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ÖNSÖZ 

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun temel sağlayıcılarının başında gelmektedir. Sağlığı 

bozulan kişiler bir şekilde sağlık çalışanlarından destek almak durumundadır. Teşhis ve tedavi 

ilişkisinin merkezinde hekimlerin olduğu düşünülürse, hastalar doktorlarla sık sık karşı 

karşıya gelmek zorundadır. Doktor hasta karşılaşmalarında tıbbi ilişkiden önce iletişimsel 

faktörler başlamaktadır. Tıbbi karşılaşmalarda eğer hasta memnuniyeti esas alınıyorsa, 

iletişimsel başarının varlığı göz ardı edilemez. Her türlü mahremiyetini açmak durumunda 

olduğu hekimini kendi belirlemek isteği hastanın artık temel haklarından biridir. 

Hastanın hekimini belirlerken, seçme kriterlerine önem verme durumları elbette kişilere 

göre değişmektedir. Burada Konya ölçeğinde hastaların neye göre hekimlerini seçtikleri, 

hekimlerinde hastaları açısından baktıklarında kendi özelliklerini değerlendirmeleri, birbirine 

güven ortalamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, başka 

çalışmalarla benzerlik veya farklılıklar gösterebilirdir. Fakat araştırma da elde edilen 

faktörler, bundan sonra yapılacak çalışmalara temel teşkil edebilir. 

Son altı yılı Konya Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü olmak üzere, uzun 

yıllar sağlık sektöründe görev yaparken edindiğim deneyimlerin de şekillendirdiği bu çalışma, 

doktora eğitimim süresince gerçekleştirdiğim akademik çalışmaların ürünüdür.  

Bu çalışmamım ortaya konmasında başta saygıdeğer danışman hocam Prof. Dr. Ahmet 

KALENDER’e yüreklendirmeleri, desteği, teori ve uygulama aşamasındaki sabırlı katkıları, 

yol göstericilikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tez izleme komitesinde bulunan 

diğer hocalarımın, uygulama aşamasında Konya Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarım ve 

hastane hasta hakları birim sorumlularının katkıları yadsınamaz.  Katkıları olan herkese 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın insanımız için yararlar sunmasını diliyorum.  
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Tezin Adı Doktor-Hasta İletişimi Açısından Hastanelerde Hekim Seçme Uygulaması: 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 

 
ÖZET 

 
 

Sağlıklı bir yaşam sürmek herkesin en temel haklarından ve isteklerinden birisidir. Bu 

nedenle kişiler bozulan sağlıklarını düzeltmek için sağlık sisteminden hizmet almak durumundadır. 

Sağlık hizmeti sunumu da bir o kadar karmaşık bir yapı içerisinde gerçekleşmektedir. Hastaların 

tedavi ilişkisinde en çok karşı karşılaştıkları sağlık personeli ise doktorlardır. Doktorların tedavi 

girişimleri ve önerileri hastaların iyileşmeleri için gereklidir. 

Hasta-doktor karşılaşmalarında iletişimin önemi tartışılmazdır. Doğru bir iletişim 

kurulamazsa hasta hekim arasındaki ilişki de sorunlar yaşanmaktadır. Bu da tedavi sürecini 

fazlasıyla olumsuz bir yönde etkilemektedir. Bu aşamada da hastaların hekimini özgürce 

seçebilmesinin sağlanması önemlidir. Hekimini bilerek seçen bir hasta ona güvendiği için önerilere 

uymada istekli davranacaktır.  

Bu çalışmanın amacı hastaların hekimlerini seçerken önem verdikleri hekimlerin 

özelliklerinin neler olduklarının belirlenmesidir. Yine hekimlerden de hasta gözüyle baktıklarında 

kendi özelliklerini hastaların nasıl değerlendireceğinin araştırması yapılmış ve aradaki bakış açısı 

farklılıkları tespit edilmiştir. Çalışmada sağlık iletişimi, hekim seçme uygulaması ile ilgili literatür 

taraması yapılmıştır. Aritmetik Ortalama, Faktör, One-Way ANOVA ve Independent Samples t- 

Test analizlerinin kullanıldığı bu çalışmada seçilme faktörleri olarak; hekimlerin 

değerlendirmelerinde iletişim, tavsiye, görünüş, paternalistik yaklaşım, sosyal statü, tıbbi 

gereklilik, bilimsellik olmak üzere yedi faktör; hastalarda ise paternalistik yaklaşım, iletişim, 

sosyal statü, bilimsel tanınmışlık, görünüş, tavsiye olmak üzere altı faktör belirlenmiştir. Her iki 

gruptada iletişim faktörü yüksek değer görmektedir. Diğer yandan paternalistik yaklaşımın hala 

ülkemiz için yok sayılamayacak bir gerçeklik taşıdığı da dikkati çekmektedir. 
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Tezin İngilizce Adı 
Practices of Choosing Physician at Hospitals in Terms of Doctor-Patient 
Communication: A Comparative Study 
 

 
SUMMARY 

 
 

Leading a healthy life is one of the basic rights and desire of everyone. For this reason, 

persons should be provided with health care system to be recovered from their ill health. Providing 

health services takes place within a complex structure. The health personnel who the patients meet 

during their treatment period most are the doctors. Doctors’ initiatives and suggestions for the type 

of  treatments are needed for the patient’s recovery. 

Communication is indespensible in patient-physician relations. If proper communication is 

not established, problems occur in the relations between them. This also has a negative impact on 

the healing process. At this stage, it is important to ensure that a patient should freely choose his 

physician because when he trusts his physician, a patient who chooses his physician intentionally 

will be more willing to comply with the recommendations.  

The purpose of present study is to determine what characteristics the patients care about 

physicians when they choose them. In this study, research of physicians on how patients evaluate 

them as patients was carried out and different attitudes between them have been identified. In the 

study, literature review on health communication and the implementation of physician choice in 

this respect were made. Mean, Factor, One-Way ANOVA and Independent Samples t-test analysis 

of the factors were used and as the selection criteria, seven factors in the assessments of the 

physicians as communication, recommendations, appearance, paternalistic approach, social status, 

scientific reputation, and medical necessity, and six factors in the assessments of the patients as the 

paternalistic approach, communication, social status, scientific reputation, appearance, 

recommendations were determined. Communication factors are highly valuable in both groups. It 

is remarkable that paternalistic approach is still a reality for Turkey. 
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GİRİŞ 

Canlılar için temel amaç hayatını bir şekilde devam ettirebilmektir. Yaşamını 

sürdürememiş bir canlının zaten başka hiçbir fonksiyonu yoktur. İnsanında en temel 

mücadelesi öncelikle ayakta kalabilmek ve başarabildiği ölçüde bunu da en sağlıklı 

bir şekilde yapabilmektir. Sağlıklı kalabilmek, ciddi uğraşlar isterken bozulduğunda 

eski haline dönebilmek içinde mutlaka profesyonellerden destek almak 

gerekmektedir.  

O veya bu sebeple her insan mutlaka sağlık sorunuyla yüz yüze kalmaktadır. 

Sağlığı bozulan veya kendini öyle hisseden kişiler kendilerinin bu durumuna anlam 

kazandırmak için sağlık konusunda kendinden daha bilgili gördüğü kişilere 

başvurmaktadır. Başvurulan kişiler ise sağlık alanında uzun yıllar ciddi eğitim almış, 

deneyim kazanmış olan işini profesyonelce yapan uzmanlardır. Sağlık sisteminde 

hastalık ve hastalar üzerinde karar vericiler de doktorlardır. Özellikle rahatsızlığın 

boyutu ağırlaştıkça, çözüm beklenenler uzman hekimlerdir. 

Yaşamını sürdürmek isteyen herkesin mutlaka ihtiyacı olduğunu belirttiğimiz 

sağlık sisteminin önemi tartışılmazdır. Önemine binaen ise bir o kadarda karmaşık 

süreçleri kendi içinde barındırmaktadır. Bu karmaşanın azaltılması için gerek tıbbi 

gerekse de diğer yönlerden birçok düzenleme getirilmiş olmasına rağmen dinamik 

süreçlere sahip olması nedeniyle sıkça değişikliklere gidilmektedir. 

Hasta, doktordan kaynaklanan teknik hizmetler için ihtiyaç sahibidir. Doktorlar 

kalifiye uzman olması sebebiyle hastaya yardım etmek için her an hazır olan meslek 

grubudur. Doktor hasta karşılaşmasındaki amaç, hastanın sağlığı için daha iyi olan 

değişimleri desteklemektir (Cockerham, 2004: 148).  

Tıp, kapsamlı bilgilerle dolu ve her geçen gün yenilenen, değişen kavramlarla 

gündeme gelen profesyonellerinin bile belirli sıklıkta kendini yenilemelerini 

gerektiren bir alandır. Sağlık alanında bilgi birikimi çok az olan hastalar, çaresiz 

durumlara düşmektedir. Çaresizliğini uzmanların yaptığı bilgilendirme ve davranışa 

göre değerlendirerek aşmaya gayret göstermektedir. 

Hekimler, hastayı anlayıp ona göre iletişime geçerek gereken tıbbi girişimleri 

uygulamak ve ardından da kişiye önerilerini aktarabilmek için aktif dinleme ve 

empati yöntemlerini kullanabilir. Yine hekim hastaya dönük açık uçlu sorulardan 

gerektiği gibi yararlanma, gerektiğinde sessiz kalabilme, sabırla dinleme, tekrar etme 
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ve ettirme, söylenilenin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme, elde edilen bilginin 

kalitesini ve miktarını arttırabilecek girişimlerdir (Bilgel, 2008: 111).  

Değişen dünya şartları ile birçok alanda gelişme olması ve bunun sürmesi 

günümüzün gerçeklerindendir. Bu gelişme ve değişmenin tıp alanına yansımaması 

söz konusu olamaz. Tıp dünyası, hem teknolojik hem de var olan geleneksel 

bilgilerin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve geliştiği bir alandır. Bu gelişmelere ayak 

uydurmak eğitimli bir tıp adamı için daha kolay ve uyarlanılabilen bir olgudur. Fakat 

konudan tamamen uzak bir kişinin bu gelişim ve dönüşüme ayak uydurabilmesi 

oldukça zordur. Bu nedenle sağlık hizmeti alan hastalar, sağlık hizmeti sunan 

doktorların çok daha iyi bir iletişim davranışında bulunmasını beklemektedir. 

İnsanlar birbirleriyle anlaşabilmek için, farklı yöntem ve yol denemektedirler.  

Yapılan bunca çabanın sonunda bazen istenen nitelikte iletişim kurulabilir, bazen 

durumu kurtaracak düzeyde iletişim kurulabilir, bazen de istenmeyen hatta yanlış 

anlamalara neden olacak iletişimler kurulabilir. İletişimde bulunmak her insan için 

ihtiyaçtır. İhtiyacın boyutu, kişinin hayatını sürdürmesi için zorunlulukları ile sosyal 

hayatta eğlenmek için oluşan gereklilik arasındaki her derecede olabilmektedir. 

Kurumlarda yüz yüze iletişimde dil kullanımı, hem kurum çalışanı hem de 

kuruma dışarıdan gelen kişilere zorluk yaratabilmektedir. Her kurum dili gibi tıp dili 

de kompleks bir yapıya sahiptir ve kurumun gerektirdiği şekilde kullanılmaktadır. 

Bir kurum içerisinde profesyonel olan, profesyonel olmayana neyi nasıl yapması 

gerektiğini söyleyen ve profesyonel olmayıp da profesyonel olanın 

istediği/belirlediği doğrultuda hareket etmek zorunda kalan bireylerin iletişimine 

tanık olunmaktadır (Elçioğlu, 2007: 21-22). 

Böyle bir karmaşada, hastaların uzman hekimlerden beklediği çok şey vardır. 

Kendisinin inanacağı, güveneceği, derdini rahatça anlatabileceği, önerilerine uyacağı 

bir hekim bulmak en büyük gayretleridir. Bunun için çeşitli yollar denemektedirler. 

Genelde daha önce gittiği ve memnun kaldığı bir hekim varsa nerede olursa olsun 

onu bir şekilde bulma eğilimi taşımaktadır. Yoksa da, etrafından duyduğu, basından 

ismini bildiği veya hastanedeki görevlilerden aldığı cevap üzerine bir hekim 

seçmektedir. Hekim seçme, bilinen temel hasta hakları içerinde yer almaktadır. Hasta 

haklarında hekim seçme uygulaması, negatif haklar olarak değerlendirilen 

“özgürlük” haklarından biridir (E. Aydın, 2006: 12). 
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Brown, İngiltere’deki sağlık durumu ile bazı tespitlerini belirtirken, sağlık 

alanında bazı sorunlar olduğunu ve doktorlara karşı davaların arttığını 

vurgulamaktadır. Bugün hasta merkezine odaklanan tıp eğitimin ortaya çıkmasının 

gerekli olduğunu savunurken, bu konunun tıbbi eğitim alanında temel beceri olarak 

görülmesini dile getirmektedir. Yazara göre sonuç olarak klinik beceri, tıbbi 

görüşmede hastaya doktor tarafından konulan tanının % 60-80 nin temelidir (Brown, 

2008: 277). Temel sağlık mesajlarının alıcıya yayılmasında başarılı iletişim 

destekleyici bir aktör olmayıp liderlik rolüne sahip bir konumdadır (Wallace vd., 

2008: 500). 

Yine ülkemizde yapılan bir araştırmada, hekime muayene olup, reçete alıp 

dışarı çıkan hastalarla sağlık ocağı kapısında anket yapılmıştır. Farklı sorulardan elde 

edilen sonuçlarına göre: “hastaların % 35’inin kendilerine konan tanıyı, % 61,3’ünün 

prognozu (iyileşip iyileşmeyeceklerini, hastalığın kronik olup olmadığını) % 

36,7’sinin kaç ilaç kullanacaklarını, % 35,2’sinin ise, tedavinin ne kadar devam 

edeceğini bilmediğini ortaya çıkarmıştır (Özlü, 2003: 127) Yazar bu olumsuz 

tablodan asıl sorumlu olarak hekimleri görmektedir. 

İnsanlar tanıdığı ve güvendiği kişilerden aldığı bilgilere daha fazla değer ve 

önem verirler. İstediği doktoru seçtiği takdirde, ondan gelen iletilere daha açık 

davranacak ve iletiler doğrultusunda kanaat ve davranış gösterecektir. Yoksa 

güvenmediği bir hekimin hem tedavisine hem de tavsiyelerine uzak duracak, başka 

bir sağlık kurumuna veya doktora giderek sağlık hizmeti alma davranışı 

gösterecektir.  

Sağlık personeli, sağlık hizmeti üreten kurumların yöneticileri veya sağlık 

politikalarını belirleyenlerin temel hareket nedenleri, hedeflediği sağlık gelişmelerini 

gerçekleştirmektir. Gerek kişiler arasında gerekse de kitlesel ilişkilerde hasta/sağlıklı 

kişi veya grubu etkilemek istenen yönde tutum geliştirmek ve davranışta 

bulundurmak sağlık iletişimcilerin temel amaçlarındandır. Bunu gerçekleştirmek için 

oldukça yoğun, kapsamlı, ayrıntılı ve yorucu bir çalışma süreçlerinin gerekliliği 

ortadadır. 

Sağlık kurumlarının önemli bir ayağını hastaneler oluşturmaktadır. 

Hastanelerde halkla ilişkiler çalışmalarının önemi, 24 saat kesintisiz hizmet veren bir 

kurum olmasının yanında hizmet alanların herhangi bir sağlık sorunuyla gitmesi de 
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diğer bir faktördür. Ayrıca çoğu sektörde görülmeyen diğer konu ise, hastanın sağlık 

hizmeti ihtiyacının belirlenmesinin hekime ait bir beceri olmasıdır. Hastaları kendi 

durumunun ne olduğu ve neye ihtiyaç duyduğu konusunda hastaneye gitmek dışında 

önemli bir bilgiye sahip değildir.  

Hastaların hastaneye gittiklerinde stres hatta kriz durumunda olduklarını ve bu 

durumlarını da inkar etme eğilimi taşıdıklarını bir çok araştırmacı belirtmektedir. 

Normal hayatta iyi bir iletişimde bulunabilme durumunda olan kişilerin hastanelerde 

yaşayacakları strese bağlı sıkıntılar, karşısındaki kişilerle kurulacak iletişimde 

zorluklara neden olacaktır. 

Hastanelerde, çok yoğun bir insan sirkülasyonu yaşanmaktadır. Hastanın 

kendisi, hasta yakınları, ziyaretçiler, sağlık çalışanları gibi çok sayıda kişinin 

uğramak zorunda olduğu hastaneler aynı zamanda yataklı tedavi kuruluşları olması 

nedeniyle otelcilik hizmeti sunan çok kompleks yapılardır. Bu karmaşık 

yapılanmasının yanında verdiği sağlık hizmeti de karışık, işin içinde olmayan kişiler 

için çok bilinmeyenlerle dolu bir sektördür. Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde 

temel rol oynayan doktorların, hasta ile iyi bir iletişim kurması oldukça önemlidir. 

Hastanın “anamnez” denilen ön görüşmede kendini iyi ifade edebilmesi, şüphesiz 

doktor için tanı ve tedavi aşamasında vazgeçilmezdir. Aynı zamanda kişinin, 

yakınlarından başka hiç kimseye anlatamadığı konuları anlatması ve bedeninin en 

mahrem yerlerini doktora göstermesi gibi durumlar, doktor-hasta iletişiminin ne 

kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu iletişimde, güven oldukça ön plana 

geçmektedir. Güvenden önce doktorun ilgililiği ve güleryüzlü olması da hasta için 

önem taşımaktadır. İşte burada, hastanın hekimini serbestçe seçebilmesi, istediği 

hekime muayene olması, istemediği takdirde hekimini değiştirebilmesi, doktor-hasta 

iletişiminde önemli bir yer tutacaktır. Hastanın kendini doğru anlatabilmesi, 

doktoruna güvenebilmesi, kısaca başarılı iletişim için hekim seçme uygulaması 

destekleyici bir faktördür. 

Amaçlarımız içinde önemli bir konuda hastanın doktorunu neden, neye göre 

seçtiğidir. Hangi kıstaslar burada rol oynamaktadır. Bu kıstasların tespit edilmesi 

kadar, seçme davranışında ne kadar değer bulduğunun belirlenmesi gayreti 

bulunmaktadır. Hekimini nasıl tanıdığı, kimden tavsiye aldığı ve iletişimin etkisi 

tartışılacaktır. Ayrıca hekimden kaynaklanan faktörlerin hekim seçme davranışı 
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üzerinde öneminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Hekimin sosyo-demografik 

özellikleri, fiziği, giyimi, bilgi birikimi vs ne ölçüde hekim seçme davranışını 

değiştirmektedir. 

Yine hekimlerin tercih edilme durumu da veri olarak ortaya çıkacağı için, 

hekimlerin tutumları ve davranışlarını yeniden gözden geçirmeye yönelik adım 

atmalarına neden olabilecektir. Rekabetin doğuracağı olumlu bir sonuç olarak 

hekimlerin hasta ile ilişkilerinde, yeni yaklaşımları benimsemek için çaba gösterme 

yoluna gidebileceklerdir. 

Çalışmanın amaçlarından bir başkası da, hastalarla doktorların 

buluşabilecekleri ortak noktaların tespiti ve bu doğrultuda iletişim davranışlarının 

belirlenmesidir. Hekim seçme hakkının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, mevcut 

durumu gibi konularla ilgili yapılan araştırmaların verileri kullanılacaktır. 

Hastanın hekim seçme ve değiştirme davranışında, doktorun tıbbi bilgi 

birikimi ve becerisinin nasıl olduğundan çok, iletişim becerisinin payının ne düzeyde 

olduğu öne çıkmaktadır. Çünkü hiçbir hasta hekim kadar tıbbi bilgi birikimi ve 

becerisine sahip değildir. O nedenle hekimin tanı ve tedavisiyle ilgili somut doğru ve 

yanlışlarda bulunamaz veya bulunmamaktadır. Ama herkes doktorun kendisine 

yönelik iletişim davranışını önemli ölçüde algılamaktadır. Hatta hastalığı ile ilgili iyi 

bir tedavi düzenlenmiş olunsa bile hastalarıyla, tatmin olacak düzeyde iletişime 

geçmemiş olan doktor, iyi olarak sınıflandırılamayabilir.  

Yine önyargı ve belirsizlik durumu hastaların ilk kez karşılaşacağı hekimler 

için önemlidir. Bir de, istemediği bir doktora muayene olması gerekiyorsa, önyargı 

ve belirsizliğin verdiği gerginlik hasta-doktor iletişimini önemli ölçüde sekteye 

uğratabilir. Bu nedenle hekimini özgürce seçebilmesi kişi açısından rahatlatıcı 

olabilir. 

Çalışmada, hastanelerde görev yapan klinisyen uzman hekimlerle hastaların 

ilişkisi bağlamında olduğundan sağlık sisteminin diğer parçalarına girilmeyecektir. 

Daha çok doktor ile hasta ilişkisi üzerinde durulacak, hastaların neye göre hekimini 

seçtikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Hastaların özgürce seçim yapmasına yardımcı 

olan durumların yanı sıra yapısal kısıtlamalar ve uzmanlardan kaynaklı engeller 

üzerinde durulacaktır. 
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Ülkemizde hastaların hekimlerini seçmelerine dönük yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. Uygulama anlamında yeni olduğu için kavram üzerinde bilimsel 

düzeyde araştırmaya rastlanılmamıştır. Hastaların hekimleri seçerken hekimlerin 

özelliklerine verdikleri önemi belirlemek için betimleyici bir çalışma denemesi 

gerçekleştirilmiştir.   

