Yataksız özel sağlık kuruluşları

Özel muayenehaneleri

62 % 

16 % 

1 % 4 % 
5 % 

11 % 

1 % 
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ğini düşünenlerin oranı %16 iken, %11’lik bir kısım ise özel hastanelerin yasadan 
olumlu etkileneceğini belirtmişlerdir.

7. Hekimlerin özel ya da kamuda sadece tek bir kurumda çalış-
maları hastaların kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?

7. Hekimlerin özel ya da kamuda sadece tek bir kurumda çalış-
maları hastaların kaliteli hizmet almalarına katkı sağlar mı?

Hekimlerin tek bir kurumda çalışmalarının hastaların kaliteli hizmet almalarında 
daha etkili olacağını düşünen katılımcıların oranı %62’dir. Sadece tek bir kurumda 
çalışmanın kaliteli hizmet alımını sağlamaya yetmeyeceğini ifade edenlerin oranı ise 

Evet, kesinlikle kaliteli 
hizmet almalarını sağlar

Hayır, kesinlikle kaliteli 
hizmet almalarını sağlamaz

Etkilemeyecektir

62 % 

28 % 

10 % 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid       Evet, kesinlikle kaliteli                321               61,6             62,0               62,0
               hizmet almalarını sağlar                         
               Hayır, kesinlikle kaliteli
               hizmet almalarını
               sağlamaz                                   54                 10,4             10,4                72,4
               Etkilemeyecektir                      143                 27,4             27,6               100,0
               Total                                        518                 99,4            100,0            
Missing    System                                      3                     ,6
Total                                                       521                100,0
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%10 olarak ortaya çıkarken, %28 oranında bir katılımcı da tek bir kurumda çalışmanın 
kaliteli hizmet sunumunda etkili olmayacağını düşünmektedir.

8. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha et-
kin ve rantabl olacağını düşünüyor musunuz?

8. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha et-
kin ve rantabl olacağını düşünüyor musunuz?

Halkın %60’ı Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve 
rantabl olacağını düşünürken, %27’si kısmen etkin ve rantabl olacağını ifade etmekte-
dirler. %13 oranında bir katılımcı ise bu soruya "Hayır" cevabını vermiştir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Evet                                          304              58,3           60,4                 60,4
                 Hayır                                         64               12,3           12,7                 73,2
                 Kısmen                                     135              25,9           26,8                100,0
                 Total                                         503              96,5         100,0
Missing      System                                      18                3,5
Total                                                          521            100,0

Evet

Hayır

Kısmen

27 % 

60 % 

13 % 
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9. Kamu hastanesinde mesai saatleri içinde istediğim hekimi ye-
rinde bulmak istiyorum

9. Kamu hastanesinde mesai saatleri içinde istediğim hekimi ye-
rinde bulmak istiyorum

Halkın yaklaşık %70’i kamu hastanesine gittiğinde mesai saatlerin içerisinde iste-
diği hekimi kesinlikle yerinde bulmak istediğini belirtiyor. Katılımcıya yöneltilen yargı-
ya "Katılıyorum" diyenlerin oranını da eklediğimizde anket sorularını cevaplayanların 
%97’si hastaneye gittiğinde hekimi mesai saatleri içinde yerinde görmek istiyor.

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              359                68,9           69,0                 69,0         
                 Katılıyorum                             147                28,2          28,3                  97,3
                 Kısmen katılıyorum                 12                   2,3            2,3                   99,6      
                 Katılmıyorum                           1                     ,2              ,2                    99,8     
                 Kesinlikle katılmıyorum            1                     ,2              ,2                  100,0
                 Total                                       520                 99,8        100,0
Missing      System                                     1                     ,2
Total                                                       521                 100,0

2 % 1 % 
0 % 

69 % 

28 % 



Sağlık-Sen

57

10. Hekimin, muayene olmaya gittiğimde beni özel muayeneha-
nesine yönlendirmesini istemiyorum

10. Hekimin, muayene olmaya gittiğimde beni özel muayeneha-
nesine yönlendirmesini istemiyorum

"Hastaneye muayene olmaya gittiğimde hekimin beni özel muayenehanesine 
yönlendirmesini kesinlikle istemiyorum." diyenlerin oranı %67 olarak ortaya çıkarken, 
yine yöneltilen ifadeye katılanların oranıyla birlikte %96’lık bir dilimin bu düşüncede 
olduğu gözlemlenmektedir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              347                66,6           66,6                  66,6         
                 Katılıyorum                             150                28,8          28,8                  95,4
                 Kısmen katılıyorum                 10                   1,9            1,9                   97,3      
                 Katılmıyorum                           7                    1,3            1,3                   98,7     
                 Kesinlikle katılmıyorum            7                    1,3            1,3                 100,0
                 Total                                       521                100,0       100,0