Yine çalışmada “hekim”, “doktor”, “klinisyen uzman hekim” mesleki tabirleri 

kullanılmıştır. Mevzutta genelde uygulama “hekim seçme” tabiriyle ele alınırken 

literatürde ise “doktor-hasta” kullanılmaktır. Burada “hekim”, “doktor” tabirlerinden 

kastedilen “hastanelerdeki klinisyen uzman hekim” grubudur. Metin içerisinde 

ağırlıklı olarak “hekim” kullanılmıştır. 

Çalışmada, teorik bilgilerin ve daha önce bu konuda yapılan çalışmaların 

gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen bilgiler ışığında alan araştırması 

yapılmıştır. Alan çalışması benzer sorularla iki ayrı anket uygulaması şeklinde 

klinisyen uzman hekimler ile vatandaşlara uygulanmıştır. Hekimlere dönük anketler 

2010 yılı Mayıs döneminde hekim seçme uygulaması olan devlet hastanelerinde 

gerçekleştirilmiştir. Konya ilinde hekim seçme uygulaması olan 13 devlet 

hastanesinde Sağlık Bakanlığı’ndan alınan izinle Mayıs 2010 tarihinde 309 klinisyen 

uzman hekim üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aynı hastanelerde o dönem çalışan 

klinisyen uzman hekim sayısının yarısından fazlasına ulaşılmıştır. Vatandaşlara 

yapılan anket ise sonraki iki ayda Konya ili merkez Selçuklu, Meram ve Karatay 

ilçelerinde 575 kişi üzerinde uygulanmıştır. Her iki grubun cevapları karşılaştırmalı 

olarak analize tabi tutulmuştur. 

Anket sorularında mümkün olduğunca tıbbi alana girilmemeye gayret 

gösterilmiştir. Hastalıkların tanı ve tedavisi, kullanılan ilaç ve yöntemler, teknik 

cihazlar gibi birçok konu araştırma dışında kalmaktadır. Araştırmanın genel seyri 

doktor-hasta ilişkisi ve buna serbestçe hekim seçme hakkının kullanılmasının 

katkıları şeklinde gerçekleşmektedir.  

Araştırma konusu, yıl içinde ortalama herkesin hasta olarak bir şekilde 

defalarca gitmek durumunda kaldığı hastanelerdeki sağlık iletişimi üzerinde 

şekillenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nca 2004 yılında uygulanmaya başlanan 

hastanelerde hekim seçme uygulamasının doktor-hasta iletişimine yaptığı katkının ne 

olduğuna yönelik tespitler bulmaktır. Hastanın kendi isteğiyle doktorunu belirlemesi, 
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ondan sağlık hizmeti alması, sağlık davranışında herhangi bir değişikliğe yok açıp 

açmadığı, hastanın tedavi sürecine katkısı gibi konular araştırma konusunun 

parçalarını oluşturmaktadır. 

Soru formu oluşturulduktan sonra 55 kişilik bir örneklem üzerinde önteste tabi 

tutulmuştur. Öntest sonunda gerekli düzeltmeler yapılmış, gerekli düzeltmelerden 

sonra anketörler eğitime tabi tutularak evrene uygulanmıştır. Anket formları 

doldurulduktan sonra kodlanarak, bilgisayar ortamına aktarılmış ve Windows altında 

çalışan SPSS 15.0 programında gerekli analizlere tabi tutulmuştur. 

Tez çalışması üçü teorik biri alan araştırmasıyla ilgili dört bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık iletişimi, ikinci bölümde doktor-hasta ilişkisi, 

üçüncü bölümde hekim seçme uygulaması ve dördüncü bölümde ise hekim seçme 

uygulama araştırması yer almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIK İLETİŞİMİ  

1.1. SAĞLIK İLETİŞİMİ 

Toplumların sağlıklı bir yapı içerisinde kendinin devamını sağlayabilmesi, 

öncelikle sağlıklı bireylerden oluşması ile mümkün olabilmektedir. Bireylerin de 

hem bedensel hem de ruhsal yönden sağlıklı olabilmesi için, sağlıkla ilgili ödevlerini 

yerine getirmesi gerekir. Kişiler sağlıklarını korumak için, sağlık personeli ile 

iletişim içerisinde olabilmelidir. İşte bu noktada, sağlık hizmetlerinin sunumunda iyi 

iletişim kurabilen sağlık personelinin varlığı çok önemlidir. 

Bu açıdan bakıldığında aslında sağlık sorunlarına, sadece tıp bilimi kapsamı 

içerisinde ele alınarak çözüm üretilmesi şansı yok gibidir. Sağlık, birçok boyutuyla 

öncelikle toplumsal bir olgudur (Cirhinlioğlu, 2001: 5) ve birçok disiplinin bir araya 

gelmesi sonucu insana daha fazla yarar sağlayabilmektedir.  

İnsan hayatındaki mal ve hizmete olan taleplerin belirli süreler ertelenmeleri 

mümkünken, sağlık hizmetleri nitelikleri gereği çoğu durumda ertelenemez ve 

devredilemez. Rutin olan ve herhangi bir sağlık sorununun varlığı bilinmeden 

yapılan check-up hizmetleri dışında çoğu sağlık hizmetinde erken teşhis ve tedavinin 

önemi oldukça önemlidir ve ihtiyaç ortaya çıkar çıkmaz karşılanmak zorundadır. 

Özellikle acil ve akut, kişiye ızdırap veren ve sağlığını tehlikeye düşüren veya 

düşürecek olan sağlık hizmetleri talepleri ertelenemez. Hastalığın ertelenmesi kişinin 

yaşayacağı sağlık sorunlarının yanında iktisadi ve sosyal önemli kayıpların nedeni 

olabilmektedir (Kurtulmuş, 1998: 57). 

Sağlık hizmetinden yararlanmak demek hastanın memnuniyetini de beraberinde 

getirmemektedir. Hem kaliteli hem de tatminkar bir sağlık hizmeti sunumu insanların 

mutluluğunu sağlarken toplumsal boyutta da bütüncül olumlu etkilere neden 

olabilmektedir. Sağlıklı bir toplumun meydana gelişi veya toplumun mevcut sağlıklı 

durumunu devam ettirebilmesi için hasta ile hekim arasında kurulabilecek ilişkilerin 

niteliğinin yakın bağlantısı vardır. Hastanelerdeki tanı koyma ve tedavi etmede 

hekimin başarısından bahsetmek için, hastalarla kurulabilecek olumlu ilişkilerdeki 

becerisinin önemi büyüktür (Cirhinlioğlu, 2001: 59). 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1947’de resmen benimsediği biyo-psiko-sosyal 

yaklaşıma göre sağlık “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel ruhsal 

ve sosyal tam iyilik hali”dir. Bu, sağlığın sadece biyomedikal bir yönü olmadığını 

çok daha geniş bir anlamda ele alınmasını sağlayan bir tanımdır. Yani belirtilen iyilik 

hali, kişinin öznel algısına da yer veren “rahatsızlık”ın olmayışıdır. Kişi bir şekilde 

kendini rahatsız hissediyorsa, somut bulgu olmaksızın “hasta” kabul edilmektedir 

veya edilmelidir. Hasta olmak/olmamak durumu ile iyi olmak/rahatsız olmak 

durumları esasen iki farklı boyutta değerlendirilebilir. Bu, dertli olmak/olmamak ve 

mutlu olmak/olmamak arasındaki farka benzetilebilir. Kavramın genişletilmesindeki 

bu incelikli yöntemle, bir yandan sağlık konusunun tıbbi alanla sınırlı 

tutulamayacağını söylerken bir yandan da tıbbi alanın vazgeçilmez önemi teslim 

edilmektedir (Erbaydar, 2003: 45). 

Bu geniş hasta tanımının varlığının kabul edilmesi üzerine yarım yüzyılın 

üzerinde bir zaman süreci geçmiştir. Sağlık sadece tıbbi girişimlerden oluşmadığına 

göre özellikle de uğraşı alanı insanın her yönünü kapsamasından dolayı elbette sağlık 

alanında insanlarla iletişimin önemi de göz ardı edilemez. İletişimin öneminin 

tartışılamayacağı sağlık sektöründe de “sağlık iletişimi”, çok disiplinli bir alan olarak 

sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunabilir. Sağlığın 

profesyonel uzmanların belirleyici olduğu alandan çıkarak, diğer disiplinlerde 

etkileşime girmesi, postmodern gelişmelerin sonucunda sağlık bilimleri ve sosyal 

bilimler arasındaki alanın daha geçirgen hale gelmesi sağlık iletişiminin ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. Çok disiplinlilik aynı zamanda sağlığın tıbbi modeline ve 

dolayısıyla da sağlığın tıbbileştirilmesine eleştirel bir boyut getirmektedir (Çınarlı, 

2008: 186). 

Sağlık iletişimi, davranışçı bilim etkinliğinin uyanma ve heyecan verici 

durumlarındaki süreçler hakkında bir olgunluk çağıdır. İletişimde, kişinin sağlığına 

ulaşmasının çabası içinde, hayati bir süreç olan tanıma heyecan vericidir. Sağlık 

iletişimcileri artık kişilerin coğrafi ve finansal açıdan sağlık hizmetine erişim için 

önemli iletişim etkinlikleri düzenlemelidir (Parrott ve Steiner, 2003: 647). 

Sağlık iletişimi ile genel iletişimi değerlendiren Babrow ve Mattson, (2003: 35) 

genel ve sağlık iletişimi araştırmalarında yaratıcı çalışmaların etik dışı amaç ve 
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iddialarda farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Sağlık iletişimi biliminin bir melez 

çalışma alanı olduğuna değinen Babrow ve Mattson, (2003: 39) bu nedenle bilim 

sayılmasına karşı dirençler bulunduğunu dile getirmektedir.  

Sağlık iletişiminde bu tartışmalar devam ede dursun, bu alanda artık önemli 

miktarda yayınlar kendini göstermektedir. Böylece sağlık iletişimi alanındaki 

gelişmeler yayınlara da yansımıştır. Sağlık iletişimi konusundaki ilk dergi, “Health 

Communication” ise 1989 yılından beri yayınlanmaktadır. 2005 yılına kadar yılda 

dört kez yayınlanan dergi, alana duyulan ilginin artması ile birlikte yılda altı kez 

yayınlanmaktadır. Derginin yanı sıra 1996’dan bu yana “Journal of Health 

Communication” dergisi de bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Bu dergi 

de ilk çıktığında yılda dört sayı yayınlanırken, 2002’de yılda beş, 2003’te yılda altı 

ve 2004’te yedi sayı çıkmıştır ve 2005’ten günümüze artık yılda sekiz sayı olarak 

yayınlanmaktadır (Okay, 2009a: 34). 

Sağlık iletişimin ne olduğunun anlaşılması ve neden böyle bir olgu üzerinde 

durulduğu ele alınacak olursa, özünde insan ve insanın davranışlarının yattığı 

görülecektir. Çünkü sağlığın öznesi hekimler ya da diğer sağlık personelinden öte 

toplum ve bireyler ise, sağlığın asıl kaynağını tıp değil de insanların davranışları 

oluşturuyorsa, burada sağlıkla ilgili seçimleri kişiler kendilerini yapacaklarsa artık 

sağlık personelinin de toplumla, topluluklarla ve bireylerle iletişimi her zamankinden 

daha farklı olmalıdır (Erbaydar, 2003: 47). 

Sağlık iletişimini incelemeden önce kısaca genel iletişim üzerinde durmak 

anlamlı olacaktır. İletişim; en genel anlamda iletinin aktarımı sürecindeki gönderen 

ve alıcı arasındaki ilişkilerde işlevsel olan gönderen, alıcı, kanal, ileti ve etki 

kavramlarını anlatır. Zaman zaman iletişimde bulunmak için bir amaç ya da eğilim 

vardır. İletişim, birinin diğerleri üzerinde eylemi, diğerleriyle etkileşimi ve 

diğerlerine bir tepkisi olabileceği gibi, bunların hepsi de olabilir (Mc Quail ve  

Windahl, 1994: 7). 

Bu konuda çalışma yapan Babrow ve Mattson (2003: 47-52) Craig’in ortaya 

koyduğu 7 geleneksel iletişim teorisini şu şekilde belirtmektedirler: Rhetorical (güzel 

konuşmaya dayalı gelenek), semiotic (simgesel-sembolik), phenomenological 

(olaybilim), cybernetic (teori ve pratik iletişim kodları, iletiler ve geri bildirimler), 

sociopsychologic (sosyo-psikolojik; insan davranışı, karmaşık psikolojik 
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mekanizmalar, durumlar, benzer deneyimler, diğer kişilere göre duygusal ve 

davranışsal etki içerenler), socio-cultural (inanış sistemleri, değerler, diller, 

ekonomik politikalar, diğer iletişimle ilgili mümkün olan durumlar –sosyo-kültürel 

durumlar daha çok pratik uygulamalarda önemlidir) ve critical (eleştirel).  

Sağlık iletişimi tartışmalarında öncelikle, iletişim üzerinde vurgu yapmakta ve 

belirgin bilgi felsefesinden öte sağlık iletişiminin gerilim (stres) altında 

yapılmasından kaynaklı özellikleri nedeniyle gerçek iletişimle arasındaki dört temel 

farkın ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu tartışmalar: Bilimsellik ile insani 

varsayımlar arasında; değerler ve özümsemeler (içselleştirmeler) ile sınırlılıklar 

arasında; kişiye özgü tutum ve davranış ile benzerlik arasında; kesinlikler (kesin 

olan-olmayanlar) ile değerler arasında (Babrow ve Mattson, 2003: 54) olan farkları 

ortaya koymaya odaklanmıştır. 

Sağlık iletişimi kavramı Kuzey Amerika iletişim bilimlerinde 1970’li yıllardan 

itibaren gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamış çok yönlü bir iletişim alanı olarak 

gelişmiştir. Bir yazara göre (Okay, 2009a: 21) sağlık iletişimi, sağlık konusuyla ilgili 

kişi veya grupların, ilgili hedef gruplara yönelik gerçekleştirdiği iletişim biçimidir. 

Bu iletişim bireysel düzeyde hasta-hekim, sağlık ile ilgili diğer personel ile hasta 

arasında veya sağlık personelleri arasında gerçekleşebilmektedir.  

Sağlık iletişimi kavramının bugün kazandığı anlam, tümüyle sağlığın 

desteklenmesi anlayışı çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çerçeve olmaksızın sağlık 

iletişiminden anlaşılabilecek şey ancak, doktorun hastasına tedaviyi iyi açıklaması ve 

hastalığı hakkında yararlı bilgiler vermesi; halk sağlıkçılarının da topluma bilgileri 

doğru bir dille ve doğru kanallarla anlatması olacaktır.  Oysa iletişimin iki yönlü bir 

süreç olarak tanımlanması ve aynı zamanda bir etkileşim süreci olduğunun 

kavranması “sağlık iletişimi” kavramını daha geniş bir alanda değerlendirilmesi 

sonucu doğurmaktadır (Erbaydar, 2003: 51). Bu nedenle iletişim sürecinin önemli bir 

olgusu olan iyi dinleme ve geri bildirim alma sonucu hastada oluşacak “anlama” 

doktorca ciddiye alınmalıdır. Sadece bilgi vermenin hastanın anlamasına 

yetmeyeceği gerçeği, sağlık iletişiminde üzerinde durulması gereken bir mesele 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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1.1.1. Sağlık İletişiminin Önemi ve Farkı 

İletişimin önemi günümüz dünyasında tartışmasız kabul görmektedir. İnsanı 

temel alan ve insan için vazgeçilmez özellikler taşıyan sağlıkta da doğru iletişim 

belki de hiç olmadığı kadar önem taşımaktadır. Gerilim altındaki hasta/rahatsız 

insanın doğru bilgilendirilmesi, bir bankacının müşterisini bilgilendirmesinden veya 

maliyecinin mükellefi bilgilendirmesinden son derece daha zordur. Hatta yanlış 

anlaşılmaların neden olacağı “sonuç”, kişinin hayatının sonlanmasına neden 

olmasının yanında, kitlesel anlamda düşünüldüğünde ise toplulukların panik 

havasında yanlış davranışlarına neden olabilmektedir. İşte burada sağlık iletişimin ne 

kadar önemli olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmekteyiz. 

Sağlık iletişimi araştırmalarında, gerilim (stres) altındaki medikal ilişkinin 

konuşma dinamiklerine dikkat etmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çoğu zaman bir hasta 

hakkında ne bildiğimiz oldukça önem taşımaktadır (Roter ve McNeilis, 2003: 134). 

Hastaları tanımak, onların kaygılarını, korkularını ve beklentilerini bilmek veya 

isabetli tahmin, gerilim altındaki hastanın doktorun tavsiye ve yönlendirmelerine 

daha fazla açık olmasını sağlamaktadır. 

Günümüz dünyasında yaşama ve çalışma alanlarında teknolojik ilerlemeler 

gerçekleşmiştir. Teknolojik anlamda gelişmiş araçlar bilgisayar, e-mail, sesli mesaj, 

faks makinesi ve kopya gibi araçlar daha kolay görev yapılmasını sağlamaktadır. 

Ancak teknolojik araçlar ve diğer gelişmeler kişilerin ihtiyaç duyduğu kişisel iletişim 

bağlantı ihtiyacının karşılanmamasına ve kişisel izolasyona istemese de katkıda 

bulunmaktadır. İşyerlerindeki ilişkilerde bu nedenlerle devamlılık algısıyla birlikte 

çalışabilme de bir takım bozulmalar yaşanmaktadır. Çalışanlar daha çok işlerini 

bilgisayar aracılığıyla yapmak durumundadır. Teknolojinin ilerlemesi sonucu hem 

çalışanlar da hem de hedef grupta, kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasın da azalma 

ve devamında da güven kaybı ortaya çıkabilmektedir (Geist-Martin, 2003: 425). 

Sağlık iletişiminde,  kişileri etkileyen ahlaki yöntemlerin ne olduğuna göre, çok 

kültürlü ayarlamanın gerçekleşmesi, inanışlar ve değerler bağlamında farklı 

uzlaştırma ihtiyacı olabilir. Farklı grupların üyeleri, ikna edici farklı ahlaki değerler 

üzerinde farklı görüşlere sahiptir. Suçluluk ve kişisel duyarlılığın değerlerine vurgu 

yapılmasına, bazen sosyal dayanışma vurgusu istenilebilmesine karşın, yaşlılara 
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saygı veya doğa ile uyum bazen daha fazla tercih sebebi olabilmektedir (Guttman, 

2003: 659). 

Yaşam faktörleri vurgusu temelli sağlık mesajları ile kişisel duyarlılıklar bazen 

örtülebilir, çünkü kişinin uymada isteksiz olduğu uygulama önerileri, onların sağlık 

durumlarını olumsuz hale getirebilir (Guttman, 2003: 659). 

İnsan iletişiminin performansının sağlık hizmetinin sunumundaki önemli rolüne 

ve sağlığın desteklenmesi ve yükseltilmesine inanan Kreps ve Thornton (1992: VII), 

verilen sağlık hizmeti kalitesinin, sağlık hizmeti sunanların etkili bir iletişim 

yeteneğine bağımlı olduğunu savunmaktadırlar. Sadece doğrudan sağlık hizmeti 

sunanlar değil, sağlık hizmet sistemi yöneticilerinin bile etkili iletişim yeteneklerinin 

önemine değinmektedirler.  

Sağlıkta hizmet sunarken iki önemli konu bulunmaktadır. Eğer hizmet 

sunucularının daha fazla para ihtiyaçları ile toplumun büyük beklentilerini 

birleştirirseniz, kesinlikle enflasyonist bir yapı oluşmaktadır. Peki, bu konuda 

çözümler nelerdir diye akla soru geldiğinde iki çözüm yöntemli cevap verilebilir: 

Birincisi ödeme sistemi konusunda dikkatli olunması, ikincisi iletişim, iletişim ve 

iletişimdir (S. Aydın, 2007: 85).  

Kalender ve Uludağ (2004: 131) yaptıkları çalışma sonucunda özet olarak 

halkın; güvenebileceği, aradığı zaman bulabileceği, güleryüzlü, samimi, ilgili, 

kendisine değer veren, rahatlıkla soru sorabilen ve bilgi alınabilen, derdini 

anlatabileceği doktor tipi istemektedir. Halkın önemsediği bu özelliklere dayalı ilişki 

biçimlerini doktorların benimsemeleri oranında, sağlık hizmetlerinin kalitesi artacak 

ve konuyla ilgili yakınmaların en aza ineceği vurgulanmaktadır.  

Sağlık iletişiminin tarafları sağlık personeli ve hasta olmasından dolayı önemli 

farklılıklar göstermektedir. Bu iletişim endişe, kaygı, stres gibi hastanın yaşadığı 

gerilimlerden dolayı daha zor bir anlaşmayı doğurabilmektedir. Bu aşamada sağlık 

personeli iletişimde başarılı olabilmek için daha fazla çaba harcama belki de 

gereğinden fazla tekrar yapma durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Genel iletişim yaklaşımlarına paralellik göstermesine rağmen sağlık 

iletişiminde üç ana alanda daha fazla özenli olunmalıdır: etiketleme, stigmatization 

(damgalanma), yoksunluk, sosyal eksikliklerini güçlendirme ve nihai değer olarak 

sağlığın geliştirilmesi (Guttman, 2003: 663). 
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Sağlık iletişimindeki en önemli farklılıklardan birisi, teori ile pratiğin eş 

zamanlı doğal olarak birbirini etkilemesi ve birbirinin içine girmesidir (Babrow ve 

Mattson, 2003: 38). Çünkü sağlık iletişimi çalışmalarında benzeşen konu ve 

gerilimsel durumlar genel olarak kişiler arası iletişimden ve kitle iletişimden farklı 

olarak odaklanmıştır. Bundaki en büyük neden sağlık iletişimi farklılığıdır (Babrow 

ve Mattson, 2003: 40). 

Sağlık iletişiminin ikinci karakteristik farkını ise, bilimsel insani varsayımlar, 

değerler, özümsemeler ve sınırlılıklar arasındaki belirgin vurgular (Babrow ve 

Mattson, 2003: 42) oluşturmaktadır.  

Üçüncü karakteristik fark ise kişiye özgü davranış, düşünce ve benzerliklerdir.  

Bunun yanında iletişimdeki kesin olanlar ile kesin olamayanlar, değerler, beklentiler 

ve isteklerdir (Babrow ve Mattson, 2003: 43-44). Sağlık iletişimi bu üç temel 

karakteristik fark yüzünden iletişimin diğer türlerinden farklılıklar göstermektedir. 

Sağlık iletişimi çalışmaları yapan akademisyen ve araştırmacıların bu temel 

farklılıkları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Böylece çalışmasının 

güvenilirliği ve geçerliliği açısından sakıncalar işin başında azalabilmektedir. 

 

1.1.2. Sağlık İletişimi Araştırmaları 

Farklı disiplinlerden oluştuğu üzerine birçok ortak görüş olan sağlık iletişimi 

alanında, bilimselliğin bir göstergesi olarak uygun teknik ve yöntemlerle araştırmalar 

gerçekleştirilmesi elzemdir. Böylece sağlık iletişiminde doğruların veya yanlışların, 

geliştirilmesi gereken yerlerin, daha önemlisi geçerliliği olan gerçeklerinin tespiti 

sağlanabilmelidir. 

Sağlık iletişimi araştırmaları, geniş, çeşitli ve dinamik bir girişimle 

bağlantılıdır. Üstelik iletişim teorileri ve araştırmalarının diğer alanları, sağlık 

iletişimi teorilerinin tüm alanlarına katkıda bulunmaktadır (Babrow ve Mattson, 

2003: 45). 

Sağlık iletişimi teorinin bir alanı olarak, sağlık ile iletişim arasındaki araştırma 

ve uygulamalarda tutumlar, inanışlar ve sağlık davranışı ilişkisi üzerinde 

odaklanmıştır. Sağlık iletişimi araştırmaları informal bağlamdan daha çok formal 

(biçimsel) ortaya çıkmıştır. İnformal bağlamda araştırma yapıldığında araştırmalar 
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kişiler arası iletişimden daha fazla kitlesel olarak bir araya gelmektedirler (Cline, 

2003: 285). 

Geçmiş on yıldan daha fazla sürede, doktor-hasta ilişkilerinin analizinde 

öncelikle kalitatif (nitel) metotlar kullanılmış, disiplinler arası dergiler ve iletişim 

dergilerinin sağlık bölümünde yayınlanmıştır (Roter ve McNeilis, 2003: 130). 

Araştırmalarda konuşma uygulamaları ve performansları verilerinin nasıl 

toplandığı konusu ele alındığında öncelikle datanın, fiili konuşma içerikli, jest, sosyal 

eylem, anılar ve performans eyleminin yorumları olduğu görülmektedir. Genellikle 

bu datalar odak gruplar, gözleme katılım, doğal yolla oluşan konuşmayı kayıt etme 

ve günlüklerden derlemelerdir. Analizde kullanılan metot ise, söylem analizinde 

kullanılan metottur. Bu metotlar bir eleştiridir ve kullanılmış olan bilinen metodun 

dikkate değer çalışmalarıdır. Eleştiride ayrıntı güdülmemiştir fakat sağlık iletişiminin 

kalitatif araştırmasının yeniden sunulmuş örneklerine az çok işaret edilmektedir 

(Roter ve McNeilis, 2003: 131-132). 

Cline’e (2003: 305) göre sağlık iletişimi araştırmacıları sosyal normların çıkış 

kaynaklarını öğrenmeli, onların rolünün kişilerarası bağlamda ve etkili davranış 

değişimi mesajları üretimi amacıyla kullanmalıdır. Bazen yeniden planlanan 

mesajların sosyal normlara etkisi sadece küçük dağın bir bölümü olan gündelik 

mesajlardır. 

Brown ve arkadaşlarına göre 21 yy. için bir araştırma gündemi içeriği ele 

alındığında, hasta ve doktorun karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan sonuçlarına 

dönük araştırmalar önemli katkı yapma fırsatına sahiptir. Yazarlar bu konular 

üzerinde gelecek araştırmalara dair dört tavsiyede bulunmaktadır. Birincisi, büyük 

araştırmaların güvenilir olmasının yerleştirilmesi ihtiyacı, ki bir metodun türüdür. 

Nitel ve nicel metotların üzerinde inşa edilmesi ve birbirlerine bilgi vermesi gerekir. 

İkincisi, daha fazla karşılaştırılmalı çalışmaya, hasta ve doktor etkileşiminde karar 

vermek için karşılıklı bağlantılara ihtiyaç duymaktadır. Üçüncüsü, araştırmalar, hasta 

– doktor karşılıklı etkileşimi sırasında soruşturmanın bu bölgelerinin katılığından 

dolayı gelişmeye ve sadeleştirilmiş değerlendirme aracına ihtiyaç duymaktadır. 

Sonuçta, hasta doktor etkileşimi üzerindeki araştırmalarda, yürütülen sağlık hizmeti 

etrafındaki gerilimler ve düzensizlikler dikkate alınmalıdır (Brown vd., 2003: 152). 
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İletişim süreçleri karmaşıktır ve sağlık hizmetinde iletişimin kalitesini 

yükseltmeye dönük sağlığın desteklenmesi çalışmaları, stratejik iletişim süreçleri 

kullanımı ve başarılı bir şekilde analize bağlıdır. Sağlık iletişimi araştırması, çok 

sayıda yüz yüze kalınan rollerin performansını ve sağlığın desteklenmesi 

çalışmalarında kullanılabilecek iletişimin karmaşıklığını açığa çıkarmaya yardım 

etmeyi geliştirir. Bazı araştırmalar, sağlık sonuçları üzerinde iletişimin etkileri 

hakkında bilgi birikiminin artması için yürütülür. Araştırmalar sonucunda ise 

katılımcılara, doğrudan modern sağlık hizmeti sistemindeki sağlık amaçlarını 

başarması için iletişim stratejileri şeklinde bilgi kazanımı yardımı yapılmaktadır 

(Kreps, 2003: 611). 

Sağlık iletişimi akademisyenleri, sağlık iletişim araştırması yapmak için yeni 

fırsatlar yaratmalıdır ki, böylece onlar sağlık iletişiminin desteklendiği örgütleri 

bilmeli ve araştırma bulguları için başarılı bir şekilde nasıl rekabet edileceğini 

öğrenmelidir. Sağlık iletişimi akademisyenleri rekabetçi araştırmada bulunan 

kültürün en büyük anlayışını geliştirmek zorundadır. Diğer disiplinlerden 

kaynaklanan araştırmalar yanında, halk sağlığı, psikoloji, sağlık ve sosyoloji gibi 

başarılı bir şekilde sağlığı destekleyici çalışmalar konusunda daha fazla uzun geçmişi 

olan davranışsal araştırma için destek arayışında olmalıdırlar (Kreps, 2003: 612). 

Unutulmamalıdır ki sağlık iletişim akademisyenleri sağlığın desteklenmesi 

politikalarında potansiyel önemli etkilere sahiptir (Kreps, 2003: 619). 

Kreps, sağlık iletişimi araştırmalarında aktif işbirliği için sağlık iletişim 

bilimcileri ile diğer geleneksel disiplinlerden kaynaklanan sağlık araştırmacıları 

arasında (halk sağlığı, psikoloji, sosyoloji, sağlık sistemi yürütücüleri ve kamu 

politika yapıcıları gibi) bir birlikteliğe müthiş bir ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. 

Sağlık iletişim akademisyenleri, fildişi kulelerine angaje olmaktan kaçınmalı, sağlık 

hizmeti sistemi içinde önemli araştırma evreninden (hastalar, resmi ve gayri resmi 

hizmet verenler ve ciddi hastalıkların ayakta kalanları) zengin naturalistik araştırma 

uygulamaları (sağlık hizmeti klinikleri, tedavisi zor hastaların kaldığı hastaneler, 

huzurevleri ve sağlık merkezleri) ve acil çözüm bekleyen sağlık hizmeti 

hastalıklarının iletişime bakış açısından kaynaklanan sorunlar (hastalık önleme ve 

erken teşhis, bakım kalitesi, sağlık erişim bilgileri, sağlık sonuçları içinde 
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eşitsizlikleri; stratejik toplum sağlığı çalışmaları ve ciddi bir hastalıkta psiko-sosyal 

uyum) üzerinde çalışmalar yapmalıdır (Kreps, 2003: 620). 

Öte yandan sağlık iletişim araştırmasının genişletilmesi için gösterilen çabalar, 

bilgi gövdesi ve sağlık iletişimi hakkında dikkatli, sistematik, doğru bir anlayışla 

yürütülmesi, iletişimdeki beklenen gerilim paralelindeki araştırma planı süreçleri ve 

sonuçlarıyla birliktedir. Sonraki durumsa, teorinin ardında metot ve beklenti ile 

birlikte büyük bir ilginin olmasıdır (Parrott ve Steiner, 2003: 639). 

 

1.1.3 Sağlık İletişiminin Zorlukları 

Hasta ile iletişim, kuşkusuz sağlık sektörünün başlı başına önemli alanlardan 

biridir. Kişiler arası iletişimin temel iletişim şekli olduğu her meslek grubunda 

olduğu gibi, tıp alanında da hasta-hekim ilişkisi önemli, zaman zaman da sıkıntılıdır. 

Her hastaya ve hekime göre ilişki biçimi çeşitlenmekte, iletişimin başarısı tarafların 

iletişim becerileriyle sınırlı kalmaktadır. Örneğin kimi zaman gerçeğin uzağında 

kulaktan dolma bilgilerle kendi kendine teşhis koyan, hatta kendi kendini tedavi 

etmeye çalışan hastalık hastası olan kişilerin her biriyle farklı iletişim kurulması 

gerekmektedir. Hastayla iletişim kurmak yetmediği gibi hasta yakınları ile de iletişim 

kurmak onları da bilgilendirmek işin başka bir boyutudur. Tüm bu açılardan 

bakıldığında hekimlik, stres faktörünün ve negatif enerjinin yüksek olduğu zor bir 

meslektir (A. Yüksel, 2009: 14). 

Doktorların başarıları iş, hastalar ve sık sık hastaların aileleri ile sağlık hizmeti 

sunarken etkili iletişim kurma yeteneklerine bağımlıdır. Sağlık hizmetlerindeki insan 

iletişiminin duyarlılığı ve güncelliği, fiziksel ve duygusal iyilik, tüm ilişki 

sürecindeki açıklık temel belirleyicilerdendir. Hekimler, hastasından anemnez 

(hastalık öyküsü) alırken olayları tarihsel açıdan doğru derlemeli, geçmişe ait 

bilgileri alırken anılardaki gereksiz bilgileri ayıklama yeteneğine sahip olmalı, 

sağlığı hakkında ayrıntılı bilgilendirmeli, ilgili sağlık uygulamaları belirlenmeli ve 

tıbbi girişimler için etkili stratejiler geliştirmelidir (Kreps ve Thornton, 1992: 2). 

Sağlık hizmet sunumunda önemli sorunlardan biri de ikna sorunu olup kişilerle 

yapılan iletişimin yanlış yorumlanmasıdır. Yanlış iletişim olarak da bilinen budur. 

Onlara gönderilen mesajlara tepki, iletişimcilerin yarattığı anlamlar sıklıkla 

amaçlanmış anlamlardan çok farklıdır (Kreps ve Thornton, 1992: 7). 
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İletişimin tanımından hareketle, iletişim sürecini kısaca ele alan Koçel (2003: 

531-532), iletişimde önemli bir unsur olan algı kavramını özetleyerek algıyı “filtre” 

olarak nitelendirmektedir. Algının hem gönderici hem de alıcı için söz konusu 

olduğunu, kişilerin kendilerine ulaşan mesajları değerleme tarzları ile kısacası 

kişilerin “algı”ları (perception) ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Algıyı kişilerin 

çevreleri ile ilgili bilgiyi (uyarıyı) duyma, organize etme, anlama ve değerleme süreci 

olarak tanımlarken algının duyu organlarından gelen verilerin (bilgi, uyarı) organize 

edilmesi ve onlara anlam verilmesi ile ilgili süreci ifade ettiğini vurgulamaktadır. 

Koçel, kişilerin duyu organları kanalı ile binlerce uyarı aldığını bu uyarılardan 

bazılarını hemen hemen hiç dikkate almadığını, geri kalanının ise kişilerin zihninde 

sınıflanarak daha önceki tecrübe ve bilgileri ile ilişki kurduğunu, bunlara değişen 

ölçülerde önem atfettiğini, bu önem derecesine göre bir anlam verdiğini ve bunun 

sonucu olarak kişinin belirli bir davranışı gösterdiğini belirtmektedir. 

İletişim süreci açısından algılamanın önemine bakılacak olursa; öncelikle 

gönderici, göndereceği mesajı formüle ederken kendisine ulaşan bilgileri kullanacak, 

bunları kendi amaç, değer yargısı, anlayışı doğrultusunda belirli kodlara çevirecektir. 

Başka bir deyişle her mesaj, göndericinin algılama sürecinin bir sonucu olacaktır. 

Dolayısıyla, bu algılama süreci bir nevi filtre rolü oynayacaktır. Böylece bazı bilgi ve 

veriler mesaja dahil edilmeyecektir. Çünkü mesajı formüle eden bunları ilgisiz veya 

önemsiz olarak yorumlamıştır. Buna benzer bir filtreleme (süzme), mesajı alan için 

de söz konusudur. Alıcı da, kendi algılama sürecini etkileyen faktörlere bağlı olarak 

mesajın bir kısmını belki hiç dikkate almayacak veya mesaja, mesajı gönderenin 

verdiğinden başka bir önem anlam verecektir (Koçel, 2003: 535). 

Koçel’e göre anlaşamamaya neden olan bir başka faktör de semantik faktördür: 

Semantik faktörler mesajı formüle etmek için kullanılan sembollerle ilgilidir. Bazen 

semboller birçok anlama gelebileceği gibi, kişi içinse sübjektif olarak farklı anlamlar 

ifade edebilmektedir. Bu nedenle, göndericinin bir sembole verdiği anlam ile alıcının 

buna verdiği anlam farklı olabilir. Veya alıcı mesajı oluşturan sembolleri hiç 

tanımayabilir (Koçel, 2003: 544). 

Sağlık hizmeti sunanlar ile onların müşterileri arasında duyarlı (duyarsız) 

iletişim aynı zamanda başka bir sorundur. Duyarsızlık (hissizlik) bazen kişilerin 

sağlık hizmeti sistemi hakkında hissettiği belki de en büyük memnuniyetsizlik 
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kaynağıdır. Çalışma hayatının ağırlığı yüzünden (ağır iş yükü) yüksek stres ve insan 

acıları ile birlikte sabit iletişim, sağlık uzmanlarına diğerlerinin hissettiklerine bazen 

duyarsız olabilmelerine neden teşkil etmektedir (Kreps ve Thornton, 1992: 9). 

Yazarların (Scherer ve Juanillo Jr., 2003: 222) sağlıkta önemli bir sorun olarak 

dikkat çektikleri fakat yeterince fark edilemediğini iddia ettikleri bir başka faktör ise 

“zayıf iletişim”dir. Yazarların zayıf iletişimden kurtulmak için hastalara karşı açık 

olunmasını tavsiye etmektedirler. Ancak yeni sağlık tehlikeleri ile baş etmede risk 

bilgilendirmesinde yetersizlikler oluştuğunda kişi hemen ayıplanmamalıdır. Sorun 

açıkça ortaya konmalı, bilimsel çözümün neden yavaşladığı tartışılmalıdır. Anlaşma 

alanının bize sıkıntı verip vermediği gerçeği özel olarak ele alınmalıdır.   

Yapılabilecek bir başka önemli iletişim hatası ise, hastaların kaygısını ya da 

fiziksel rahatsızlığını küçümsemek olacaktır. Şu akıldan çıkarılmamalıdır ki; kaygı 

düzeyi ne olursa olsun, hasta gereksinim duyduğu için hekime başvurmuştur ve 

kaygısının ciddiye alınmasını beklemektedir. Hastayı azarlamak bir başka iletişim 

hatasıdır. Bu durum genelde hastanın sağlık alışkanlıklarını değiştireceği 

düşüncesiyle ya da hekime geç başvurması nedeniyle hasta azarlanabilmektedir. 

Veya abartılı korku içeren ifadeler, hastanın başvuru konusunda pişmanlık 

duymasına yol açabilmektedir (A. Yüksel, 2009: 15). 

Sağlık iletişiminde yaşanan birçok zorluğun aslında en temellerinden birisi de 

hastaların durumlarıyla ilgili olanlardır. Hastaların yaş, eğitim, kültürel durum, 

cinsiyet, etnik kimlik, yaşadığı bölge, dil gibi birçok etken sağlık iletişiminin olumlu 

veya olumsuz neticelenmesine neden olmaktadır. Bunun yanında doktorların 

kullandığı tıbbi terimlerin yanında kurumsallaşan jargonlar da önemli diğer iletişim 

zorluklarıdır.  

 

1.1.3.1. Mesleki ve Kurumsal Jargon Kullanımı 

Toplumun tamamını bir şekilde ilgilendiren sağlık alanında, sık kullanılan 

yabancı terimler bulunmaktadır. Hastaların birçoğunun bilmediği bu terimler bilerek 

veya bilmeyerek hekimler tarafından değişik sıklıkla kullanılmaktadır. Terim 

kullanımı hastayla anlaşmada sorunlara neden olabilmektedir. Bu konuda doktorların 

kullandığı tıbbi terimlerle, kurumda zaman geçtikçe oluşan jargonların üzerinde 

durulması gerekmektedir. 
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Kurumda yüz yüze iletişimde dil kullanımı hem kurum çalışanı hem de kuruma 

dışarıdan gelen kişilere zorluk yaratabilmektedir. Her kurum dili gibi tıp dili de 

kompleks bir yapıya sahiptir ve kurumun gerektirdiği şekilde kullanılmaktadır. Bir 

kurum içerisinde profesyonel olan, profesyonel olmayana neyi nasıl yapması 

gerektiğini söyleyen ve profesyonel olmayıp da profesyonel olanın 

istediği/belirlediği doğrultuda hareket etmek zorunda kalan bireylerin iletişimine 

tanık olunmaktadır (Elçioğlu, 2007: 21-22). 

Hastanın eğitimi, sosyal statüsü, ekonomik koşulları, anlama ve algılama 

kapasitesi vb birçok etmen, doktor tarafından gönderilen mesajları doğru şekilde 

almaya ve onları doktorun istediği yönde yorumlamasında başarı veya başarısızlığa 

neden olabilmektedir. Doktorlar az veya çok hastaların teknik açıklamaları anlayıp 

anlamayacağına bağlı olarak tıbbi terminoloji kullanması gerekmektedir (Street, 

2003: 69). 

Elçioğlu (2007: 22-23), hastanelerde, “hasta merkezli” ve “hastalık merkezli” 

olmak üzere iki tür iletişim olduğunu belirtirken, iki iletişim modelindeki farkın ise 

hastanın hasta merkezli iletişimde, hastalık merkezli iletişime oranla daha çok söz 

sahibi olduğuna değinmektedir. Yine yapılan araştırmalara dayanarak bugün 

ülkemizde daha çok hastalık merkezli iletişimin ağırlıkta olduğu söylemektedir. 

Böyle bir iletişim modelinde kurum-hastane-hekime nelerin sağladığını şu şekilde 

özetlemektedir:  

1-Kurumun kendisine sağladığı sorumluluğu, otorite unsuru olarak kullanmak, 

2-Mesleki bilgisini ortaya koymak, 

3-Bilgisine dayanarak otorite sağlamak, 

4-Hastanın bilgisine/deneyimlerine dayanan bilgisine önem vermemek ya da bu 

ilginin yetersiz/yanlış olduğunu kanıtlamak, 

5-Hastadan yapması gereken birtakım isteklerde bulunmak, 

6-İletişim akışını tamamen kontrolü altına almak, 

7-Kendisine karşı yapılan en küçük bir eleştiriyi/güvensizlik söz konusu 

olduğunda hastayı azarlamak, sesinin tonunu yükseltmek ya da alay etmek, 

8-İstediği davranışı gerçekleştirmeyen bir hastayı korkutmak/tehdit etmek, vb. 

İletişim gereksinimi, yaşamın tamamında bireyin vazgeçilmezleri arasında 

önemli yer tutmaktadır. Doktor ve hasta arasında kurulacak ilişkilerin iletişimsel 
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niteliği, türü, boyutu ve etkinliği önemlidir. Ancak özellikle sağlık sektöründe 

iletişim kanallarının kapalı bir görüntü yansıtması toplumsal ve sosyal bir sorun 

olarak görülmektedir. Sağlık personelinin kendi aralarında kullandıkları dili, hastalar 

ile kurulan iletişime taşımaları iletişimsel sürecin en önemli sorunlarındandır. 

Özellikle doktorların hastalarıyla olan ilişkilerinde mesleki terminolojiyi sıkça tercih 

etmeleri ve sözsel işletişimde bu faklı jargonu kullanmaları sağlık hizmeti alan-veren 

ilişkisinde olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilmektedir (Yağbasan ve Çakar, 

2005: 609). 