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

2 % 1 % 
1 % 

67 % 

29 % 
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11. Hastaneye yatmak için hekimin muayenehanesinden geçmek 
istemiyorum

11. Hastaneye yatmak için hekimin muayenehanesinden geçmek 
istemiyorum

Halkın %93’ü hastaneye yatmak için hekimin özel muayenehanesinden geçmek 
istemediğini ifade etmiştir. Bu fikre katılmayanların oranı ise sadece %5 civarındadır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              319                61,2          61,2                 61,2         
                 Katılıyorum                             161               30,9          30,9                  95,4
                 Kısmen katılıyorum                 12                  2,3            2,3                   94,3      
                 Katılmıyorum                          17                  3,3            3,3                   98,7     
                 Kesinlikle katılmıyorum           12                  2,3            2,3                 100,0
                 Total                                       521               100,0       100,0

3 % 2 % 

31 % 

62 % 

2 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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12. Muayenehaneye gitmek zorunda bırakıldıktan sonra tahlilleri 
yaptırmak için devletin hastanesinin kullanılmasını istemiyorum

12. Muayenehaneye gitmek zorunda bırakıldıktan sonra tahlilleri 
yaptırmak için devletin hastanesinin kullanılmasını istemiyorum

Araştırma sorularını cevaplayan katılımcıların %49’u "Muayenehaneye gitmek zo-
runda bırakıldıktan sonra tahlilleri yaptırmak için devletin hastanesinin kullanılmasını 
istemiyorum." ifadesine kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. "Katılıyorum" ve "Kısmen 
katılıyorum" diyenleri de düşündüğümüzde %90 oranında katılımcı soruda ifade edi-
len yargıya katılmaktadır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               261                50,1          50,2                 50,2         
                 Katılıyorum                             170                 32,6          32,7                 82,9
                 Kısmen katılıyorum                  42                   8,1            8,1                  91,0      
                 Katılmıyorum                           39                   7,5            7,5                  98,5     
                 Kesinlikle katılmıyorum             8                    1,5           1,5                 100,0
                 Total                                       520                100,0       100,0
Missing      System                                     1
Total                                                        521

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

8 % 

8 % 

33 % 
49 % 

2 % 
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13. Hekim tarafından devletin hastanesinin hasta kapma yeri ola-
rak görülmesini istemiyorum

13. Hekim tarafından devletin hastanesinin hasta kapma yeri ola-
rak görülmesini istemiyorum

%89 oranında katılımcı devlet hastanelerinin hekim tarafından hasta kapma yeri 
olarak kullanılmasını istemediğini belirtmektedirler. Kısmen bu görüşe katılanların ora-
nı ise sadece %7’dir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               279               53,6          53,8                 53,8         
                 Katılıyorum                             181                34,7          34,9                 88,6
                 Kısmen katılıyorum                  38                  7,3           7,3                   96,0      
                 Katılmıyorum                           10                  1,9           1,9                   97,9     
                 Kesinlikle katılmıyorum            11                  2,1           2,1                 100,0
                 Total                                       519                99,6        100,0
Missing      System                                     2                    ,4
Total                                                        521               100,0

2 % 

7 % 

35 % 

54 % 

2 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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14. Hekimlerin yarı zamanlı değil tam gün çalışmasını istiyorum

14. Hekimlerin yarı zamanlı değil tam gün çalışmasını istiyorum

Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların %74’ü hekimlerin yarı zamanlı değil 
tam gün çalışmaları gerektiğini düşünmektedir. “Hekimlerin yarı zamanlı değil tam 
gün çalışmasını istiyorum” ifadesine kısmen katıldıklarını beyan eden katılımcıların 
oranı ise %22’dir. Katılmayanların oranı ise sadece %4 olarak ortaya çıkmaktadır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               261                50,1          50,2                 50,2         
                 Katılıyorum                             170                 32,6          32,7                 82,9
                 Kısmen katılıyorum                  42                   8,1            8,1                  91,0      
                 Katılmıyorum                           39                   7,5            7,5                  98,5     
                 Kesinlikle katılmıyorum             8                    1,5           1,5                 100,0
                 Total                                       520                100,0       100,0
Missing      System                                     1
Total                                                        521