Bilindiği gibi tıp dili çıplak gerçeğin üzerine giydirilmiş, eski Yunanca, 

Latince, Fransızca, Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe teknik terimlerden oluşmuş 

bir dildir (Açıkalın, 1997: 64). Bu nedenle kendine özgü haliyle toplumun genelinin 

kullandığı günlük dilden uzaktır. Türkçe bile olsa halkın ona verdiği anlamla, tıbbın 

yaklaşımı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle toplumun genelinin tıbbi 

jargonları “doğru” bir şekilde anlaması hem beklenmemelidir hem de kullanmakta 

ısrar edilmemelidir. 

Çoğu kaynağa göre, konusu insan sağlığı olan hekim-hasta iletişiminde, bu 

dilin kullanımından dolayı sorunlar çıkabilmektedir. Çünkü bu dile tamamen yabancı 

olan hasta, kendi sağlığı ile ilgili verilen bilgileri anlayamamaktadır. Öte yandan, 

hekim tıbbi sözcükleri hastaya açıklarken güçlük çekmekte, tıp dilinde alışmış 

olduğu iletişim ona daha ekonomik gelmektedir. Tabii bu durum, hastaya bilgi verme 

açısından da sorunlu olmaktadır. Türkiye'de hekim-hasta ve hekim-hekim iletişimini 

ele alan, her iki grubun da iletişiminde ne tür bir dil kullandığı, bilgi almada hastanın 

eğitim düzeyinin ne kadar rol oynadığının belirlenmesi için Osmangazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerinde ve vizitelerinde, hastaların eğitim düzeyleri 

göz önünde tutularak, teyp aracılığı ile 45 hekim-hasta görüşmesinin kaydedildiği bir 

çalışma yapılmıştır. Amaç, hekimlerin bilgi verirken hastanın eğitim düzeyi ve dil 

becerilerinin etkili olup olmadığı ve tıp dilinin hangi konumda kullanıldığını 

saptamaya çalışmaktadır. Çalışmada, araştırmacı hekim olmadığı için ilgili 

makamdan gerekli izni aldıktan sonra, beyaz önlük giyerek polikliniklerde ve 

vizitelerde, teyp aracılığı ile verileri toplamıştır. Hastalar rastlantısal yöntemle 

seçilmiştir. Bu çalışma bir betimleme çalışması olup, herhangi bir istatistiksel 
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yönteme dayandırılmamıştır (Açıkalın, 1997: 65). Araştırma sonunda elde edilen 

sonuçlar şu şekildedir:  

Yüksek öğrenim görmüş hastalar, endişelerini ve düşüncelerini daha rahat dile 

getirdiklerinden hekimler de onlara, onların anlayabileceği dilde bilgi vermeye 

çalışmaktadırlar. Bu tür hastaların anlayabilecekleri dilde bilgi almalarını sağlayan 

faktörlerin başında soru-sorma, fikir yürütme ve kendilerini etkili bir biçimde ifade 

etmeleri gelmektedir. Orta öğretim mezunu hastaların polikliniği sırasında ise, 

hekimler hekim-hasta iletişimini yönlendirmektedirler. Yani, hekim sorularla hastayı 

yönlendirmekte, karşılığında düşüncesini bilgisini kendisine saklamaktadır. Bu 

grupta hekim, hastaya göre daha güçlü konumda bulunmaktadır. Hastaların öğrenim 

düzeyleri hekimlere göre düşük olduğundan, teknik anlamda hekime soru sorabilecek 

kadar kendi iletişim becerilerine sahip olamadıklarından ve hekimi statü bakımından 

kendilerine göre daha üstün gördüklerinden, hekimi bilgi almak açısından 

yönlendirememektedir ve bu konuda çekimser davranmaktadırlar (Açıkalın, 1997: 

66). 

Hastanede yatan hastanın vizitinde ise hekim-hasta arasında iletişim kopukluğu 

gözlenmektedir. Beyaz önlükleri ile hekimler, hastanın yatağının çevresinde hastanın 

analiz raporlarını incelemekte, bulgular ve tedavi yöntemi üzerinde kendi dillerinde 

tartışmaktadır. Aralarında kullandıkları dil hastayı konunun dışında bırakmaktadır. 

Hekimlerin bu dili kullanmaları hastaya bilgi vermek amacı gütmemektedir, çünkü 

onlar, hastanın kendilerine verebileceği her türlü bilgiyi hasta ile ilk 

karşılaşmalarında, poliklinikte veya muayenehanede almışlar ve kendi dillerine 

çevirmişlerdir. Böylece, artık hekim-hasta konuşmaları "nasılsınız - ağrınız var 

mı?"dan öteye gitmemektedir. Öte yandan, hekimlerin kendi aralarında bu dili 

kullanmakta ısrarcı olmalarının bir diğer nedeni ise aralarındaki dayanışmanın 

sonucudur. Standart Türkçe'den tıp diline dönmeleri, aralarındaki iletişimi 

kolaylaştırmakta ve kendilerini mesleki dillerinde daha rahat ifade edebilmektedirler. 

Bu dilin kullanılmasındaki en önemli nedenlerden biri ise, hastanın durumu ciddi bir 

tablo sergiliyorsa, yorumları hastanın anlayamayacağı bir dilde olmasına özen 

gösterilmesidir (Açıkalın, 1997: 67). 

Araştırma sonuçlarına dikkat edilirse, doktor-hasta iletişiminde hastanın eğitim 

durumunun oldukça önemli olduğudur. Eğitim durumuna göre doktor hastayla 
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iletişim tarzı benimsemektedir. Fakat hastanın durumu ne olursa olsun bazen 

doktorlar daha kolaylarına geldikleri için mesleki jargon kullanmayı seçmektedirler. 

Bu da iletişime istenmeden de olsa ciddi darbe vurulmasına neden olabilmektedir. 

Mesleki jargon konusunda bir başka yazar (A. Yüksel, 2009: 15) ise, her 

hekimin hastasına bir çeşit bilgi verdiğini ve durumunu izah etmeye çalıştığını 

belirtmektedir. Peki, ama hangi dilde bu bilgiyi vermeye çalıştığı sorusuna ise, kimi 

zaman hekim kendi mesleğinin sınırları içinde tıbbi terimleri o denli kanıksadığını; 

hastasının da bunu rahatlıkla kavrayabileceğini düşündüğünü vurgulamaktadır. Oysa 

pek çok eğitimli insan için bile çoğu Latince kökenli olan terimler yalnızca 

karmaşadır. Hastalığından zaten endişe duyan birisi her Latince sözcükle birlikte bu 

endişesi daha da artabilecektir. Burada yapılabilecek şey, konulan teşhisi hastaya 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel seviyesi her ne olursa olsun olabilen en anlaşılır 

biçimde açıklamak ve gereksinim duyarsa, hastanın soru sormasını kolaylaştıracak 

ortamı sağlamak olacaktır.  

Başka bir çalışmada yazarlar, elde ettikleri tüm veriler ışığında kısaca doktor 

hasta ilişkisinde dilsel bir sorunun yaşandığını belirtmektedir. Çalışma sonucunda; 

“doktorların ne söylediklerini hastaların anlamadığı” sonucuna ulaşılmıştır. 

Yazarlara göre, deneklerin büyük çoğunluğunun eğitimli olmaları göz önüne 

alındığında durumun daha da kaygı verici olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Diğer 

taraftan doktor-hasta ilişkisinde doktor odaklı iletişimsel bir süreç yaşanması, 

doktorların tutum ve davranışlarının deneklerce onaylanmaması, büyük oranın bu tür 

iletişimsel eylemden rahatsız olmaları ve tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkilemesi 

gibi bazı temel varsayımlar araştırma sonucunda doğrulanmıştır (Yağbasan ve Çakar, 

2005: 628). 

Sonuç olarak bakıldığında doktor-hasta iletişiminde, kullanılan dil anlamında 

bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların oluşumunda iletişimin niyetlenmiş ve 

niyetlenmemiş amaçları bulunmaktadır. Fakat çoğu kez, jargona bağlı olarak 

gerçekleşen iletişim sorununda doktorun amaçladığı iletişim sağlanamamaktadır. 

Hekimlerin jargonlaşmış bir dil kullanımının varacağı noktalar konusunda 

farkındalığının yeterince oluşmadığı gibi bir durumun varlığı dikkat çekmektedir.   
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1.1.3.2. Sağlık Okuryazarlığı 

Doktorlar uzun yıllar eğitim alarak mesleklerinde ciddi anlamda bir yerlere 

gelmiş olmalarına rağmen belki iletişim konusunda yeterli eğitim almamış olabilirler. 

Belki de aldıkları eğitim kendi sosyo-kültürel düzeylerinde neredeyse sorunsuz bir 

iletişim başarısı gösterseler de hastalarla her zaman aynı başarı sağlanamamaktadır. 

Çünkü her insan hasta olabilir ve her an bir doktorun karşısına hasta olarak çıkabilir. 

Buna ilaveten bir de “hasta” olmanın verdiği gerilimin altında doktorun hastayla 

iletişimi elbette zor olmaktadır.  

Sağlık hizmeti verenler veya sağlık hizmeti temsilcileri için sosyal becerilerin 

önemi, sağlık okuryazarlığı açısından etkileşim yeteneği ve iletişim etkililiği ile 

ilişkilidir. Sağlık personeli etkileşim ve iletişim beceri yeteneğine sahipliği 

neticesinde hastaların fiziksel, zihinsel ve duygusal durumlarını anlayabilir. Diğer 

önemli sosyal beceriler baskı altında iletişim kurmayı içerebilir. Bu sosyal beceriler 

kişilerin erişim yeteneği üzerinde etki yapabilir ve gönderilenlerin anlaşılmasına ve 

kabul edilmesine neden olabilir (Bernhardt ve Cameron, 2003: 585-586). 

Kişiler düşük sağlık okuryazarlığı ile birlikte bazen hastalıkların önlenmesinde 

sağlığın desteklenmesine en büyük ihtiyacı duyarlar. İyi bir iletişim, zayıf hasta-

sağlık personeli iletişiminde yüksek okuryazarlıktan düşük sağlık okuryazarlığına 

kadar her kesimdeki utanma anlayışına katkı yapabilir. Sağlık iletişimi mesajlarının 

kolaylıkla anlaşılır olması için hastaların sağlık okuryazarlığının düzeyi önemlidir. 

Bu yüzden hedef izleyicilerin sağlık okuryazarlığı özellikleri, ihtiyaçları ve engelleri 

belirlenmeli, sağlık iletişim programları hazırlanmalı ve bu programların başarılı 

olma zorunluluğu kabul edilmelidir (Bernhardt ve Cameron, 2003: 593). 

Kişilerarası sağlık iletişimi, kişilerin düşük sağlık okuryazarlığı durumlarında 

yazılı iletişimden daha az engellere tabi olabilir. Ancak, burada hala birçok önemli 

mesele vardır. Bunlar bilgi verme kapsamlı sağlık iletişim süreçlerinde, sağlık 

mesajlarının erişilebilir, anlaşılabilir ve uygun bir şekilde uygulanabilmesidir 

(Bernhardt ve Cameron, 2003: 595). 

Gelecek araştırmalar ve uygulamalar sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişimi 

üzerindeki üç ana kategori üzerinde odaklanmalıdır: -okuryazarlıkla ilgili engeller, - 

etkili sağlık iletişimine erişmek için anlayış ve - sağlık iletişim uygulama şekli. 

Burada araştırmacılar (Bernhardt ve Cameron, 2003: 599) araştırma, uygulama ve 
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sözcülük bilgisini genişletmek için gerekli ve düşük sağlık okuryazarlığı ile birlikte 

insan hayatında oluşabilecek yan etkilerin azaltılmasına dönük beş öneri sunmuştur:  

Birincisi, düşük sağlık okuryazarlığı ile birlikte kişiler arasında sağlık 

bilgilendirmesine engel olabilecek fiziksel erişimsizlik üzerinde odaklanmalıdır. 

İkincisi, mevcut ölçekler sağlık okuryazarlığı ölçümü için yeterli değildir. Çünkü 

çoğu aşırı tıbbi terminoloji okuma vurgusu ve tıbbi jargon (terim) anlayışı, sorulan 

soruyu değerlendirmek yerine, diğer önemli sağlık okuryazarlığı unsurlarını 

yönetmek için çok uzun sürebilmektedir. Özellikle, kapsamlı sağlık okuryazarlık 

ölçekleri değerlendirmesi içeren sağlık bilgilendirmesinde fiziksel erişimin, yerel dil 

okuryazarlığı, öngörülememe, medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı ve 

kültürel faktörler mesaj erişiminde etkili olabilmektedirler. Üçüncüsü, sağlık iletişim 

araştırmalarında, kişilere gönderilen yazılı mesajlar üzerindeki mevcut araştırmadan 

kaynaklanan bulguların sentez edilmesi tavsiye edilir. Düşük sağlık okuryazarlığı ile 

birlikte tamamlayıcı araştırma uygulanmalı ve ilave mevcut araştırma yürütülmelidir. 

Bu sentezin amaçları ve aynı biçimde standartlaştırılmış veya “en iyi uygulama” 

önerileri/sağlık iletişim teorisi ve ampirik bulgu kökleri olan ilave araştırma 

geliştirilmelidir. Dördüncüsü, ek sağlık iletişim araştırmasının, kişisel bilgisayar 

temelli uygulamaları paylaşım tekniklerini, düşük sağlık okuryazarlığı ile birlikte 

keşfe ihtiyacı vardır. Kullanılan kişisel amaçlı mesajlar, okuma seviyesi, aşinalık ile 

birlikte tıbbi jargon, onların kültürü, kaynak tercihleri, duyarlılık seviyesi, sağlık 

sorunlarına karşı metin boyutu, renk seçimleri ve diğer değişken iletilerin daha 

erişilebilir olanları, anlaşılabilir ve uygulanabilirdir (Bernhardt ve Cameron, 2003: 

599). 

 

1.1.3.3. Kişilerin Anlama- Kavrama Durumu 

Tedavi ilişkisinde hekimler açısından, hem teşhis hem de tedavi aşamasında 

hastaların ne kadar anladığı ve anladıklarını uyguladıkları önem taşımaktadır. 

Özellikle hastaneler dışında ki ayaktan tedavilerde hekimlerin önerilerini uygulamak 

tedavi başarısı için oldukça önemlidir. Burada hekimlerin zaman kısıtlıkları ve diğer 

sorunlar nedeniyle belirli bir zamanda anlatmaya çalıştığı bilgilerin anlaşılması, 

hastanın anlama ve kavrama durumuyla doğrudan ilgilidir. Hekimin standart olarak 

yaptığı iletişim çabası çoğu zaman yetmeyebilir. Burada akıl hastalıkları gibi somut 
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sorunları olan hastalar değil, başka rahatsızlığı olan akıl sağlığında sorun olmayan 

ama birçok nedenden dolayı anlama ve kavrama sorunu yaşayan kişiler konu 

edilmektedir. 

Geçtiğimiz yüzyıl içinde yeni ortaya çıkan bir grup iletişim akademisyen grubu 

çalışmalarını, iletinin ve konuşmacı tarafından kullanılan yöntemin dinleyici 

üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak konusunda yoğunlaştırdılar. Etkili ve güzel 

konuşmanın ilk uzmanları, araştırmalarını konuşmacının niyeti, yeteneği ve 

ortamının çözümlemesi üzerinde toplamışken, son elli yıl içinde gerçekleştirilen 

araştırmaların çoğu iletişimi konuşmacı (ileten) yönünden değil, dinleyici (iletilen) 

açısından ele alıp incelemiştir (Berth ve Sjöberg, 1998: 23). Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde sağlık personelinin iyi ve güzel konuşma yapması bazen doğru 

iletişimi sağlayamayabilir. Daha önemli olan hastanın neyi, nasıl anlayabildiğinin 

bilinmesi ona göre iletişim kurulmaya çalışılmasıdır. 

Dildeki kavramlar, bir grubun üyeleri tarafından karşılıklı iletişim kurabilmek 

amacıyla ortaklaşa kullanılan genellemelerdir. İnsanın kavramsal simgesel düzeyde 

işlev görme kapasitesi, biyolojik yapısında vardır. Bu düzeye erişebilmesi ise, sosyal 

bir ortamda olgunlaşmasına, gelişmesine ve bu ortamda başkalarıyla iletişim kurmayı 

öğrenmesine bağlıdır. Kelimeler bir kez öğrenildikten sonra, deneyim ve davranışı 

kategorilere ayırma eğilimi göstermektedir. Kelimeler, bireyin algısı, yargısı ve 

deneyim ve davranışın diğer yönleri görev için açık, organize ve kalıcı dayanaklar 

olarak işlev görmektedirler (Şerif ve Şerif, 1996: 482-483). 

Öncelikle kişilerin okuryazar olmaları, okuryazarlık dereceleri düşünme ve 

ifade gücüne etki etmektedir. Okuryazarlar, düşüncelerini sözlü kültüre ait insanların 

asla yapamayacağı bir biçimde ifade edebilme gücüne kavuşurlar (Sanders, 1999: 

14). Okuryazarlık noktasında çok ciddi bir eğitime sahip olan hekim karşısında 

yeterli bir eğitim almamış kişilerin ifade gücü ve anlama durumu elbette farklı 

olacaktır. Doğru iletişim kurma ve anlaşmak için iyi niyetli girişimler denense de 

anlama açısından istenen sonuç elde edilemeyecektir. 

Kişilerin sosyal statü ve eğitim durumlarının algılamalarına nasıl etki ettiği 

hatta düşünme tarzlarını nasıl yönlendirdiği ile ilgili önemli bir çalışma yapılmıştır. 

Bu araştırmanın özet bir şekilde çalışmada ele alınması doktor-hasta iletişiminde 

hastaların nasıl düşünebilecekleri ve kendilerini nasıl ifade edebildikleri veya 
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edemediklerinin anlaşılmasını sağlayabilir. Hastayı her yönüyle anlamak doktorlar 

için tedavi süreçlerinde önemli avantajlara neden olabilir. 

Kişilerin soyut düşünebilme ve kendini ifade edebilmesine dönük Walter J. 

Ong (1995: 66) Luria’nın araştırmasından örnekler vererek açıklamalarda 

bulunmuştur. İşlevsel düşünce üzerine yapılan bu çalışma, A.R. Luria’nın Cognitive 

Development: Its Cultural and Social Foundations (“Bilişsel Gelişme: Kültürel ve 

Toplumsal Temelleri”) adlı 1976 yılında yayınlanmış kitabında ayrıntılı bir şekilde 

yer almaktadır (Aktaran Ong, 1995: 66-74).  Ong’a göre “kavram içeren her düşünce, 

bir derece soyuttur” “ağaç” gibi “somut” bir terim bile, sırf tek bir “somut” ağaç 

anlamına gelmez; ancak nesneye verilen adın kendisi soyuttur. Bununla birlikte, 

kavram içeren tüm düşünceler bir derece soyut olsa bile, kimi kavram kullanımları 

diğerlerinden daha soyuttur.  Ong, seçkin Sovyet ruhbilimcisi Lev Vygotsky’nin 

önerisi üzerine Luria, 1931-1932 yıllarında, Özbekistan ve Kırgızistan’ın ücra 

köşelerindeki hiç okuma yazma bilmeyen ve biraz okuma yazma bilenler üzerine 

yapılan araştırmalardan alıntılar yapmaktadır. Araştırmayla ilgili temel bulgular 

aşağıda özetlenmektedir.  

Luria’nın araştırması açıkça sözlü ve yazılı kültür farkına yönelmektedir. 

Söyleşi yaptığı kişileri hiç okuma yazma bilmeyenden vasat derece okuryazarlara 

uzanan bir yelpazede tanımlanmış ve aktardığı verileri kolaylıkla iki grupta 

toplamıştır: sözlü geleneğe ve yazı temeline dayanan zihinsel süreçler. Bu iki grubun 

(ki hiç okuyup yazmayanlar çoğunluktadır) taban tabana apaçık zıtlığını meydana 

çıkaran araştırmada, düşünme sürecinin kökünden değişmesine sadece orta derecede 

okuryazarlık bile yetip artmaktadır (Ong, 1995: 67). 

Luria ve yardımcıları, çayhanelerde rahat bir ortamda söyleşiye katılan 

deneklere bildikleri bilmecelerle başlayarak sorular sormuş ve verilerini bu uzun 

söyleşilerden derlemişlerdir. Luria’nın buluşlarının konuyla ilgili olanları şunlardır:  

1. Okuma yazması olmayan denekler, geometrik şekilleri hiçbir zaman 

daire, kare gibi soyut adlarıyla tanımlamamış, bunlara nesne adları vererek 

tanımlamıştır. Daireye tabak, elek, kova, saat ve hatta ay; kareye ayna, kapı, 

kayısı kurutma tahtası vb. demişlerdir. Şekilleri bildikleri gerçek nesnelerin 

temsili olarak tanımlamışlardır. Hiçbir zaman daire veya kare gibi soyut 

nesnelerle ilgilenmemiş; bunları hep somut bir nesne olarak ele almışlardır. 
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Vasat derecede okuryazar öğretmen okulu öğrencileri ise, gerçek yaşamdan çok 

derslerdeki soru ve yanıtlama yöntemine alışık olduklarından şekillere 

kategorik isimlerini vermişlerdir. 