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

3 % 

22 % 

31 % 

43 % 

1 % 
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15. Hasta olduğumda hekimin muayenehanesine gitmezsem has-
tanede benimle ilgilenmez

15. Hasta olduğumda hekimin muayenehanesine gitmezsem has-
tanede benimle ilgilenmez

“Hasta olduğumda hekimin muayenehanesine gitmezsem hastanede benimle 
ilgilenmez”  diye düşünen katılımcıların oranı %62 olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu 
düşünceye katılmayanların oranı ise %19 olarak görülmektedir. Kısmen katılanlar 
%19’dur.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               174               33,4           33,7                 33,7         
                 Katılıyorum                             149                28,6           28,9                 62,6
                 Kısmen katılıyorum                  99                 19,0           19,2                 81,8      
                 Katılmıyorum                           65                 12,5           12,6                 94,4     
                 Kesinlikle katılmıyorum            29                 5,6              5,6                 100,0
                 Total                                       516                99,0          100,0
Missing      System                                     5                   1,0
Total                                                        521               100,0

13 % 

19 % 

29 % 

33 % 

6 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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16. Bir hekim özel hastanede çalışırken bile o hastanenin tam 
gün çalışanı olmadıkça ne hastalarına, ne hastanesine, ne de kendi-
sine yararlı olabilir

16. Bir hekim özel hastanede çalışırken bile o hastanenin tam 
gün çalışanı olmadıkça ne hastalarına, ne hastanesine, ne de kendi-
sine yararlı olabilir

Hekimlerin tam gün çalışmalarının hangi kurumda olursa olsun faydalı olup olma-
yacağını ortaya çıkartmak için katılımcıya sunduğumuz ifadeye katılımcıların %35’i 
"Kesinlikle katılıyorum" derken, %32’si ise "Katılıyorum" demiştir. "Kısmen katılıyorum" 
diyenleri de hesap ettiğimizde %84 oranında bir katılımcı tam gün çalışmanın hem 
hekimin çalıştığı kuruma hem de hizmet alana faydalı olacağını ifade etmişlerdir. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              183               35,1           35,3                 35,3         
                 Katılıyorum                             165                31,7          31,8                  67,1
                 Kısmen katılıyorum                  88                16,9           17,0                 84,0      
                 Katılmıyorum                           46                 8,8             8,9                  92,9     
                 Kesinlikle katılmıyorum            37                 7,1            7,1                 100,0
                 Total                                       519               100,0        100,0
Missing      System                                     2
Total                                                        521

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

9 % 

17 % 

32 % 

35 % 

7 % 
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17. Tam Gün Yasasıyla hekimlerin maddi durumları kötüleşeceği 
için devlet bu konuda iyileştirmeye gitmeli

17. Tam Gün Yasasıyla hekimlerin maddi durumları kötüleşeceği 
için devlet bu konuda iyileştirmeye gitmeli

Hekimlerin gelir durumlarında yasadan sonra oluşabilecek değişiklikle ilgili hal-
kın ne düşündüğünü sorguladığımızda, tam güne geçildikten sonra hekimlerin maddi 
durumlarının kötüleşme ihtimaline karşı gerekli iyileştirmelerin yapılması genel kana-
at olarak ortaya çıkmaktadır. Halkın %44’ü "Tam güne geçildikten sonra hekimlerin 
maddi durumları kötüleşeceği için devlet bu konuda kesinlikle iyileştirmeye gitmeli" 
derken, %26’sı "Katılıyorum" cevabını vermiştir. Katılımcıların sadece %16’sı bu fikre 
katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

10 % 

14 % 

26 % 

44 % 

6 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               228               43,8          43,9                 43,9        
                 Katılıyorum                             134                25,7          25,8                 69,7
                 Kısmen katılıyorum                  73                 14,0          14,1                 83,8    
                 Katılmıyorum                           52                 10,0          10,0                 93,8     
                 Kesinlikle katılmıyorum            32                  6,1           6,2                  100,0
                 Total                                        519                99,6        100,0
Missing      System                                     2                    ,4                 
Total                                                        521               100,0             
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18. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde hekimler 
daha kaliteli hizmet üreteceklerdir

18. Tam Gün Yasasıyla birlikte kamu hastanelerinde hekimler 
daha kaliteli hizmet üreteceklerdir

Anket sorularını cevaplayan halkın %38’i tam gün uygulaması başladıktan sonra 
kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin kesinlikle daha kaliteli hizmet üreteceklerini 
düşünmektedir. Bu fikre katıldığını ifade edenler de düşünüldüğünde halkın %82’si 
kamu hastanelerinde hekimlerin daha kaliteli hizmet üretecekleri yönünde bir görüş 
ortaya koymaktadır. "Bu düşünceye kısmen katılıyorum" diyenlerin oranı %13 olurken 
"Katılmıyorum" ve "Kesinlikle katılmıyorum" diyenler sadece %5’tir. Bu da, halkın çok 
büyük bir bölümünün Tam Gün Yasası'ndan sonra hekimlerin kamu hastanelerinde 
daha kaliteli hizmet üreteceğine inandığını ortaya koymaktadır.

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

4 % 

13 % 

44 % 

38 % 

1 % 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               195               37,4           37,5                 37,5         
                 Katılıyorum                              229               44,0           44,0                 81,5
                 Kısmen katılıyorum                   68                13,1           13,1                 94,6      
                 Katılmıyorum                            22                 4,2             4,2                  98,8     
                 Kesinlikle katılmıyorum             6                   1,2             1,2                 100,0
                 Total                                        520                99,8          100,0
Missing      System                                      1                    ,2
Total                                                         521               100,0
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19. Tam Gün Yasasıyla hastalar ceplerinden fazladan para harca-
mayarak daha kaliteli hizmet alacaklardır

19. Tam Gün Yasasıyla hastalar ceplerinden fazladan para harca-
mayarak daha kaliteli hizmet alacaklardır

Halkın %77’si Tam Gün Yasası çıktıktan sonra daha az parayla hizmet alacaklarına 
inanmaktadır. "Hastalar ceplerinden fazla para harcamadan daha kaliteli hizmet ala-
caklardır." fikrine katılmayanların oranı ise sadece %8 olarak ortaya çıkmaktadır. %15 
oranında bir katılımcı ise kısmen daha iyi hizmet alabileceklerini düşünmektedirler.

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

6 % 

15 % 

34 % 

43 % 

2 % 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum                225               43,2           43,3                43,3        
                 Katılıyorum                               175               33,6           33,7                76,9
                 Kısmen katılıyorum                   78                 15,0           15,0                91,9    
                 Katılmıyorum                            30                  5,8             5,8                  97,7     
                 Kesinlikle katılmıyorum             12                  2,3             2,3                 100,0
                 Total                                         520               99,8          100,0
Missing      System                                      1                     ,2                 
Total                                                          521               100,0             



Sağlık-Sen

67

20. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde hizmet 
kalitesi artacaktır

20. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde hizmet 
kalitesi artacaktır

Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde hizmet kalitesinin artacağına 
inanan katılımcı oranı %61 olarak ortaya çıkarken, %15’lik bir katılımcı bu fikre katıl-
madığını beyan etmiştir. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               119                22,8          23,3                23,3        
                 Katılıyorum                             194                 37,2         38,0                 61,4
                 Kısmen Katılıyorum                 123                 23,6         24,1                 85,5    
                 Katılmıyorum                           54                  10,4         10,6                 96,1     
                 Kesinlikle Katılmıyorum            20                   3,8           3,9                100,0
                 Total                                        510                97,9        100,0
Missing      System                                     11                   2,1                 
Total                                                         521               100,0             

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

11 % 

24 % 

38 % 

23 % 

4 % 
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21. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler bütün gün kendi muaye-
nehanelerinde olacaklarından daha kaliteli hizmet vereceklerdir

21. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler bütün gün kendi muaye-
nehanelerinde olacaklarından daha kaliteli hizmet vereceklerdir

Tam gün uygulamasına geçildikten sonra kendi muayenehanelerinde çalışan he-
kimlerin daha kaliteli hizmet üreteceklerini düşünen katılımcıların oranı %69’dur. 
Tam gün uygulamasıyla kalitenin artmayacağını düşünen katılımcıların oranı ise sade-
ce %11’de kalırken, özel muayenehanelerdeki hizmet kalitesinin kısmen artacağını 
düşünenlerin oranı ise %20’dir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              133                25,5          25,7                25,7        
                 Katılıyorum                             226                 43,4         43,7                69,4
                 Kısmen katılıyorum                 101                 19,4         19,5                89,0   
                 Katılmıyorum                           34                  6,5           6,6                  95,6     
                 Kesinlikle katılmıyorum            23                  4,4           4,4                 100,0
                 Total                                        517                99,2        100,0
Missing      System                                      4                     ,8                 
Total                                                         521               100,0             