2. Deneklere üçü aynı kategoriye ait dört nesnenin resmi gösterilip 

benzer olanları, tek grupta toplanabilecekleri ya da tek adla belirtilebilecekleri 

bir araya getirmeleri istenmiştir. Söz konusu dizilerden biri, çekiç, testere, 

kütük, ve el baltası’nın resimlerinden oluşur. Okuryazar olmayanlar, bu grubu 

kategorik (üç alet, bir de alet olmayan kütük) olarak düşünmeye ısrarla 

yanaşmamış, gruba pratik açıdan –“duruma göre düşünerek” –yaklaşmış ve 

ısrarla nesneleri birbirinden ayırmak istememişlerdir. Luria, söyleşileri boyunca 

bazen okuryazar olmayan köylülere soyut sınıflandırmanın kimi ilkelerini 

öğretmeye çalışmıştır. Ancak köylüler, bir sorunla karşılaşır karşılaşmaz 

kategorik düşünmeden duruma göre düşünmeye geçerler. Çünkü onlar için 

işlevsel düşüncenin dışındaki –yani kategorik- düşünme tarzı önemsiz, sıkıcı ve 

saçma sapandır (Ong, 1995: 68-69). 

3. Yunanlıların alfabeli yazı teknolojisini içselleştirdikten sonra biçimsel 

mantığı buldukları ve böylece harfli yazının açtığı düşünme biçimini zihinsel 

kaynaklarının ayrılmaz bir parçası kıldıklarını biliyoruz. Bu gerçeğin ışığında, 

Luria’nın okuryazar olmayanların mantıksal karşılaştırma ve dolaylı 

çıkarımlara varmaya karşı tepkisine ilişkin deneyleri özellikle ilginçtir. 

Kısacacı, okuma yazma bilmeyen biri, tümdengelim yöntemlerine pek 

başvurmaz –bu, onların mantıksız, ya da düşünüş biçimlerinin mantıktan 

yoksun olduğu anlamına gelmez; okuma yazma bilmeyenlerin düşüncelerini 

kendilerine pek donuk gelen salt mantık kalıplarına sokmadıklarını, sokmak 

istemediklerini gösterir. Hem bu mantık yolu niçin ilginç ve cazip olsun ki? İki 

önermeyi birleştirip tek bir üçüncü önerme yaratmak, zeka oyunudur; halbuki 

pratik sorunlar önceden kurulmuş mantık oyunlarıyla çözümlenemez (Ong, 

1995: 69) Az bir okuma yazma kişileri sözlü kültürden epey uzaklaştırıyor. 

Ancak okuryazarlığın azıcık olması bile, onun günlük kişisel ilişkilerinde soyut 

düşünme biçimine oranla çok daha esnek davranmasını sağlıyor (Ong, 1995: 

70). 
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4. Luria’nın araştırmasında, en somut nesnelerin bile tanımlaması 

isteğine karşı gelinmiştir. Bazı örnekler verildikten sonra kişiler tanımlamayı, 

kişisel deneyimde ve “duruma göre” likte aramaktadır (Ong, 1995: 71). 

5. Luria’nın söyleşi yaptığı okuryazar olmayan kişiler, kendilerini 

tahlilde de zorluk çekmiştir. Kişinin kendini tahlil etmesi için, duruma göre 

düşünme biçiminin yıkılması gerekir. Benliği çepeçevre saran ve her kişinin 

etrafında dönen tüm yaşantı evreninden benliğin yalıtılması; benliğin tahlili ve 

tarifi için, merkez olan benliğin söz konusu durumun merkezi olmaktan 

çıkması gerekir. Okuryazar olmayan kişiler kendilerini tarif ederken dış 

bilgilerini daha fazla kullanıyor. Benlik değerlendirmesi birden “biz” olup grup 

değerlendirmesine dönüşüyor ve başkalarından beklenen tepkiye göre 

özetleniyor. Luria tarafından 36 yaşındaki bir başka köylüye nasıl biri olduğu 

sorulunca, yanıtı son derece insancıl ve dolaysız: “Kendi gönlümü ben nasıl 

tarif edeyim? Nasılım ben nasıl söyleyeyim? Başkalarına sor; onlar beni sana 

anlatsın. Ben kendimi anlatamam.” Böylece yargı insana dışarıdan gelmiş 

oluyor, kendi içinden değil. 

Ong’a göre Luria sorularını bilmecemsi ortama uydurursa da bu tür sorulara 

alışık olmayan köylülerin yanıtlarının geçerli olmadığı öne sürülebilir. Fakat burada 

en önemli olan nokta “alışık” olmamaktır; sözlü kültürler, geometrik şekiller, soyut 

kategoriler, kalıplaşmış mantıksal irdeleme süreçleri, tanımlamalar, hatta ayrıntılı 

tasvirler veya ince benlik tahlilleriyle ilgilenmezler. Luria’nın soruları, metin 

kullanmasını bilenler için ders sorularıdır ve okuryazarların hazırladıkları zeka 

testlerine benzemektedir; hatta bu testlerin kopyasıdır. Kendi içlerinde geçerli 

olabilirler, ancak sözlü kültür insanın paylaşmadığı bir dünyadan gelmektedirler 

(Ong, 1995: 72). Sözlü kültür halkı, insan zekasını ders kitaplarından alınmış 

sorularla değil, bir işlem bağlamında değerlendirir (Ong, 1995: 73). 

Sanders (1999: 73), okuryazar bir insanının gerçeği benimsemesini sindirim 

sisteminin çalışmasıyla açıklamaya çalışmıştır. Yazara göre okuryazar gerçeği 

midesine indirir, gereksindiği şeyleri alır, gereksinmediklerini atmaktadır. Okuma-

yazma, kişilerde farklı bir iç dünya yaratmaktadır. Kişi, bu dünyasında modern insanı 

oluşturan temel unsurlarla, yani bir bellek, bir bilinç ve bir benliğin aracılığıyla 

yürüyen aktif ve düşünsel bir yaşam sürmektedir. Yazar ayrıca alfabeyi öğrenen 
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insanları metaforik bir biçime büründüğünü belirtirken, birbirlerine derin ya da sığ, 

boş ya da yaşam dolu gibi benzetmeler yakıştırdıklarına değinmektedir.  

Oysa sözlü kültürde yaşayan halklar bildiklerini bir dizi kural ya da 

düzenlemeyi içselleştirerek ya da vicdanlarının sesini dinleyerek değişik örnekler 

aracılığıyla öğrenmektedirler. Sözlü kültürdeki kişiler duygusal yaşamlarını doğru 

davranışlarını betimleyen söylenceleri ve öyküleri tekrar tekrar dinleyerek 

doldurmaktadır. Sözellikte yaşamları ya da kurumları suçluluk duygusu ve pişmanlık 

şekillendirmez. Sözlü kültürde eylemler, okuryazar toplumlarda yarattığı izi 

bırakmaz. Tamamlanan eylem tıpkı sözcüklerin kendileri gibi tümüyle kaybolup 

gitmektedir (Sanders, 1999: 76). 

Bir yazı, bir toplumun kapısını aralayınca, okuma yazma bilmeyenler, elbette 

okuryazar bilincinin düzenli düşünme biçimini sezmeye başlar. Okuryazar insanların 

sohbetlerini dinlemiş veya bir kompozisyon yüksek sesle okunduğunu duymuş 

olabilirler. Luria’nın çalışmasının en önemli sonuçlarından biri, okuryazarlara özgü 

bilgi düzeniyle üstünkörü bir aşinalığın, okuma yazma bilmeyenlerde –en azından bu 

çalışmada görüldüğü gibi- belirgin bir iz bırakmadığıdır. Düşünme sürecinin 

değişmesi için, önce yazının tamamen içselleştirilmesi gerekir. Yazıyı içselleştirmiş 

insanlar yazı yazmakla kalmaz, konuşma biçimleri de okuryazar konuşması olur; 

başka bir deyişle sözlü anlatımlarının düşünme ve sözelleştirme biçimleri bile, 

değişen derecelerde, yazma bilmeselerdi bilecekleri bir düzene sokulur (Ong, 1995: 

74). 

Hekimin karşısında olan kişi, hasta, hasta yakını vb kim varsa verileni ne kadar 

alabiliyor? sorusuna, en azından kişinin eğitim durumunu öğrenmek ciddi bir katkı 

yapacaktır. Eğitim durumuna göre özellikle kişinin okuryazarlığına dikkat edilirse 

belki de iyi bir iletişim kurmanın kapısı önemli ölçüde açılacaktır. Eğer hekim benim 

tarzım bu, ben daima böyle anlatırım diyorsa ve bunda direniyorsa karşısındakilerin 

ne kadarının kendisini doğru anladığı üzerinde ciddi şüpheler taşıması 

gerekmektedir. Eğer tedavi önerilerine kişilerin anlaması ve uyması kaygısı taşıyorsa 

hekim bu konuya kafa yormalıdır. 
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1.1.4. Sağlık İletişiminde Başarılı Olma Önerileri 

Kreps ve Thornton (1992: 208), sağlık iletişiminde başarı için şunları tavsiye 

ediyorlar: 

1- İnsan iletişimindeki gelişmeler sağlık hizmeti sunanlar ile hastalar için 

yararlıdır. Bu nedenle sağlık personeli ve hastalar insan iletişimi alanındaki 

yeterliliklerini geliştirmeli. 

2- Sağlık hizmetlerinde ahlaki değerler ile etikten kaynaklı iletişim 

stratejileri değerlendirilmeli. 

3- Kişilerarası empati geliştirilmeli, iletişim politikaları ve sağlık hizmeti 

sisteminin bürokratik prosedürleri insanileştirilmeli 

4- Duyarlılık ve saygı, sağlık hizmet sistemi içindeki katılımcılar 

arasında farklı kültürler için geliştirilmeli 

5- Doğru sağlık bilgilendirmesi, uygun tüm iletişim kanallarına yani 

kişilerarası iletişimden kitle iletişimine kadar stratejik olarak yayılmalıdır.  

 Bu konu ikinci bölümde doktor-hasta iletişimi başlığı altında kişilerarası 

iletişim boyutunda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Burada sağlık iletişiminde 

başarılı olmak için kısaca kitle iletişim araçlarından yararlanmaya değinilecektir. 

        

1.1.4.1. Kitle İletişimin Araçlarından Yararlanma  

Sağlık iletişiminin önemli bir bölümünü de kitle iletişim çalışmaları 

oluşturmaktadır. Hedef kitlenin bir sağlık davranışında bulunmasını sağlamak veya 

yanlış tutumları düzeltmek amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak 

gerekmektedir. Bu arada sağlık iletişimi çabalarında hedef kitlenin doğru tespit 

edilmesi başarının temel şartlarındandır. Eğer iletişim kurmada amaç karşı tarafta 

etki oluşturmaksa, alıcının sosyo-kültürel, demografik özelliklerini bilmek mutlaka 

iletişim başarısını sağlamakta kaynağa önemli ipuçlarını sunabilir.  

Sağlık iletişimi açısından hedef kitleyi ayırt etmek aslında hiç de kolay değildir. 

Hedef kitle belirlemede dar bir bakış açısıyla hareket edildiğinde eksiklikler ve 

hatalar yapmak olasıdır. Benzer görülen insanlar, aslında sağlık davranışı 

bakımından birbirinden tamamıyla farklı olabilir. Aynı bölgede yaşayan benzer 

sosyal hayata sahip olan, kazançları ve birçok hayat davranışları birbirine benzeyen 

kişilerde bile sağlık davranışı farklılıklar gösterebilir. İşte bu nedenle hedef kitleyi 
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demografik, coğrafik veya ödeme durumlarına göre ayırmak yeterli kalmayabilir; 

bunların yanında diğer hususları da kombine ederek hedef kitle daha dikkatlice 

belirlenmelidir (Okay, 2009a: 53). 

Tipik bir sağlık kampanyasında nüfusu bölümlere ayırmak zorunluluğu vardır. 

Bunlar yaş, cinsiyet, etnisite, değişimin aranması, duyarlılık, kendi kendine 

yararlılık, değerler, kişisel özellikler ve sosyal bağlam boyutlarında 

değerlendirilmelidir (Salmon ve Atkin, 2003: 453). Diğer yandan Lammers ve 

arkadaşları (2003: 330) sağlık hizmetlerinde iletişimin yansımaları açısından 

demografiyi yaş, cinsiyet ve etnik durum olarak ele almaktadırlar. 

Hedef kitlenin dikkat düzeyleri ile ilgili Çınarlı (2008: 160), hedefin mesaja 

bilişsel bir çaba ile dikkat göstermesinin en önemli belirtisinin, mesajın konusuna 

olan ilginin düzeyi olduğu, bu ilginin de farklı yollarla kavramlaştırılacağını 

belirtmektedir. Örnek olarak kanserde erken teşhis ile ilgilenen biri aktif olarak bu 

konuyla ilgili bilgilendirme arayacakken ilgi duymayanın ise bilgilendirmeyi pasif 

olarak (çevre yoluyla) almakta olduğunu vurgulamaktadır. Çınarlı, mesajı 

oluşturanın amacının, pasif kitlede aktif düşünceyi harekete geçirmek olduğuna 

dikkat çekmektedir. 

Medya teknolojileri, sağlık iletişiminde önemli yere sahiptir. Bu araçlar onların 

sağlık hizmeti sunma amaçlarının başarısı ve kişisel iletişim kurma yeteneği 

sınırlarının genişlemesi yönünde müşterileri ve sağlık hizmeti uygulayıcılarına imkân 

vermektedir. Medya, iletişim kurma yeteneğimizin uzantılarıdır ve modern sağlık 

hizmeti talebinin karmaşıklığında fayda sağlayan güçlü bir sağlık iletişim öğesidir. 

(Kreps ve Thornton, 1992: 113). 

Hedef dinleyicide arzulanan yanıt için kampanyalarda üç temel iletişim süreci 

kullanılır: farkındalık, komutlar (intruction), inandırma(ikna). Farkındalık mesajları 

kişilerin ne yaptığı bilgisini verir, kimin yapacağını belirtir, orada ve ne zaman ne 

yapıldığının söyleneceğini (işaret edileceğini) sağlar. İntraction (komut) mesaj, onun 

nasıl yapılacağını (bilgilendirmesini) sunar. Geleceğe dair inandırıcı mesajların 

sunumu kampanyalar için ihtiyaçtır. Klasik iddia genellikle bilgi kazanımından ve 

inanış oluşumundan geçerek tutum yaratımı veya değişimini içerir. (Salmon ve 

Atkin, 2003: 455). 
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Sağlık iletişim kampanyaları veri toplama için bir metot olarak odak gruplara 

önem vermektedir. Odak grupların kullanımında, araştırma amacında kampanyanın 

çeşitli aşamalarında bilgi toplamak için izleyicinin ihtiyaçlarını anlamaya dönük 

biçimlendirici araştırmada; tutumlar, davranışlar ve inanışlar; mesajların ve 

araştırmanın bağlamsal değeri; diğer araştırma yaklaşımlarından kaynaklanan ek 

bulguların sonuç değerlendirmesi gibi unsurlardan yararlanılır. Eğer odak gruplar 

uygun bir şekilde kolaylaştırılırsa, zenginlik ve derinliğe sahip araştırma verimli 

dataya sahip olur. Yetenekli yürütücü hastaların sağlık endişeleri hakkında işaret 

edilen görüşlerine dair katılımcıların kurnazlığını didikleme kapasitesine sahiptir 

(Edgar vd., 2003: 631). 

Sağlık ve tıpla ilgili bir haberin doğruluğu kadar zamanlaması da önemlidir. 

Çünkü sağlık alanındaki haberde, haber kaynaklarının anlatılan konudan doğrudan 

doğruya etkilenmeleri, yaşamları ya da çıkarları söz konusu olacaktır. Tam kesinliği 

oluşmamış henüz erken araştırma evresinde olan bir buluşun hastalar için gerçekten 

bir çözümmüş gibi sunulması, bir anlamda “umut tacirliği” yapılması, gerçekle 

karşılaşınca bundan olumsuz etkilenebilecektir (Sütlaş, 2007: 27). 

Medyanın tıpla ilgili çalışmalarında nasıl bir “etik politika” izlemesi gerektiği 

ile ilgili bir soruya cevap nasıl olabilir? Tıp ve sağlık haberlerinin herhangi bir 

“haber” gibi yayınlanması düşünülemez elbette. Bu konuda E. Aydın (2006: 132) 

insan sağlığı gibi bir konuya yönelik olarak medyanın belli bir etik yaklaşım 

içerisinde olmamasının beklenemeyeceğine değinirken yayıncılık ilkeleri içerisinde 

tıpla ilgili temel bir ilkenin ortaya konması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Sağlık 

haberlerinin nasıl yapılmasına dönük bazı sorular ortaya koyarken son zamanlarda 

başta görsel medya olmak üzere tıp ve sağlıkla ilgili halkı bilgilendirmeyi amaçlayan 

önemli programların varlığına tanık olduğu gerçeğini belirtmektedir. Yazar, yinede 

“haber” anlamında medyanın tıp/sağlık haberlerini “sansasyonel” habercilik anlayışı 

çerçevesinde takip etmek alışkanlığının sürdüğüne de değinmektedir. 

Eleştirilere rağmen Sütlaş (2007: 36) hekimlerin kendi çalıştıkları yerlerde 

geniş ve sorunsuz halk kesimlerini kolay etkileyemeyeceklerini bunu ancak medya 

aracılığıyla gerçekleştirilebileceklerini savunmaktadır. 

Medyanın sağlık iletişimi alanında kullanım amaçlarının gerçekleştirilmesi 

yöntemleri açıklayan Çınarlı (2008: 140) şunları öne sürmektedir: 
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- Sağlık konuları hakkında bilinci arttırmak (örn. İçkili araba kullanmama) 

- Sağlığın kamu gündemine yerleştirilmesine yardım etmek. 

- Basit enformasyon ve tekli mesaj iletmek 

- Başka kolaylaştırıcı faktörler mevcutsa davranış değiştirmek 

 

1.1.4.2. Sağlık Mesajları Nasıl Olmalı 

Sağlık iletişiminde elbette mesajın hedef kitleyi etkilemek için nasıl 

oluşturulacağının önemi tartışılmazdır. Bu nedenle sağlık kampanyası yaparken 

kabaca uygulamalarla yaratılmış mesajın niteliksel sonuçlarının test edilmesi 

sağlanmalıdır. Ön denemeden elde edilen geri bildirimi, izleyicinin dikkatleri 

bağlamında final yapım öncesi değerlendirilmelidir. Mesajlar bilgilendirici, inançlı, 

motive eden, inandırıcı, kullanışlı, hedefi üzerinde hoşa gidici ve öğüt verici olmalı 

ve bozucu, şaşırtıcı, sinirlendirici ve donuk olmayan biçimlerinde oluşturulmalıdır 

(Salmon ve Atkin, 2003: 452). 

Sağlık mesajlarının tasarımında gelecekte nasıl bir durum oluşacaktır sorusuna 

cevap arayan yazarlar, çeşitli kişisel mesaj tasarımının etkili olduğunun bilindiğini 

belirtmektedir. İlk olarak bu çalışmaların nasıl olduğu hakkında yeterli bilgi 

olmadığını fakat karşılıklı etkileşimlerin tamamı, dolaylı etkiler, niyetlenmemiş 

etkiler ve ‘olabilen’lerin varlığına dikkat çekmektedirler. İkincisi, çalışma ihtiyacı 

içinde farklı değişkenlerin seçilmesi duyarlılığı, zorluğu, kendi kendine etki, uyarı 

etkisi, beklenti sonuçları, engeller, kazançlar, tutumlar ve sosyal kurallar ile ilgili 

tutumların sonuçları, niyetler ve davranıştır. Üçüncüsü, mesaj tasarımcıları sağlık 

mesajlarının tesliminde diğer araştırmaya ihtiyaç duyar. Mesajda neyin önemli 

olduğu ve nasıl söylenmesi iyi belirlenirken anlamayı geliştirmek çalışması da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Dördüncüsü ise duygusal ve bilinçsel tepkimelerle 

karmaşık dürtüler ekseninde geleceğin mesajlarının nasıl olduğuna dair halen daha 

yeterli bir anlama bulunmamaktadır (Murray-Johnson ve Witte, 2003: 488). 

Mesaj oluşturulurken destekleyici iddialarında belirtilmesi sağlanmalıdır. 

Kaynak yüksek bir güvenilirliğe sahip olmadığı oranda bunun önemi büyüktür. 

Yüksek derecede kişisellik içeren mesajdan hedef kitle daha fazla etkilenir. Burada 

istatistikler, dökümantasyon sağlama ve dramatik içerikli örnekler ve saygın 

kaynakların tanıklığı önemlidir. Konuyla ilgili tecrübeli olan hedef kitlede inkârın 
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önlenmesi için mesajın nasıl kanıtlanacağı gösterilmelidir (Salmon ve Atkin, 2003: 

457). 

Ayrıca popüler sağlık medyası ile ilgili içerik analizi çalışmaları yapan 

araştırmacılar, sağlık mesajlarının bilgilendirme değerinin, sık sık rastlanan hileli 

beyanlarının kusurları tarafından fenalaştığını ve uygunsuz rol modelliğine sahip 

olduğunu buldular (Kline, 2003: 561). 

Etkili sağlık mesajları yaratımı kişilerin iknalarına ve motivasyonlarına neden 

olmaktadır. Fakat bağlantıda herhangi bir zincir noksansa, mesajlar yanlış 

yorumlanabilir ve niyet edilmemiş mesajların sonuçları ortaya çıkabilir (Murray-

Johnson ve Witte, 2003: 488). Böylece onca çabaya rağmen istenen etki meydana 

getirilememesinin yanında tam ters etkilerle birlikte bir başarısızlıktan söz edilebilir. 

Bu nedenle mesaj oluşturulmasında çok dikkatli olmalı hedef grubun özelliklerine 

uygun yaratıcı mesajlar hazırlanmalıdır.  

Yine mesajlar hazırlanırken alıcının birçok özelliğine dikkat etmek 

gerekmektedir. Alıcının yaşı, cinsiyeti, ırkı, zekası, eğitim durumu, sosyal eğilimleri-

görüşleri ve hayat alanını (Türkkan, 1998: 33) bilmek mesajların amacına ulaşmasına 

yardım edecektir. 