7 % 

20 % 

43 % 

26 % 

4 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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22. Tam Gün Yasasıyla birlikte kaliteli ve önemli hocalar tıp fakül-
telerinden ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçeceklerdir

22. Tam Gün Yasasıyla birlikte kaliteli ve önemli hocalar tıp fakül-
telerinden ayrılarak kendi özel muayenehanelerine geçeceklerdir

Tam Gün Yasası'ndan sonra üniversitelerde görev yapan önemli hocaların kendi 
özel muayenehanelerine geçecekleri ve üniversiteyi bırakacakları düşüncesine katı-
lımcıların %21’i kesinlikle katıldığını ifade ederken, %30 katılımcı da "Katılıyorum" 
cevabını vermiştir. "Kısmen katılıyorum" diyenlerin oranı ise %28’dir. Bu tablodan da 
ortaya çıkmaktadır ki; Tam Gün Yasası üniversitelerde görev yapan önemli hocalar için 
bir kaçış unsurudur.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               108                20,7          21,0                21,0        
                 Katılıyorum                             156                 29,9         30,3                51,3
                 Kısmen Katılıyorum                 143                 27,4         27,4                79,0   
                 Katılmıyorum                           67                  12,9         13,0                92,0    
                 Kesinlikle Katılmıyorum            41                  7,9           8,0                 100,0
                 Total                                        515                98,8        100,0
Missing      System                                     6                     1,2                 
Total                                                         521               100,0             

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

13 % 

28 % 

30 % 

21 % 

8 % 
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23. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde uzman 
hekim açığı ortaya çıkacaktır

23. Tam Gün Yasasıyla birlikte üniversite hastanelerinde uzman 
hekim açığı ortaya çıkacaktır

Araştırma sorularını cevaplayan halkın %49’u yasadan sonra üniversite hastanele-
rinde uzman hekim sıkıntısı ortaya çıkacağını düşünmektedir. "Kısmen uzman hekim 
sıkıntısı olabilir" diyenlerin oranı ise %25’tir. Herhangi bir şekilde uzman hekim sıkın-
tısı olmayacağını ifade edenlerin oranı ise %26 olarak ortaya çıkmaktadır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               100                19,2         19,3                 19,3        
                 Katılıyorum                             148                 28,4         28,6                 48,0
                 Kısmen katılıyorum                 131                 25,1         25,3                 73,3   
                 Katılmıyorum                           100                19,2         19,3                 92,6     
                 Kesinlikle katılmıyorum            38                  7,3            7,4                 100,0
                 Total                                        517                 99,2        100,0
Missing      System                                      4                    ,8                 
Total                                                         521               100,0             

19 % 

25 % 30 % 

19 % 
7 % 

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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24. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastaneler kurumsallaşacak 
ve hizmet kaliteleri artacaktır

24. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastaneler kurumsallaşacak 
ve hizmet kaliteleri artacaktır

Araştırmaya katılanların %59’u yasadan sonra özel hastanelerin kurumsallaşacağını 
ve hizmet kalitelerinin artacağını ifade etmişlerdir. Kısmen katılanları da düşündüğü-
müzde toplamda %86 oranında bir katılımla özel hastanelerin kurumsallaşacağı ve 
hizmet kalitelerinin artacağı düşünülmektedir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum              101                19,4           19,5                 19,5        
                 Katılıyorum                             203                39,0          39,3                 58,8
                 Kısmen katılıyorum                 140                26,9          27,1                 85,9   
                 Katılmıyorum                           46                  8,8            8,9                  94,8     
                 Kesinlikle katılmıyorum            27                  5,2            5,2                 100,0
                 Total                                        517                99,2        100,0
Missing      System                                      4                    ,8                 
Total                                                         521               100,0             

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum39 % 

20 % 
5 % 

9 % 

27 % 
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25. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastanelerde uzman hekim 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır

25. Tam Gün Yasasıyla birlikte özel hastanelerde uzman hekim 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır

Yasadan sonra özel hastanelerde hekim sıkıntısı ortaya çıkacağını düşünen katılım-
cıların oranı %39 iken, %38 oranında bir katılımcı her hangi bir sıkıntı yaşanmayaca-
ğını düşünmektedir. %23 oranında bir katılımcı ise yukarıdaki ifadeye "Kısmen sıkıntı 
çıkabilir" şeklinde cevap vermiştir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum                96                18,4          18,5                 18,5        
                 Katılıyorum                             105                20,2          20,3                 38,8
                 Kısmen katılıyorum                 120                23,0          23,2                 62,0   
                 Katılmıyorum                          144                27,6          27,8                 89,8     
                 Kesinlikle katılmıyorum            53                 10,2          10,2               100,0
                 Total                                       518                99,4          100,0
Missing      System                                     3                    ,6                 
Total                                                        521               100,0             

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

28 % 

23 % 

20 % 

19 % 

10 % 
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26. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler ekonomik olarak zor du- 
rumda kalacaklardır

26. Tam Gün Yasasıyla birlikte hekimler ekonomik olarak zor du-
rumda kalacaklardır

Halkın %51’i yasa uygulamaya konulduktan sonra hekimlerin ekonomik olarak 
zor durumda kalabileceğini düşünürken, %17’lik bir katılımcı hekimlerin ekonomik 
olarak kısmen zor durumda kalacağını ifade etmişlerdir. %32 oranında bir katılımcı ise 
hekimlerin herhangi bir şekilde ekonomik sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etmişlerdir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         Kesinlikle katılıyorum               164               31,5          31,5                 31,5        
                 Katılıyorum                             107                20,5          20,6                 52,1
                 Kısmen katılıyorum                  86                16,5           16,5                 68,7   
                 Katılmıyorum                           91                 17,5          17,5                 86,2     
                 Kesinlikle katılmıyorum            72                 13,8          13,8                100,0
                 Total                                       520                99,8          100,0
Missing      System                                     1                    ,2                 
Total                                                        521               100,0             

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

18 % 

17 % 20 % 

31 % 

14 % 
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27. Görüşülen kişinin yaşı

27. Görüşülen kişinin yaşı

Anketimize katılan halkın %37’si 25-35 yaş aralığında, %24’ü 36-45 yaş aralığında 
ve %20’si de 18-24 yaş aralığındadır. %13 oranında bir katılımcı 46-55 yaş aralığında 
iken 56 yaş üzeri katılımcı oranı %6’dır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid         18-24                                      105               20,2          20,3                 20,3        
                 25-35                                      190               36,5          36,7                 56,9
                 36-45                                      123               23,6          23,7                 80,7   
                 46-55                                       67                12,9          12,9                 93,6     
                 56-65                                       26                 5,0            5,0                  98,6
                 66 ve üzeri                                7                  1,3            1,4                 100,0
                 Total                                        518               99,4         100,0
Missing      System                                      3                   ,6                 
Total                                                         521             100,0             

13 % 

24 % 37 % 

20 % 

5 % 1 % 

18-24

25-35

36-45

46-55

56-65

56 ve üzeri
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28. Görüşülen kişinin cinsiyeti

28. Görüşülen kişinin cinsiyeti

Anket sorularını cevaplayanların %58’i erkek ve %42’si de kadın katılımcıdır.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid               Erkek                                301               57,8            58,1                 58,1
                       Kadın                               217               41,7            41,9                100,0
                       Total                                 518               99,4          100,0
Missing            System                               3                   ,6
Total                                                        521              100,0

58 % 

42 % 

Erkek

Kadın
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29. Görüşülen kişinin hanesine giren aylık gelir

29. Görüşülen kişinin hanesine giren aylık gelir

Katılımcıların gelir durumlarına baktığımızda %28 oranında katılımcının 1001-
2000 YTL arasında gelir düzeyine sahip olduğu, yine %28’lik bir kitlenin 751-1000 
YTL arasında gelire sahip olduğu gözlemlenmektedir. 2000 YTL’den fazla gelire sahip 
olanların oranı %12 iken, 750 YTL’nin altında geliri olanların toplam oranı %32’dir.

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid               435 YTL’den az                  42                  8,1             8,4                  8,4             
                       435-500 YTL arası             35                  6,7             7,0                 15,5
                       501-750 YTL arası             83                15,9            16,7                32,1
                       751-1000 YTL arası          139               26,7            27,9                60,0
                       1001-2000 YTL arası        138               26,5            27,7                87,8
                       2001-3000 YTL arası         39                 7,5              7,8                 95,6
                       3001 YTL’den fazla            22                 4,2              4,4                100,0
                       Total                                 498               95,6           100,0
Missing            System                              23                4,4
Total                                                        521            100,0

435 YTL’ dem az

435-500 YTL arası

501-750 YTL arası

751-1000 YTL arası

1001-2000 YTL arası

2001-3000 YTL arası

3001 YTL’ den fazla

8 % 

28 % 

28 % 

4 % 8 % 

7 % 

17 % 
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30. Anketin yapıldığı il

30. Anketin yapıldığı il

Tam Gün Yasası Kamuoyu Araştırması çerçevesinde halkla yapılan ankete top-
lam 521 kişi katılmış ve sorularımızı cevaplamıştır. En fazla denek %25’lik bir oranla 
İstanbul’dan olurken, Erzurum’dan %7 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. 7 ilde nü-
fusla orantılı bir şekilde belirlenen katılımcıların her bölgeyi temsil ettiği görülmekte-
dir. 

                                                            Frequency       Percent        Valid           Cumulative
                                                                                                     Percent            Percent              

Valid             Ankara                                  98                18,8           18,8                 18,8
                    Antalya                                  63                12,1           12,1                 30,9
                    Erzurum                                 39                7,5              7,5                  38,4
                    Gaziantep                              62               11,9            11,9                 50,3
                    İstanbul                                 126              24,2            24,2                 74,5
                    İzmir                                      75               14,4            14,4                 88,9
                    Samsun                                  58               11,1            11,1                100,0             
                    Total                                      521             100,0          100,0

14 % 

25 % 

12 % 

7 % 

11 % 
19 % 

12 % 

Ankara

Antalya

Erzurum

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Samsun
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ANKETİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
1. Anket sonuçlarından çıkarılabilecek ilk sonuç, doktorların çoğunun tam gün 

çalışmayı olumlu yönde değerlendirmiş olmasıdır. 
Ancak; uygulamanın nasıl yapılacağı ve bunun mevcut durum üzerinde ne gibi 

yansımaları olacağı konusunda yeterli bilgi olmaması, bir çok endişeyi beraberinde 
getirmektedir. Temel ilkeleri itibariyle genel kabul gören bir tasarının sektörün tüm 
taraflarıyla yeterli ölçüde tartışılıp ortak mutabakat zemininin güçlendirilmemiş olması 
büyük bir eksikliktir.

2. Anketin yansıttığı en önemli sonuç; tasarının kamu hastaneleri, üniversiteler ve 
özel sektör arasında büyük bir dalgalanma oluşturacağıdır. Doktorların %50'den fazla-
sının özel veya muayenehane tercihini belirtmiş olması düşündürücüdür. Bu durum, 
yeni düzenlemenin doktorların beklentileriyle örtüşmediğini göstermektedir. Ankete 
katılan doktorların %39’u yasa çerçevesinde ortaya konulan durumu “Sağlık sistemi 
için kötü bir düzenleme olacağını düşünüyorum” şeklinde cevaplamış, bu %39’luk 
dilimin de %81’i özlük hakları ve emeklilikle ilgili şartları yeterli görmediklerini belirt-
mişlerdir.

3. Tasarının sağlık sistemi üzerinde hem olumlu ve hem de olumsuz etkileri oluş-
turacağı görülmektedir. 

     -Devlet Hastaneleri: Tasarıdan en fazla olumlu etkilenecek kurum olarak görül-
mektedir. Anket sorularını cevaplayan katılımcılar bununla birlikte uzman doktorların 
çoğunlukla (%61) özel sektör tercihinde bulunabileceklerini ifade etmeleri bu alanda 
da sıkıntılar yaşanacağına işaret etmektedir. Bilhassa nitelikli doktor ve diğer yardımcı 
sağlık personelinin daha cazip imkanlar sunacak olan özel sektöre geçmeleri hizmeti 
aksatabilecektir.

    -Tek kurumda tam gün çalışma, sağlık hizmetinin kalitesini önemli ölçüde yük-
seltecektir. Ancak mesai sonrası fazla çalışmak isteyenler için gerekli fiziki şartlar ve 
personel ihtiyacının sağlanamaması, doktor açığını daha da büyüteceği gibi üretim ve 
hak kaybına da neden olabilecektir.