 

1.1.4.3. Sağlık İletişiminde İnternet 

Günlük yaşamımızın her aşamasında etkili bir şekilde, bilgilenmek için medya 

teknolojilerini kullanmaktayız. Sağlık hizmeti sunanlar ve hastalar bu teknolojiden 

uzak olamazlar. Telefon kullanımı hastanın sağlığına dair triaj işlemlerinde, faks bir 

klinikte tıbbi bilgilendirmede ve televizyondaki sağlık haberlerinin izlenmesinde, 

sağlıkla ilgili amaçlarına değişik şekillerde doktor ve hasta için kullanılırlar. Son 

zamanlarda en fazla dikkat çeken ise bu konuda internettir. İnternet diğer medya 

teknolojilerinden farklıdır. Çünkü hem kapsamı hem ulaşılabilirliği, hem hızı hem 

interaktif olması nedeniyle diğerlerinden farklılık gösterir (Street, 2003: 75). 

Son zamanlarda internet kullanımı popüler internet siteleri ile birlikte sağlık 

bilgilendirme kaynağı olarak artarak devam etmektedir (Rimal ve Adkins, 2003: 

497). İnternet, bilgiye ulaşım kolaylığı, her zaman ulaşılabilme rahatlığı gibi 

avantajları nedeniyle diğer iletişim araçlarından farklıdır. Gün geçtikçe internet 

kullanımı hızla artmaktadır. O nedenle ön bilgilendirmede sağlık kuruluşları mutlaka 
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interneti etkili bir şekilde kullanmalıdır. Böylece hastalar sağlık kuruluşuna 

gelmeden, kurumlar ve çalışanlarla ilgili olumlu bilgilere sahip olabilirler. Ona göre 

daha pozitif bir algı ile hastaneye gelirler ki, yaşanacak birçok sorunun önüne 

kolaylıkla geçilebilir.   

Kısaca, internet sağlık hizmeti sunanlarla hasta arasında farkına varılabilir 

önemli bir iletişim potansiyeli göstermesine rağmen geleneksel yüzyüze görüşmenin 

yerini alıp alamayacağı kesin değildir. Ama hasta ile sağlık hizmeti sunanlar arasında 

iletişime geniş fırsatlar sağlayacağı açıktır (Street, 2003: 75). 

 

1.2. Tıp Etiği 

Sağlık iletişiminin sınırlarını belirlemede aslında farkında olunandan çok öte 

tıbbi etik kurallar önemli bir yer teşkil etmektedir. Etik değerler hastaya nasıl 

davranılacağı, nasıl yaklaşılacağı gibi birçok konuya ait bakış içermektedir. Hastayla 

iletişim kurmanın yolları, nelerin iletileceği, hasta yakınlarına nasıl davranılacağı ve 

güven gibi konularda da sağlık personeline yol göstermektedir. Bu nedenle kısaca 

etik konusuna değinip bu bölüm sonuçlandırılacaktır. 

Tıp etiğinin uygulama alanına değinen Vatanoğlu (2008:17), tıp etiğini etiğin 

uygulamalı etiğe yansıyan farklılaşmış uzantısı olarak tanımlamaktadır. Yazar, etiğin 

tıp uygulaması sırasında hekim-hasta, hekim-hekim, hekim-kurum, hasta-sağlık 

politikası, denek araştırmacı hekim vb. ilişkilerinde belirlenen değer sorunlarıyla 

ilgilendiğini vurgulamaktadır.  

Tıbbi girişimler, uzmanlıkları farklı çoklu disiplinlerden oluşan ekip tarafından 

uygulanmaktadır. Kodlar, yürütülen standartlar, anlamların belirlenmesi ve etik 

sorunların çözümü ekibi oluşturan profesyoneller arasında bazen farklı 

olabilmektedir. Örneğin sağlıkta çoğunlukla kişisel davranış vurgu ve kişisel 

haklarda mahremiyet üzerine yönelme artmakta, toplumsal örgütlerde ise sağlığın 

desteklenmesi, toplum refahının yükselmesi veya tüm toplum sağlığının düzeltilmesi 

çabası öne çıkmaktadır. Sağlık iletişimcileri bazen yönelimler ve çoklu rollerden 

kaynaklanan çelişkili zorunluluk sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaktadır (Guttman, 

2003: 668). 

Genel insan ilişkilerinde olduğu gibi tıp etiği alanındaki değerlendirmelerde de 

belli etik ilkelerin varlığı kaçınılmaz gibi görünmektedir. Özellikle son yakın yıllarda 
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yaşanan gelişmelerde, etik ilkelerin varlığı ve tartışılması hayli önemli bir etkinlik 

alanı haline gelmiştir. Günümüz tıp etiğinde çeşitli sayıda ilkelerden söz edilse de 

genel eğilim olarak dört ana ilkenin varlığından söz edilebilmektedir. Bunlar 

“yararlılık”, “zarar vermeme”, “hasta özerkliğine saygı” ve “adalet” ilkeleridir (E. 

Aydın, 2006: 9; Veatch: 2011: 6). 

Hekim-hasta ilişkisine hasta özerkliği kavramının yerleşmesini etik uzmanı E. 

Aydın (2006: 11) ileride tıp etiğinin en önemli tarihsel dönemeçlerinden biri olarak 

anılacağı iddia etmektedir. Hasta özerkliğine saygı ilkesi de son dönemlerin bir 

ürünüdür. Son 25-30 yıl gibi gerçekte çok uzun olduğu söylenemeyecek bir süre 

içerisinde hekim-hasta ilişkisini belirleyen etik değerlerde önemli değişimler 

yaşanmıştır. Yazara göre son dönemde, klinikte asıl karar verme noktasında hekimin 

bulunduğu “hekim merkezli” anlayışın yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. 

Hekim-hasta ilişkisindeki hem teknik, hem etik yönden geleneksel olarak otorite 

gücünü elinde tutan koruyucu ve babacıl hekim kimliği yerine hastasıyla yapıcı bir 

işbirliğine giren, onunla iletişimini artıran, onun kişilik haklarına saygı gösteren ve 

tıbbi karara hastasını katan bir kimliğe bırakmıştır.  

Etik yaklaşımın en önemli noktalarından birisi de hangi bilgilerin sır olduğunun 

belirlenmesidir. Genel olarak toplumun ayıplamasına, tiksinmesine yol açan veya 

hastanın ekonomik durum ve geleceğini etkileyen, saklanmasında yarar bulunan bilgi 

ve olayları "sır" olarak niteleme olanağı daima vardır. Sır sayılan bilgi ve olaylar 

yalnız mesleğin yerine getirilmesi sırasında elde edilen bilgilerle sınırlı olamaz. Tıbbi 

yardım dolayısıyla öğrenilen bilgiler de sır sayılabilir (Elçioğlu, 1997: 19). Böylece 

tıbbi alandan sır kavramının boyutunun ne kadar geniş olduğuna dikkat çekmektedir. 

İletişim kurulurken belirlenen sır boyutuna oldukça dikkat edilmelidir. 

Bir hekiminin hastasıyla etik bağlamda ilişkisini değerlendiren Weaver (2007: 

135) bazı tıbbi etik tavsiyelerde bulunurken, bir doktorla sağlık ilişkisi olan bir 

hastanın doktorunu değiştirmek için bir sebep bulmak zorunda olmadığına 

değinmektedir. Aslında hasta sadece kendi kayıtlarını sebepsiz bir şekilde yeni bir 

hekime götürmeyi isteyebilir derken, bu nedenle bir doktor etik sorunları ve hastanın 

kendisini bırakma iddialarına karşı dikkatli olmak zorundadır.  Yazar doktorların en 

azından hastasıyla mutlaka konuşması ve onunla irtibat sağlaması gerektiğini tavsiye 
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ediyor. Eğer hasta hekim değiştirmeye karar vermişse bile bir başka hekimle 

görüşme yapana kadar tedavisini devam ettirmesi gerektiğini anlatıyor.  

Hekimin soruları yanıtlaması, açıklaması ve hastanın anlayacağı bir dilde bilgi 

vermesi hasta mutluluğu ile yakından ilgilidir. Böylesi yaklaşımlar ile hastanın 

gerginlik ve korkularını dışa vurması, sağlık çalışanlarından beklenen yararı yalnız 

tıbbi açıdan değil etik açıdan da en üst düzeye çıkartabilir (Elçioğlu, 2007: 27-28). 

Bir çalışmada ise araştırmacılar 200 doktor-hasta görüşmesi üzerinde gözlem 

yapmışlardır. Bu gözlemlerden çıkan yaygın birinci görüşe göre, hastaların medikal 

görüşme esnasında doktorlara ne sorduklarının üzerinde netlik yoktur. Çoğu hasta 

sorularını formüle etmemektedir. Doktorların söyledikleri ve gerçekleştirdiklerini 

anlamaksızın, bazıları hastalığının açıklanması veya tedavilerinin kabulünü takip 

etme çabalarını ön planda tutmaktadırlar. Böylece kültürel ve kişisel faktörler, ek 

olarak hastanın bilgilendirmesine uyumlu ve gönüllü olmasında etkilidir. Bunda 

hastanın hastalığı ve sorunu hakkındaki bilgi birikimleri, soru hazırlamada 

yetenekleri, spontan soruları, süreçler ve sonuçlar safhasında bilgilendirme önem 

taşımaktadır (Cegala ve Broz, 2003: 110). 

Odabaşı ve Büken (2009: 1042) hekim-hasta ilişkisinin belirleyicilerini; 

hekimlerin ve hastaların beklentilerinin yanı sıra, doktorun görev ve sorumlulukları, 

aydınlatılmış onam alma süreci ve söz konusu tıbbi uygulamanın etik ve yasal 

standartlara uygun olup olmadığı şeklinde değerlendirmektedir. 

Tıbbi işlemlerin uygulanması esnasında hastaya zarar verme ihtimali her zaman 

bulunmaktadır. Yapılacak işlemin hastaya getireceği yarar ile vereceği zarar 

kıyaslanmalı, söz konusu risk göze alınabilecek ölçüde küçükse ve müdahaleden 

beklenen yarar, yeterince fazlaysa, gereken yapılmalıdır (Özlü, 2005: 41). 

Uygulamalar sırasında müdahale ve kararların etik kavram ve değerlere uygun 

olması, hekimin büyük dikkat ve duyarlılığını gerektirmektedir. Burada üzerinde 

durulması gereken önemli noktalardan birisi ise hekimin etik sorunlar karşısın da ne 

tür yöntem ve yaklaşım biçimi uygulayacağından öte, hekimin mesleğinin etik 

yönünü güncel biçimde yaşama geçirme gayret ve amacıdır. Hastanın özerkliği, 

bilgilenme ve karar verme hakkı her durum da ilişkinin merkezin de yer almalıdır. 

(Odabaşı ve Büken, 2009: 1054). 
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Bilgel (2008: 107) hasta hekim iletişimin öneme değinerek Hipokrat’tan bu 

yana hekimliğin en temel ilkesinin “Önce zarar verme!” (Prima non nocere) 

olduğunu belirtmektedir. Hekimin hastasına önce zarar vermemek için ise, ilk baştaki 

temel şartın hekim ile hastası arasında iyi bir iletişimin kurulması gerektiğini 

savunmaktadır. Hekimin hastalara yardım etme isteği, üstün bilgisini gösterme 

arzusu, engin tıbbi becerisini ispatlama dürtüsü, maharetli altın ellerini sergileme 

dileğinin hastayla iyi bir iletişimden sonra yer almalıdır.  

Bilgel’e (2008:113) göre hasta hekim iletişiminin etik kurallarının büyük bir 

bölümü genel iletişim etiği ile aynıdır. İyi bir hasta hekim iletişiminde uyulması 

gerekenler şunlardır: 

- Hastayı güler yüzle karşılamak 

- Hastaya oturması için yer göstermek 

- Hastaya adıyla hitap etmek 

- Hastayla göz teması kurmak 

- Hastayı içten ve samimi dinlemek. Konuşması, gülümsemesi, belirli 

ifadeleri tekrarlaması için hastayı cesaretlendirmek. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ  

Sağlık hizmetlerinde son dönemlerde en çok dillendirilen konuların başında 

hekim-hasta ve yakınları arasında gerçekleşecek iletişimin nasıl olacağı, ne tür 

kurallara bağlanacağı gibi meseleler gelmektedir. Bu konuda birçok görüş, öneri ve 

yaklaşımlar öne sürülmektedir. Tıbbın temeli sayılan hastalık yoktur, hasta vardır 

anlayışı ele alındığında iletişimin nasıl yapılması gerektiğini dar bir anlamda formüle 

etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü kişilerin sosyo-demografik 

özellikleri, içinde bulunduğu aciliyet, ağrı vs. iletişim kurma yöntemini doğrudan 

etkileyecektir. Bu bölümde doktor-hasta iletişimi üzerinde yapılan çalışmalar ve 

görüşler ele alınacaktır.   

Hekim ve hastaların farklı kültürel dünyada yaşadıkları ve farklı gerçekliklerle 

karşı karşıya oldukları, hastanın belli rahatsızlıkla (illness), hekimin ise hastalıkla 

(disease) uğraşmak durumda kaldığı bilinmektedir. Bunun için aralarındaki ilişki 

basit bir şekilde kendi rollerini yerine getirme ilişkisinden çok, derin yapısal 

özellikler taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalarda aslında doktor-hasta 

ilişkisinin daha karmaşık bir zeminde gerçekleştiği saptanmıştır (Yağbasan ve Çakar, 

2005: 614).  

Hekim-hasta ilişkilerinin büyük bölümünde birçok nedenden dolayı güç 

dengesinde hekimin ağırlığı daha fazla görülmektedir. Çünkü ister istemez soruna 

odaklanma hastaya yani kişiye odaklanmanın önüne geçmektedir. Böylece oluşan 

hekimlerin kontrolünde olan hekim-hasta ilişkisinde, iletişim tek yönlü ve zaman 

zaman kişiyi aşağılayıcı olarak değerlendirilmiştir (Elçioğlu, 2007: 27). 

Gordon ve Edwards (1997: 17-19) sağlık personeli için etkili iletişim 

becerilerinin kullanılmasından sağlanabilecek somut yararların oldukça uzun bir 

listesini derlemişler: 

1. Doktorlar daha doğru bilgi topluyor ve daha doğru tanı koyuyor. 

2. Hemşireler hastaların gerçek duygularını öğreniyor. 

3. Hastalar kendilerine bakanlara daha çok güveniyor. 

4. Hastaların tedavi ve yönetime direnci azalıyor. 

5. Hastaların gerginlik ve korkularını dışa vurmaları kolaylaşıyor. 
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6. Hastalarla sağlık personeli arasındaki olumsuz sözsüz iletiler azalıyor. 

7. Hastaların sorun çözümüne yardım ediyor. 

8. Sağlık personeli, sorunu olan hastalara danışmanlık yapmaları için daha 

iyi donatılıyor. 

9. Sağlık personeli, hastalıklarını kötüleştirecek durumlarla baş etmede 

hastalara daha çok yardımcı olabiliyor. 

10. Sağlık personeli özel sorunları olan hastalarla uğraşmada daha etkili 

oluyor. 

11. Doktorlarını dinleyen hasta sayısı yükseliyor. 

12. Doktora gitmekten memnun olanların sayısı artıyor. 

13. Çok sayıda hasta, doktorların teknik becerilerini değerlendiriyor. 

14. Hastaneye yatan hastaların depresyona girme, birisine muhtaç olma ve 

çaresiz kalma olasılığı daha azalıyor. 

15. Hastalar daha erken taburcu ediliyor. 

16.  Hastalar doktorlarını daha seyrek değiştiriyor ve aynı doktora yeniden 

gitme olasılığı artıyor. 

17. Hastalar tedaviye daha az direnç gösteriyor. 

18. Hastaların doktorlara yanlış tedavi nedeniyle dava eğilimleri azalıyor. 

Hastaların iyimserlikleri ve yaşama istekleri artıyor. 

 

2.1. Doktor-Hasta İletişimi 

Doktor-hasta ilişkisinde, hem doktor hem de hastanın iletişimsel özellikleri 

kurulacak iletişimde başarıyı doğrudan etkilemektedir. Özellikle doktorların iletişim 

yöntemini seçerken hastaların birçok yönünü bilmesi ona göre davranması hastayla 

etkili iletişim kurmalarında yardımcı olacaktır.  

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aydın, sağlık hizmeti sunumunda sağlık 

çalışanlarının yaptıkları işleri hasta memnuniyeti açısından sorgulaması gerektiğine 

değinmektedir. Yöneticiden başlayarak tüm çalışanların kendi pozisyonlarında 

yaptıkları işi üç nedenle sorgulamalıdır: 1.Neyi niçin yaptıkları, 2-Amacına yönelik 

bir davranış sergileyip sergilemediklerini, 3-Sonuçlarını sorgulamalıdır. Aydın’a 

göre bazen amaca yönelik davranış sergilendiği düşünülebilir, ama sonuca 

bakıldığında ise hiç amaca hizmet etmiyordur. Bütün sağlık teşkilatı varlığının esas 
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amacı, “hasta için ya da sağlam insanı hasta etmemek için”dir. Hastayı ruhuyla, 

bedeniyle tam bir iyilik haline kavuşturmayan hiçbir davranış, amaca hizmet 

etmemektedir (S. Aydın, 2008: 24). 

 

2.1.1. Doktorun İletişim Rolü 

Sağlık ekibi, birçok farklı sağlık meslek mensubunun, fonksiyonları birbirini 

tamamlayan farklı görev yetkilerinden, eğitim ve mesleki değerden meydana gelen 

üyelerden oluşmaktadır (Cockerham, 2004: 280). Her üyenin az veya çok önemli bir 

görevi vardır ve aksamalar bir dizi hatayı doğurmaktadır. Çalışma konusu doktor-

hasta iletişimi olduğu için konuyu sınırlı tutarak ekibin sadece doktor üyesi ele 

alınacaktır. Sağlık hizmeti sunumundan ekip, modern sağlık hizmetinin temel taşıdır. 

Bu ekip üyelerini kaynaştıran ve onları örgüte dahil eden kavram iletişimdir (Poole 

ve Real, 2003: 396).  

Son zamanlara ortaya çıkan tıp alanındaki teknolojik gelişmeler ve 

paralelindeki yaşanan bilimsel atılımlar, hekimlere birçok kolaylık sağlamaktadır. 

Fakat bu kolaylıklar tanı koyma ve tedavi olanakları açısından olup tedavi sürecinin 

teknik yanını içermekle birlikte kişilerarası yönünü dikkate almamaktadır. Oysa 

hasta olmak sadece tıbbi bir olgu değil aynı zamanda sosyal bir rolü içermektedir. 

Dolayısıyla tedavi sürecinde, diğer tıbbi tüm faktörlerin yanında tedavi ekibinin 

hastaya yaklaşımının ve davranış biçiminin de büyük etkisi bulunmaktadır. Hasta 

hekim arasında tıbbi nedenlerin dışında kalan önemli bir eksikliğin olduğu iddia 

edilmektedir. Bu eksiklik de en belirgin olarak hasta ile hekim arasındaki iletişimde 

kendini göstermekte ve hastanın hekime duyduğu güven ve tedavinin gereklerini 

yerine getirme açısından büyük sorunlar doğurmaktadır (Şahin, 1999: 39-40). 

Doktorların kendi düzenlemelerine tabi mesleki modelde ise hekimler sağlık 

sisteminin merkezindedir ve sağlık kaynaklarının kullanımı, kendi kararlarına 

bağlıdır. Hasta adına hareket ederek, ihtiyaçlarıyla ilgili tüm bilgilere erişmektedirler 

ve bunlara göre hizmet sunmaları beklenmektedir. Burada hekimlerin bilgi 

düzeylerinin hizmet sundukları hastalarında çok fazla olması, kaynak kullanımında 

hekimlerin merkezi rol oynaması yetkiyi kötüye kullanım gibi bir sonuç 

doğurabilmektedir. Hekim merkezli durumun sakıncalarından kurtulmak için tıbbi 
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uygulamaların kontrolü, belirli ahlaki normlar çerçevesinde, mesleki 

sosyalizasyondan da etkilenmektedir (Saltman ve Joseph, 1998: 9). 

Doktorun görevi hastalığın tedavisini içerir, birinci görevi tanıya ulaşmak ve 

sağlık bozukluğuna çare uygulamak olup hastayı mümkün olan normal durumuna 

getirerek geriye dönüşünü sağlamaktır. Hastalığın iyileşme nedeninin doktor 

tarafından değerlendirilmesi gerekir (Cockerham, 2004: 142). Hasta doktordan 

kaynaklanan teknik hizmetler için ihtiyaç sahibidir. Doktorlar kalifiye bir uzmandır 

ve hastaya yardım etmeye hazırlanmış biçimdeki meslek grubudur. Doktor hasta 

karşılaşmasındaki amaç, hastanın sağlığı için daha iyi bazı değişimleri 

desteklemektir (Cockerham, 2004: 148). 

İyi bir doktor-hasta iletişimi çok önemlidir, çünkü sağlık hizmetinden 

memnuniyet ve hastalıkla başa çıkma, aydınlatılmış rızanın alınması, tedavi 

hizmetinde işbirliği, olası malpraktis (kötü uygulama) davalarını ve çalışanlarda 

oluşacak tükenmeyi azaltır (Bredart vd., 2005: 351). 

Doktorların klinik iletişim becerileri görev yaptıkları geniş bir alanda 

kullanılmaktadır. Bunların çoğu ise medikal görüşmelere ve temel düzeyde 

sorularına bağlı olup (Brown, 2008: 272) yapılanlar şu şekilde sıralanabilir: 

• Hasta geçmişi kayda alma  

• Açıklama (prosedür, testler veya riskler veya bilgi verme)  

• Keşfetme,  

• Hastanın aydınlatılmış rızası ve seçeneklerinin tartışılması  

• Ara bilgiler 

• Müzakere etme (pazarlık) (bir yönetim veya tedavi müzakere planı)  

• Yapılan çalışma hakkında doğru bilgilerle bilgilendirme (yazılı veya sözlü) ve  

• Çalışma ile ilgili bir örnek sunma 

Sütlaş (2007: 55) bir hekimin gerçekten kim ve nasıl olduğu sorusuna cevap 

aramaktadır. Sütlaş’a göre bu soruya, “iyi, bilgili, yetkili, sorumlu, çalışkan, 

teşhisleri iyi, araştıran, yakışıklı, şakacı vs hekim” cevaplar verilebileceğini 

vurgulamaktadır. Özlü (2003: 15) ise hekime dönük uzman hekim mi? uzman 

iletişimci mi?” sorusunun cevabını tartışmaktadır. Özlü, hekimlerin hastalarıyla 

kurdukları iletişimin hekimden hekime değiştiğini belirtirken hekimin başarısının, 

hastanın onun verdiği hizmetten memnun kalmasıyla değerlendirildiğini 
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belirtmektedir. Hasta memnuniyetinin temelini sorunun giderilerek, hastanın 

iyileşmesi oluşturmaktadır ama hastayı iyileştirmek sadece hekimin çabaları ve 

inisiyatifiyle olmamaktadır. Burada hekimlerin hastalarla işbirliği içerisinden tedavi 

süreçlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Hekimin teşhisi ve tedavi girişimlerine 

hastanın ne kadar uyduğu önemli bir iyileşme aracıdır. Bu nedenle hekimin hastayı 

ikna etmesi, onu doğru yönde yönlendirebilmesi gerekmektedir.  

Yine Özlü, (2003: 35-36) “iletişim hastalıkları uzmanı” tabirini ortaya atarak 

hekimlerin uzmanlıkların her ne olursa olsun hastayla iyi bir iletişim kurabilecek 

düzeyde iletişimci olması gerektiğini savunmaktadır.  Tıbbi sorgulama, hastayla 

diyalog kurulması demektir. Bu da büyük oranda hekimin farklı sosyokültürel ve 

ekonomik düzeylerden, farklı eğitim seviyelerinden, farklı coğrafyalardan, farklı yaş 

ve cinslerden her türlü insan ile kolay ve optimal bir iletişim kurabilme becerisine 

sahip olmasını getirmektedir. Hekim iletişimin önünde var olan ve yukarıda sözü 

edilen birçok olumsuz faktöre rağmen, bu işi başarmak zorundadır.  

Hasta ve hekim arasındaki iletişim ilk olarak hastanın tıbbi özgeçmişi 

alınmasıyla başlar. Hekim için bu sorgulama oldukça önemlidir, çünkü hastanın 

sorunlarını saptamak ve durumu hakkında bilgi edinmenin yolu budur (Okay, 2009a: 

101). Doktorların iletişimsel başarısı; hastanın sahip olduğu düşünceleri anlamasına, 

hastaların ise doktorların ne anlattıklarını anlamalarına bağlıdır.  Doktorlar hastaların 

sırdaşıdır ve çoğu zaman hastalar ailelerinden sakladıkları problemleri onlarla 

paylaşmaktadırlar. Hastanın doktoruna rahatça ulaşabilmesi, doktoruna güven 

duymasına neden olmakta ve böylece uzun tıbbi süreçler gereken durumlarda konu 

daha da önem kazanmaktadır (Yağbasan ve Çakar, 2005: 610). 

Sağlık hizmeti sunanların iletişim türüne yönelik çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışma, hastalarla ilgili iletişim sitilleri araştırmaları genellikle kişisel farklılıklara 

adanmıştır. Kişisel faktörler bir hastanın iletişimin sitilini etkileyebilmektedir (Street, 

2003: 66-68). Sağlık personeli ve hastanın birbirini etkilemesi üzerine yapılan bir 

çalışmada, hastaların kişisel bir konuşmayı doktorlarla kendiliğinden yapmadığı 

bulunmuştur. Fakat doktorlar arkadaşça davrandıklarında, hastalar daha fazla soru 

sormuş ve daha fazla görüş önermiştir. Buna ilaveten, hastaların doktorlarla 

iletişimde bulundukları esnada hastaların kişisel özellikleri öne çıkmaktadır: Örneğin 
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eğitimli hastalar daha fazla soru sormakta ve daha fazla görüş önermekte, 

endişelerini daha iyi ifade etmektedirler (Street, 2003: 71). 

Yine Uludağ Üniversitesi’nde İntern öğrencilerine dönük yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin %84.2’si iletişim becerilerine ait bir dersin ayrı olarak verilmesi 

gerektiği fikrinde iken, %11’i bu tip bir dersin verilmesini gereksiz bulduklarını 

belirtmektedirler (Özçakır, 2002: 186). Araştırma sonucunda Özçakır (2002: 188) tıp 

fakültesinden mezun olacak öğrencilerin öncelikle hasta-hekim iletişimi başta olmak 

üzere çeşitli klinik beceriler açısından daha geniş bir eğitim almaları gerektiğini 

belirtirken tüm tıp eğitimi boyunca sürecek iletişim ve klinik beceri eğitiminin 

verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

Okay (2009a: 113-114), Geisler’in hekim hasta arasındaki etkili iletişimin 

dokuz adımını inceledikten sonra; hekim ve hasta arasındaki ilk karşılaşmanın 

selamlaşma ile başladığını söylemektedir. Örneğin hekimin hastayı ayakta 

karşılaması, tokalaşması ve “Hoş geldiniz” demesi gibi basit hususlar, hastaya 

kolaylıkla “Sizi dinlemeye hazırım; çözüm üretelim” mesajını iletebilmektedir. 

Selamlaşmadan sonraki aşama hekimin hastasını rahat olacağı şekilde oturtmasıdır. 

Hekim ve hasta arasındaki görüşmedeki mesafeden, hastanın oturtulduğu yere kadar 

birçok faktör etkili olabilmektedir. Hekimin oturduğu sandalye, hastanınki ile eşit 

yükseklikte olmalıdır. Hekimin daha yukarıda, hastanın ise daha alçak bir sandalyede 

oturması daha başlangıçta “Ben senden üstünüm” mesajı verecektir. Uygun bir 

mekanda, uygun bir oturma mesafesinde tüm yapılacak şey, hekim açısından, 

hastasını etkin bir biçimde dinlemek olacaktır.  

Doktor hasta arasındaki ideal ilişki için Gordon ve Edwards (1997: 19-20) 

önemli tavsiyelerde bulunmaktadırlar:  

1. Soruna odaklanma yerine kişiye odaklanma 

2. Hastaya duyulan sorumluluk 

3. Teknik asker kişiler gibi davranma yerine, insancıl profesyoneller olma 

4. Yatan hastaya daha iyi davranma 

5. Eski aile doktorluğu yaklaşımı 

6. Doktor merkezli yerine hasta merkezli ilişki 

7. Hastalar için daha çok kaygılanma 

8. Tedavi etmek kadar özen gösterme 
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9. Daha çok empati 

10. Saygılı davranma 

11. Hasta katılımını daha çok sağlama 

12. Hastalara merhamet duyma 

13. Hastaları insan olarak görme 

14. Hastaları daha çok dinleme 

15. Hastalara öğretmen olma 

Konu özetlenirse, hekimin hastayla olan ilişkisinde teknik beceri ve bilgisi 

kadar, açıklayıcı, gözetici, sevecen, dostça davranışlar göstermesi ve hastasına, 

tedavi sürecine katılma sorumluluğunu yüklenmesi açısından destekleyici ve güç 

verici olması hastanın hoşnutluğunu artırmaktadır. O halde, hasta-hekim ilişkisine 

önemli ölçüde bir kişilerarası ilişkiler sanatı olduğu bilinciyle de yaklaşılmalı ve tıp 

eğitiminde bu sanatın kazandırılmasına da yer verilmelidir (Şahin, 1999: 71). 

Unutulmamalıdır ki, iletişim becerisini geliştirmek, hastanın büyük umutlarla 

yaptığı başvurusunun ürkütücü bir kâbusa dönüşmemesi ve tedavinin kalitesi için 

çok büyük farklar yaratabilir (A.Yüksel, 2009: 16). 

 

2.2. Doktor-Hasta İletişim Modelleri 

Doktor-hasta iletişiminde karar verme üzerine çoğunluğu birbirine benzer 

şekilde araştırmacılarca geliştirilmiş modeller bulunmaktadır. Tüm yazarlar ortak bir 

şekilde tarihi bir temeli bulunan ve halende hekimlerin bir bölümünce kullanılan 

paternalist modeli ilk sırada incelemektedir. Diğer model türleri yazarlara göre küçük 

değişikliklerle farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmada farklı yazarların görüşleri 

ele alınacak olup onların görüşleri doğrultusunda modeller incelenecektir.  

Doktor-hasta iletişiminde bazı önemli farklar bulunmakta olup bu konuda 

Cockerham (2004: 148) üç temel fark ortaya koymaktadır: 1. Profesyonel prestij 2. 

Durumdan kaynaklı otorite ve 3. Hastanın durumundan kaynaklı bağımlılık. Bir 

doktorun uzmanlık prestiji (itibar-saygınlık) tekniksel niteliklere dayanır ve bir 

iyileştirici olarak toplum tarafından sertifikalandırılır. Doktorların durumlarından 

kaynaklı gücünde ise doktorların sahip olduğu donanım ve hastaların ihtiyaçlarına 

atıf yapılır. Hastanın bağımlı olmasında ana etken onun için bozulmuş sağlığının 
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tedavisinde uzman desteğine ihtiyacı olması gerekliliğidir. Çünkü uzmanlık sağlık 

bozukluğu tedavisi için gereken hastadaki en önemli eksiktir.  

Doktor ve hasta arasında uygulanan ilişki modelleriyle ilgili geniş bir 

sınıflandırma, E.J. Emanuel ve L.L. Emanuel tarafından yapılmıştır. Yazarlar, 

doktorlarla hasta arasındaki ilişki modellerini dörde ayırarak incelemektedir. Bunlar; 

paternalistik (babacıl), bilgilendirici (informative), yorumlayıcı (interpretive) ve 

müzakereci (deliberative) modellerdir (Emanuel ve Emanuel, 1992: 2222). 

 Özlü (2005: 79-80) ise hasta-hekim ilişki modellerinde üç tür hekimlik pratiği 

olduğunu belirtiyor. Bunları paternalistik (babacıl), danışman hekim davranışı ve 

katılımcı uygulama olarak belirtmektedir.  

Özçakır (2004: 411) hasta ile hekim arasındaki iletişimde; karşılıklı iyi bir 

ilişkinin kurulması, bilgi transferi ve tedavi ile ilgili karar verme gibi farklı amaçlar 

bulunduğunu vurgularken son dönemde hekimle hasta arasında bir ortaklık kurulması 

felsefesinin genel bir kabul görmeye başladığına dikkat çekmektedir. Bu ilişkinin 

derinlemesine incelenmesinde bazı etkileşim modelleri ortaya çıkmakta olduğunu 

bunları da; paternalistik yaklaşım modeli, bilgilendirme modeli ve paylaşımcı model 

şeklinde belirtmektedir. Okay (2009a: 109) ise modelleri beş tür olarak ele almış 

olup bunları, paternalistik model, bilgilendirici model, açıklayıcı model, görüşmeye 

dayalı model ve paylaşılan karar verme modeli olarak adlandırmaktadır.  

Modellerin özü birer cümleyle belirtilecek olursa; paternalistik modelde, hasta 

yeterince bilgilendirilmeden doktor onun adına karar vermektedir. Bilgilendirici 

modelde, doktor hastaya gerekli bilgileri aktarmakta ve kararı hastadan 

beklemektedir. Yorumlayıcı modelde, hastaya gerekli bilgiler verildikten sonra, 

hastanın isteğinin ve ihtiyaçlarının ne olduğu doktor tarafından yorumlanmaktadır. 

Müzakereci modelde ise, karşılıklı görüşme ve tartışma sonucunda doktor, hastaya 

en iyiyi önermekte ve bu doğrultuda ikna etmeye çalışmaktadır. Kişilerarası ilişki 

literatürü açısından ise paternalistik modelin asimetrik, bilgilendirici modelin 

simetrik, yorumlayıcı ve müzakereci modelin ise daha çok paralel ilişki niteliği 

taşıdığı ortaya çıkmaktadır (Kalender ve Uludağ; 2004: 121). 
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TABLO 2.1. Doktor – Hasta İlişki Modelleri Karşılaştırması 

                                   Doktor Hasta İlişkileri Tipleri    

      Doktor Kontrolü 

     Düşük   Yüksek 

   Düşük        Varsayılan (Default) Paternalizm 

Hasta Kontrolü 

   Yüksek       Tüketici (consumerism) Ortaklık (Mutuality) 

KAYNAK: Roter ve McNeilis, 2003:123 

 

Tabloda da görüldüğü üzere paternalizm de doktor kontrolü yüksek, hasta 

kontrolü düşük; tüketici türde hasta kontrolü yüksek, doktor kontrolü düşük; 

ortaklıkta ise hem hasta kontrolü hem de doktor kontrolü yüksektir. 

 Burada modelleri ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Fakat benzer modeller farklı 

yazarlarca farklı isimlerle nitelendirildikleri için, bu çalışmada yazarlar E.J. Emanuel 

ve L.L. Emanue’in belirlediği isimler çerçevesinde açıklamalar yapılacaktır. 

 

2.2.1. Paternalist Model 

Tıp etiği konusunun tartışılmasında bugün için kendini gösteren odak 

kavramlardan birini paternalizm olan değerlendiren E. Aydın (2006: 16)  hipokratik 

ya da geleneksel etikte yer alan hekim-hasta ilişkisinin özünde paternalizmin 

olduğunu söylemektedir. Bu sözcüğün Türkçe’deki ifade biçimi ise “babacıl” tutum 

ve davranışlar olarak kullanılabilir. Bu anlayışa göre hekim, yardım ve çare arayışı 

içindeki güç durumdaki hastasına sahip çıkacaktır. Hasta için en doğru olanı o 

belirleyecek, bilgi ve beceri sahibi biri olarak hastasını yönlendirecektir. Bir babanın 

çocuğa gösterebileceği özen, sahiplenme ve onun yerine kararlar alma şeklindeki 

ilişkiye benzetilmesinden dolayı hekim-hasta arasındaki böylesi bir ilişki 

“Paternalistik” ilişki olarak adlandırılmaktadır.  

Paternalizm, yaygın fakat gerekliliği çoğu uzmanca istenen bir model değildir. 

Dört ana model arasında hekimlerin en çok hakka sahip olduğu modeldir. Bu 

modelin özü doktorların baskıcı gündeminin amacını hastalara benimsetmesi ve karar 

verici olarak kendisini kabul ettirmesidir. Medikal şartlar tanımlanır, biyomedikal 

terminoloji kullanılır ama hastanın sesi yoktur. Doktorlar hastaları, “hasta menfaati 
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(adına)” yönünde olmaya zorlarlar. Hasta adına karar verir, onları yönlendirir. Hasta 

adına verilen karar geniş bir varsayımdır, burada doktorlar hastaların tercihlerini göz 

ardı ederek baskılayıcı bir tavır içindedir. Sonuç olarak hasta pasif roldedir ve 

tamamen alternatifler hakkında haberdar değildir veya daha fazla aktif durumlar için 

müzakere gücü yoktur (Roter ve McNeilis, 2003: 123). 

Özlü’ye göre de; ülkemizde yaygın olan model, buyurgan yada paternalistik 

(babacıl) ilişki uygulamalarıdır. Bu modelde hekim baba gibi davranır. Hastanın 

yararını gözeterek onun adına gerekli olanları yapar. Hasta, ileri derecede 

uzmanlaşmış tıp bilimi ve mesleği karşısında çocuk gibi kabul edilir. İnisiyatif 

hastaya bırakılmaz. Hekim bilgilendirme yapmaz, hastanın moral değerleri göz ardı 

edilip önemsenmez. İlişki tamamen hekim kontrolünde sürdürüldüğünden tıbbi 

araştırmalarda hastanın mahremiyetine riayet edilmeyebilir böylece hekimin baskın 

tavrı karşısında hastanın onuru zedelenebilir (Özlü, 2005: 79-81). 

Yine E. Aydın (2006: 17) paternalistik tutum içindeki hekimin, tıbben yararlı 

olabilmek kaygısıyla hastasının dilek ve istemli eylemlerini yok saydığına, hastasını 

kendi tespit ettiği doğrular yönünde davranmaya zorladığına ve bazı tıbbi gerçekleri 

saklayabildiğine dikkat çekmektedir. Aydın, günümüzde bu geleneksel yaklaşımın 

yerine, doktorun hastasına söz ve tercih hakkı tanıyarak, hastayla birlikte ortak 

paylaşılmış bir karara varması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Paternalizm anlayışının aslında hekim tarafından kişinin yararı için yapıldığını 

fakat burada kişinin isteğinin önemsenmediğini vurgulayan (2011: 58) tüm 

paternalist eylemlerin ahlaki açıdan yanlış olduğunun düşünülmemesi gerektiğini 

savunmaktadır. Veatch, genellikle “zayıf” paternalizm olarak isimlendirilen 

yaklaşımın bazen pek çok insan tarafından tercih edildiğine değinmektedir. Zayıf 

paternalizmi ise, akli yetileri özerk seçimler yapmasına olanak sağlayacak düzeyde 

olmayan (ya da olmayabilecek) kişilerde –örneğin çocuklar, ağır zeka geriliği olanlar 

ve düşünme yetisi bulunmayanlar- gündeme gelen paternalizm tipi olarak tarif 

etmektedir. 

Her ne kadar teorik olarak bu modelin savunucuları çok az olsa da, ülkemizde 

yapılan bazı araştırmalarda paternalistik modelin yaygın olarak kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin Isparta’da 1998 yılı şubat-mayıs tarihleri arasında bir devlet 

hastanesindeki yatan hastalar arasında 408 kişiye yüzyüze görüşme ile 36 sorudan 
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oluşan anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak; araştırma bölgesinde halen 

paternalist yaklaşımın devam ettiğinin görülmekte olduğu, aydınlatılmış onama ve 

hasta hakları bildirgesinde geçen 'bilgiyi aldıktan sonra tedaviyi kabul veya reddetme 

hakkı' na gereken önemin verildiğini söylemenin güç olduğu tespiti görülmektedir 

(Kişioğlu vd., 2001: 101). 

 

2.2.2. Bilgilendirici Model 

Emanuel ve Emanuel’in ele aldığı (1992: 2221) ikinci model bilgilendirici 

modeldir. Bilimsel, mühendislik veya tüketici modeli olarak da adlandırılan bu 

modelde doktor-hasta etkileşiminin amacı; doktorun bütün bilgileri hastaya sunması, 

hastanın istediği tıbbi yöntemi seçmesi ve seçilen yöntemi doktorun uygulamasıdır. 

Bunun sonunda doktor, hastayı rahatsızlığı, tedavi yöntemlerinin yapısı, yöntemin 

faydaları ve risk ihtimalleri konusunda bilgilendirmektedir. Bu modelde doktor, 

hastaya uygulama kontrolü sağlayan bir teknik uzman gibi görülmektedir. 

Hastanın, doğru karar verebilmesi için, yeterince bilgilendirilmesi gereklidir. 

Hekim hasta yerine geçip, onun adına karar vermesi ve hastaya inisiyatif tanıması 

kabul edilemez. Hastalar yeterince bilgilendirildiklerinde, kendileri için en doğru 

kararı verecektir. Kaldı ki, yanlış olsa bile hastanın kararına saygı duyulması gerekir 

(Özlü, 2005: 149).  

Gordon ve Edwards (1997: xıx) danışman model ismini verdikleri bu modelde, 

tıbbi uygulama kolaylaştırıcıdır ve hasta ve doktor farklı bilgilere sahip ve kendi 

hakları olan birer bireydir. Hasta, hastalığın denetiminde tüm haklara sahip bir 

ortaktır. Doktor, önce etkin dinleme denilen yöntemle hastanın duygusal 

gereksinimleriyle birleşebilirse, danışman olarak kullanılma şansını artırabilir. 

İlgisini, hastanın davranış ve tutumunu değiştirmesine nasıl yardım edebileceği 

konusunda yoğunlaştırmalıdır  

Danışman hekim davranışı modeli paternalistik yaklaşımın tam tersidir. Hekim 

tanı ve tedavi sürecinde hiç sorumluluk üstlenmez. Sadece danışmanlık yapar. 

Hastaya bilgi verir, alternatifleri açıklar, sorularını yanıtlar. Sonuçta kararı hastaya 

bırakır ve hastanın isteği neyse o uygulamayı başlatır ve yürütür. Danışman 

hekimlikteki umursamaz tutum, hastaların sevgi ve şefkat görme; özenle teşhis ve 

tedavi olma haklarının korunmasını engelleyebilir. Bu tutum içerisindeki hekimin 
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hastalarına ihtiyaç duydukları moral ve manevi desteği sağlaması da mümkün 

değildir (Özlü, 2005: 79-81).  Burada hasta, kendi hayatı üzerinde daha fazla risk 

almak durumundadır. Bilgi düzeyi, duygusal yaklaşımı belki de kolaycılığa kaçış 

gibi birçok etken hasta kararında tıbbi anlamda sorunlar doğmasına neden olabilir. 