-Özel Hastaneler: Anket verilerine göre özel hastanelerin olumsuz etkileneceğini 
düşünenlerin oranı ancak %20 kadardır. Doktor ve personel ihtiyacını karşılayabilen 
özel hastaneler tam gün çalışma şartlarıyla daha iyi hizmet sunabilecektir. Bununla 
birlikte özellikle tıp fakültelerinden kısmi statü ile sağlanmış olan desteğin kesilmesi 
hizmetin niteliğinde ciddi düşüşleri beraberinde getirebilecektir. Ülkemizde özel sek-
törün sağladığı imkanlarla öğretim üyelerinin kısmi statüyle vermiş oldukları desteğin 
birleşmesi özel sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerine nitelik ve bilimsellik 
kazandırmıştır. Bu duruma bir açıdan üniversitelerin topluma açılması gözüyle de ba-
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kılabilir. Böylece pek çok öğretim üyesi kendi kurumunda sağladığından çok daha 
fazla sağlık hizmetini özel kurumlar aracılığı ile sunabilme imkanı bulmuşlardır. Tam 
güne geçişle birlikte bu önemli potansiyelin ortadan kalkacağı açıktır. 

-Üniversite Hastaneleri: Tam gün uygulaması muhtemelen en fazla üniversite hasta-
nelerini etkileyecektir. Mevcut altyapı eksiklikleri ve personel yetersizliği giderilmeden 
tam güne geçiş çözüm getirmeyeceği gibi sorunları daha da arttırabilecektir. Gerekli 
koşullar sağlanmadığı sürece, öğretim üyelerinin kurum dışında ürettikleri hizmetleri 
üniversitelerine kazandırmaları mümkün olmayacaktır. Bu durum hak ve hizmet kay-
bının yanı sıra verimsiz mesai doldurulmasına veya hizmet potansiyeli yüksek nitelikli 
elemanların maddi imkanların ve/veya çalışma koşullarının yetersizliği nedeniyle istifa 
etmelerine yol açabilecektir. 

4. Tam gün tasarısı sağlık çalışanlarında ciddi endişeler oluşturmaktadır: 
a) Hekimlerin tek kurumda çalışma mecburiyetleri sonuç olarak daha bağımlı ve 

güvencesiz kalmalarına yol açacaktır.
b) Eğitim ve araştırma faaliyetleri olumsuz etkilenebilecektir.
c) Performansa dayalı ücret artışının emekliliğe yansıtılmaması gelecekte mağdu-

riyet oluşturacaktır.         
d) Hekimlerin mesai dışı iş güçlerinin yeterince değerlendirilmemesi üretim ve hak 

kaybına yol açacaktır.
e) Artan iş gücüyle birlikte altyapı ve personel yetersizliği kaliteli ve güvenli hizmet 

verilememesine; bu durum da malpraktis davalarının artmasıyla hekimlerin zor du-
rumda kalmalarına yol açacaktır. 

5. Tam gün tasarısı konusunda toplumun görüşleri çok daha olumlu istikamette-
dir. 

- Ankete katılanların %93 ü hizmet kalitesinin artacağı görüşünü ifade etmiştir.
- Muayenehane-hastane trafiğinin ortadan kalkması ve ek para harcamadan daha 

kaliteli hizmet alımı halkın en büyük beklentisini oluşturmaktadır
- Üniversiteler konusunda doktorların dile getirdiği endişeleri halkın da paylaştığı 

görülmüştür.  
6. Netice olarak tam gün çalışma statüsü, uygun altyapı ve yeterli kadro imkan-

larının sağlanması halinde sağlık sistemini iyileştirmenin temel yöntemidir. Gerekli 
hazırlıklar yapılmadan, aceleyle uygulamaya geçilmesi ve zaruri ihtiyaçlar için hiçbir 
istisnaya imkan tanınmaması halinde beklenen sonucu vermesi pek mümkün gözük-
memektedir. 

                                                                                Prof. Dr. Mustafa SAMASTI
                                                                                  Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu    
                                                                                                     Şube Başkanı
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ARAŞTIRMADA KULLANILAN TEKNİK KAVRAMLAR

Valid: Geçerli olan değeri ifade etmektedir.
Valid Percent: Geçerli yüzdeyi ifade etmektedir; / Geçerli yüzde
Freguency: Ankete katılan kişilerin sayısını ifade etmektedir; / Kişi sayısı
Cumulative Percent: Biriken yüzdeyi ifade etmektedir; / Biriken yüzde
Missing system: Cevaplanmayan değerleri ifade etmektedir; / Cevaplanmayan
Total: Toplam değeri ifade etmektedir. / Toplam
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