Bu nedenle bu yaklaşımın göz ardı edilemeyecek sakıncaları vardır. 

Yine consumerism (tüketici-müşteri) olarak da adlandırılan bu modelde, 

karakteristik güç ilişkisi tersine döner. Hasta amaçları ve gündemini görüşme için 

ayarlar ve karar vericilik sorumluluğunu tek başına alır. Teknik servis ve bilgilenmek 

için hasta istekte bulunur, doktor tarafından hastanın değerleri tanımlanır hasta 

kararları kendisi verir. Doktor tarafından gözden geçirilmez. Hekim, genel olarak 

hastanın arzularına boyun eğmekte, istediği her şeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Bu tür ilişki, rekabetin yoğun olduğu durumlarda ve hastaların kendi giderlerini 

kendilerinin karşıladıkları özel hastanelerde ortaya çıkmaktadır. Bu model sağlık 

karşılaşmalarında bir pazar işlemi gibi yeniden tanımlanabilir (Roter ve McNeilis, 

2003: 123; Cirhinlioğlu, 2001: 69). 

Birçok Amerikalı arasında hastanın tüketici olarak görüldüğü şeklinde gelişen 

bir modeldir. Bu modelde mevcut hizmetler hakkında bilgilendirilmiş seçim yapmak 

isteyen tüketiciler (hastalar) ön plana çıkmaktadır (Cockerham, 2004: 200). 

Cockerham (2004: 244), bu modelin kullanılmasının nedenini dört yönelime 

bağlamaktadır. Birincisi, hükümet düzenlemelerinden kaynaklanan durumlardır. 

İkincisi, sağlık hizmeti yönetiminde doktorun otoritesinin azalmaya başlamasıdır. 

Üçüncüsü, şirketlerin daha çok sağlık pazarına girmesi ve doktoru bir çalışan olarak 

işe alma biçiminde sağlık hizmeti vermesidir. Bunu yaparken de doktor - hasta 

ilişkisi,  hizmet sunan-müşteri ilişkisine dönüşmektedir. Cockerham, eğer bu eğilim 

devam ederse çoğu doktor serbest meslek uygulayıcıları yerine yakın gelecekte bir 

“çalışan” olacağını söylemektedir. 

 

2.2.3. Yorumlayıcı Model 

Üçüncü model, yorumlayıcı modeldir. Bu modelde doktor-hasta etkileşiminin 

amacı; hastanın değerlerini ve gerçekten ne istediğini açıklamak, hastanın bu 

değerleri realize edecek tıbbi yöntemi seçmesini sağlamaktır. Doktor, hastanın 

değerlerini açıklamasında ve buna uygun yöntemi belirlemesinde yardımcı olmakta, 
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hastanın değerlerini hasta için yorumlamaktadır. Sonuçta doktor, hastanın amaçlarını, 

kararlarını ve karakterini yeniden inşa etmek için hastayla birlikte çalışmaktadır. 

Önemli bir ayrıntı olarak, doktor hastaya davranış biçimini zorla kabul ettirmek 

istememekte, en iyiye sonuçta hasta karar vermektedir. Yorumlayıcı modelde doktor; 

bilgileri sağlayan, değerleri açıklamaya yardımcı olan ve bu değerlere en uygun 

yöntemin ne olduğunu öneren, tıpkı bakan danışmanı gibi bir role sahiptir. Böylece 

doktorun yükümlülüğü, bilgilendirici modelde olduğu gibi sadece bütün bilgileri 

vermekle kalmayıp, aynı zamanda ortak anlama sürecinde hastayla ilgilenme 

gerekliliğini de içermektedir (Emanuel ve Emanuel, 1992: 2221-2222). 

 

2.2.4. Müzakereci Model 

Yazarların ele aldığı son model müzakereci modeldir. Bu modelde doktor hasta 

etkileşiminin amacı, sağlıkla ilgili en iyi değerleri hastanın belirleme ve seçmesine 

yardımcı olmaktadır. Bunun için doktor, hastanın klinik durumu hakkındaki bilgiyi 

betimlemeli, uygun seçenekleri kapsayan değer tiplerini açıklamasına yardımcı 

olmalıdır. Doktorun amacı bu modelde, sağlıkla ilgili değerlerin niçin daha önemli 

olduğunu ve istendiğini önermeyi içermektedir. Hasta ve doktor, sonuçta hastanın 

izleyeceği sağlık değer çeşitlerinin ne olduğuyla ilgili müzakereyle ilgilenmektedir. 

Bu modelde doktorun rolü, en iyi davranış biçiminin ne olduğu konusunda hastayla 

diyalogta bulunan bir öğretmen ya da arkadaşa benzemektedir. Doktor, hastanın ne 

yapabileceğini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda hastanın istediği en iyiyi de 

bilmektedir (Emanuel ve Emanuel, 1992: 2222). 

Müzakereci modele Özlü (2005: 80). “katılımcı” uygulama ismini vermekte ve 

bu yaklaşımda hekim ve hastanın birlikte sorunu çözmeye çalıştığını fakat kararları 

hastanın verdiğini belirtir. Ancak burada hekim sadece danışmanlık yapmakla 

kalmaz, rehberlik yapar, yol gösterir. Sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda önerilerde 

bulunur, cesaret verir, motive eder. 

Yine bu model “ortaklık yaklaşımı” olarak da ele alınmaktadır. Burada ilişkinin 

gücü dengelenmiştir, gündem amacı ve karar vericilik, katılımcılar arasındaki 

müzakerenin sonucu ortaya çıkar. Bu süreç boyunca doktor danışman ve öğüt veren 

konumdadır (Roter ve McNeilis, 2003: 123). 
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2.2.5. Paylaşılan Karar Verme Modeli 

Okay ise dört modele ek olarak paylaşılan karar verme modelini ele almaktadır. 

Burada hekim-hasta ilişkisinde karar verme konusunda hastalar, giderek artan bir 

biçimde, sürece daha fazla dahil edilmektedir. Klasik modelin tersine hekim tek karar 

vericilikten, kararlarda hastaların ağırlık kazandığı ve görüşlerin paylaşıldığı modele 

geçiş yapılmaktadır. Paylaşılan karar verme, hasta merkezli tıp ile birçok benzerliğe 

sahiptir. Hasta merkezli tıp, hastaların hastalık deneyimleri ve bunlarla bağlantılı 

sosyal ve psikolojik faktörlerin anlaşılmasının önemini vurgular. Bu modelde de, 

hastaların tedavi kararlarına aktif katılması beklenir (Aktaran Okay, 2009a: 109).  

 

2.3. Hasta Odaklı Yaklaşımlar 

Klinik uygulamalarda doktor hasta karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşan hasta 

memnuniyeti, hastanın tedavi yönetimine katılması neticesinde ortaya çıkan sağlık 

durumudur. Bu boyutların her biri, günlük uygulama için bazı çıkarımlara sahiptir. 

Günümüz sağlık anlayışında artık merkezi hasta olan bir yaklaşımdan daha fazla söz 

edilmektedir. Hasta odaklı yaklaşımlar, ülkemizde de son yıllarda gündeme gelmekte 

ve uygulanırlılığı kabul görmektedir. 

Hasta memnuniyetine etki eden faktörlerin araştırılmasında, üniversite 

öğrencilerinin müfredatı, üniversite mezuniyeti sonrası eğitim ve devam eğitim 

seviyeleri, klinisyen becerileri tarafından bir araya getirilmiş hekim tutumları bilgi 

verebilir. Örneğin hasta memnuniyeti için dinleme becerisi ve kolaylaştırma yeterli 

değildir, bunların yanında hasta katılımı, hasta güvenliği, malpraktis iddiaların seyri 

ile gelişmiş donanımda gereklidir. Ayrıca hastanın tedavi devamlılığının öneminin 

farkındalığı, hastalığını bilme ihtiyacı, hastalık deneyimleriyle karşılaşma 

esnasındaki istekliliği, hastanın ihtiyaçları ve beklentileri de doktora yardım edebilir 

(Brown vd., 2003: 155). 

Hasta ve doktor beklentileri çatıştığında veya ilişkide değişim ihtiyacı 

müzakere edilemediğinde, ilişki bazen bozulabilmektedir. Bu nedenle iki taraf 

arasındaki ilişki taahhütlerinin yerine getirilmesi yeniden ele alınıp 

düzeltilebilmelidir. Yerine getirilemeyen durum, açık olmayan veya ortak itiraz 

edilen amaç, açık olmayan veya ihmal edilmiş hastanın değerleri, doktor için şüpheli 

değişken bir rolle karakterizedir. Burada, sağlık yönetimindeki hasta ve doktor 
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algılamasında ilerlemenin yavaşlığı ve yetersizliği de etkili olabilmektedir (Roter ve 

McNeilis, 2003: 124). 

Hastalara sunulan tedavi hizmetlerinin de, hizmet üretimi bizzat fiziki olarak 

hastanın üzerinde yapılmaktadır. Bu yüzden hastanın tedaviye ihtiyacı olduğunu 

bilmesi ve bunu istemesi gerekmektedir. Bazı tedavilerin acı vermesi, uzun sürmesi 

ve sonucunun belirsiz sayılması hasta tarafından tedavi hizmetlerinin eksik talep 

edilmesine sebep olabilmektedir (Kurtulmuş, 1998: 91). 

İngiltere’de birinci basamakta, iletişim, hasta öncelikleri, teknik imkânlar gibi 

konularda yapılan araştırmaya göre birinci basamağın (temel sağlık hizmetleri) 

hekim-hasta ilişkilerinde temel bir hizmet sunum platformu olduğu görülmektedir. 

Hasta ile daha fazla uyumlu görüşme, hastanın tercih şansı, sağlık çalışanları 

arasındaki yarışma ve hasta memnuniyetinin geri bildiriminin ölçümü gibi tekniklerle 

mekanizmaların çalıştırılması başarılabilir durumdadır. Ancak hasta için çok önemli 

olan birinci basamağın yapısal sorunları yüzünden uyumun sağlanması karmaşıktır. 

Örneğin hasta sağlık çalışanlarına, yüksek kaliteli teknik şartlara ve kişiler olarak 

sağlık hizmetine çabucak erişim istemektedir. Ancak, beklentilerinin hepsinin bir 

arada gerçekleşmesi sınırlı bütçe yapısı içinde zordur (Cheraghi-Sohi vd., 2008: 107-

108). 

Eğer hizmet sunumu hastalar için kabul edilebilir olacaksa, politika yapıcılar 

hastanın önceliklerini anlamak zorundadır. Yayınlanmış bilimsel kaynaklar açıkça 

hastaların sahip oldukları kişisel niteliklerin önemini, teknik anlamda ve kişisel 

sağlık hizmeti kapsamında tanımlamamaktadır. Bu çalışmada yazarlar ayrıntılı ve 

kapsamlı erişim, sağlık hizmeti alma, devamlılığı olan birinci basamak hizmetler, 

hasta merkezli sağlık hizmetinin nitelikleri gibi seçme deneyimlerini ele almışlardır 

(Cheraghi-Sohi vd., 2008:108) 

 Yine aynı çalışmada birinci basamak genel özellikleri açısından, hastalar en 

yüksek düzeyde fiziksel muayenenin kusursuzluğunu şu şekilde değerlendirmiştir: 

Her şeyini bilen bir doktor tarafından muayene edilmesi, arkadaşça yaklaşımla 

doktor tarafından muayene edilmesi, 1 günlük bekleme süresinin azaltılması ve 

randevu zamanında esneklik gösterilmesi. Hastalarda, hasta merkezli sağlık 

hizmetinin farklı nitelikleri üzerinde de benzer değerler yerleşmiştir: Her şeyini bilen 

doktor tarafından muayene edilmesine rağmen onların düşünceleriyle ilgilenen bir 
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doktor tarafından takip edilmesi, sosyal ve duygusal sorunları hakkında daha fazla 

soru sorulması ve hastaların kararlarını da içeren yaklaşımda bulunulması değerleri 

daha yüksek çıkmıştır (Cheraghi-Sohi vd., 2008: 113). 

Hastayı merkez alan davranışların başında, dinlemek, hastanın suskunluğuna 

tahammül etmek, hastanın endişelerini yorumlamak, açıklama ve özet yapmak ayrıca 

geribildirimde bulunmak gelmektedir. Oysa hekimi merkez alan davranışların 

başında bilgi toplamak, analiz etmek ve belirtileri kendi kafasındaki bir teşhise göre 

yorumlamak ve yönlendirmek bulunmaktadır. Hekimlerin tamamen kendilerine 

odaklı bir davranışı seçmesiyle birlikte aşağıdaki faktörlerin varlığı görülmüştür 

(Baltaş, 2000: 128-129): 

1. Hastaya çok az zaman ayırma (5 dk. veya daha kısa) 

2. Hastanın dile getirdiği ilk semptom üzerine gitmekte ısrarlı olma 

3. Hastanın duygularıyla ilgilenmek konusunda aşikar bir isteksizlik 

4. Hasta ile yakınlaşmaya yol açacak ve insanca öğeler taşıyan gerçek bir ilişki 

kurmaktan kaçınmak 

 

2.3.1. Güven 

Hasta odaklı sağlık hizmetinin en önemli dayanağı hem doktorlara hem de 

sağlık sistemine vatandaşların güven duyabilmesidir. Güven, kişinin sağlığının 

düzelmesinde önemli bir temel taşıdır. Doktoruna güvenen hastalar, doktorların 

tedavi önerilerini kabul etme eğilimde olup kendi üstüne düşenleri yerine 

getirmektedir. Sadece verilen önerilerin gerçekleştirilmesinin yanında hekime güven 

duymak hastanın psikolojik rahatlamasına neden olmakta ve moral olarak 

düzelmesine de etki etmektedir.  

Güven, hizmet sunan sağlık personeli ile hasta arasında yapılan herhangi bir 

görüşme esnasında güçlü bir şekilde etkide bulunur. Bu yüzden, hastaların 

başlangıçta güvenle görüşmeye başlaması olumlu ve olumsuz olarak doktorun 

görüşme esnasındaki iletişim performansına bağlıdır (Street, 2003: 74). 

Araştırmacılar analizlerinde hasta yerine doktor kullanmışlar, benzer yollarla 

hastalarla karşılaşan aynı doktorların kavramsal etkilerini takip etmişlerdir. 

Çalışmada doktor hasta ilişkisinin temel taşlarından güvenin, olumlu bir doktor 

deneyimi, hasta takip oranı,  doktorun duygusal sezgisi ve doktor hasta iletişimi ile 
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ilişkili olduğu bulunmuştur. Diğer fiziksel ürünlerin tersine, sağlık bakım hizmetleri 

soyut ve görünmezdir. Profesyonel uzmanlık ve sağlık hizmetlerinin kalitesinde 

hastaların eksikliği ele alındığında onlara sunulması tasarlanan sağlık hizmetinde 

kişisellik öngörülmektedir. Bu mantık doğrultusunda doktor hasta ilişkisinde güven 

tesis etmek için sadece finansal beklenti dışında iki kişi arasında psikolojik meseleler 

de dâhil edilmelidir. Doktorlar hayat boyu hastalarla iyi bir iletişim kurabilmek 

amacıyla duygusal zeka için sürekli çaba göstermelidir (Weng vd., 2008: 709). 

Özlü’ye (2003: 47-48) göre hastalar ihtiyaç duyduklarında hekimlerine hemen 

ulaşmak isterler. Hekimlerine ulaşma konusunda bir sıkıntı çekmezlerse kendilerini 

güvende hissederler. Hasta hekimle karşılaştığında, muayene ve tedavi olmanın 

yanında, hekime şikâyetlerini aktarmak, merak ettiklerini sormak istemektedir. 

Endişe ve korkularının hekim tarafından giderilmesini arzular. Ama hekimler fiziki 

ya da kişisel engelleyici duvarlar örerse hasta ile arasında sorun başlarken hasta 

mağlubiyeti kabullenir, susar ve bir an önce bu ilişki bitsin de dışarıya çıkabilsin 

istemektedir. Hekimden beklediği faydayı bulamayan hastanın hekimine karşı güveni 

sarsılmıştır. Bu andan itibaren tedavi önerileri ve diğer işlemlerin pek bir anlamı 

kalmamıştır.  

Kişisel ve kişisel olmayan etkileşim bağlamları arasındaki en hayati ayrım, 

faillerin eylemlerinin başarısı için güven duydukları unsurlarda yatar. İnsanların 

elinde karşısındaki ile ilgili az bilgi varsa, planlarını ve ümitlerini neredeyse hiçbir 

zaman sadakat, güvenilirlik, dürüstlük, verimlilik vb. gibi onların kişisel karakter 

özelliklerine dayandırmazlar. Bu tür durumlarda evrensel kuralların geçerliliğine 

göre etkileşime girmektedirler. Sınırlı kişisel bilginin olduğu koşullarda, genel 

kurallara başvurmak iletişimi mümkün kılmanın tek yoludur. Böylece birkaç genel 

kural kabul etmek ve karşımızdaki kişinin de aynı şeyi yapacağına, aynı kurallara 

uyacağına güvenmeyi getirmektedir (Bauman, 1999: 107-108). 

Güven konusunda Canetti’nin (1998: 15-16) bilinmeyen karşısında insanın 

davranışlarını anlattığı görüşüne değinmek gerekmektedir. Canetti’ye göre insanı 

bilinmeyenin dokunuşundan daha çok korkutan hiçbir şey yoktur. İnsan kendisine 

değen şeyi görmek ve tanımak, en azından sınıflandırmak istemektedir. Kişi yabancı 

herhangi bir şeyle fiziksel temastan her zaman kaçınma eğilimindedir. Karanlıkta 

beklenmedik bir dokunuşun sebep olduğu korku, paniğe kadar varabilir. Üzerine 
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giydikleri bile yeterli bir güvenlik duygusu vermez. İnsanların etraflarında 

yarattıkları bütün mesafelerin nedeni bu korkudur. Kendilerini başka hiç kimsenin 

giremeyeceği evlere kapatırlar ve ancak orada bir dereceye kadar güvende 

hissederler. Yine Canetti dokunulma karşısında duyduğumuz tiksinti insanların 

arasına karıştığımızda da bizimle birliktedir; kalabalık sokaklarda, lokantalarda, 

trenlerde ya da otobüslerde hareketlerimiz bu duygu tarafından yönlendirilir 

demektedir. İnsanların yanı başlarında durup, onları yakından gözlemleyebilir ve 

inceleriz. Bu durumda bile elimizden geldiği kadar gerçek bir temastan kaçınırız. 

Eğer kaçınmıyorsak bu, birisinden hoşlandığımız içindir; o zaman da yaklaşan biz 

oluruz. 

Sadece hastanın doktoruna güvenmesi yetmez, doktorunda hastasına güven 

duyması gerekmektedir. Bu nedenle hastanın da görüşme esnasında hakikati 

söylemelidir. Hasta, ağzından çıkan sözcükleri önce tartarak kullanmayı bırakmak 

zorundadır. Çünkü yalan söylenebilmesi için nihayetinde, en azından hakikatin ne 

olduğu bilinmelidir. Bu nedenle kişiyi yalancı kılan ancak hakikatin bilgisidir 

(Forrester, 1999: 59). 

Buradaki görüşler doğrultusunda güven duyulmayan hekimin çabalarının çoğu 

kez istenilen sağlık amacına hizmet etmeyeceği açıktır. Bunun dışında yine hastalarla 

ilk olarak karşılaşacak hekimlerin yapacağı en önemli şey, evrensel genel geçer 

kurallara uygun şekilde hastalara davranmakla işe başlaması olabilir. Sonrasında 

gelişecek güven duygusu ile birlikte, hasta ile gerçekleştireceği ilişkinin nasıl 

olacağına karar verebilir. Yine hastayla hiç iletişime girmeden hasta üzerinde 

yapacağı dokunarak muayene vs işlemlerde hastada istenmeyen gerilimler 

yaratabilir.    

 

2.3.2. Etkin Dinleme  

Bu bölümde etkin dinlemenin ne olduğunun yanında daha çok dinlemenin 

yararları kısaca özetlenecektir. Etkin dinleme doktorların yapması gereken veya 

bilmesi ve uygulaması gereken bir olgudur. Etkin dinleme hastayı doğru anlayıp, 

doğru teşhis koymasının önemli merhalelerinin başında gelmektedir. Dinleme 

türlerini kısaca özetlersek, etkin dinlemenin nasıl olmasına dair fikir edinilecektir. 
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Dinlemenin birçok türü bulunmaktadır. En yaygını görünüşte dinleme’dir. 

Bazen karışınızdaki kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibidir, fakat iç dünyası, 

bambaşka yerlerdedir ya da kafalarında sizin söylediklerinizin daha önemli bir konu 

vardır. Bazı kişilerde kendi söyledikleri ve söyleyeceklerinin dışında başka bir şeyle 

ilgilenmezler. Bunu da yapılan diyalog değil, o kişinin kendi kendine konuşması, bir 

tür söylev vermesidir. Buna halk arasında “nutuk atma” denir. Kimileri de konuşanın 

söylediklerinden sadece kendi ilgilendikleri bölümü duyar, diğer söylenenleri 

dinlemez. Bu tür dinleyiciler seçerek dinleyen kategorisine konabilir. Duygusal 

yönde saplanmış dinleyiciler vardır. Sürekli olarak belirli bir duygusal konu taşımak 

isterler; ne söyler olabileceği gibi, her söylenenden bir espri, gülünecek bir şey 

çıkarmaya çalışanlar da vardır. Böyle belirli bir duyguya saplanmış dinleyiciler, 

kendi ilgilendikleri duygunun dışında işittiklerini, hemen o anda unuturlar. Bir başka 

dinleyici türü savunucu dinleyicidir. Ne duyarsa duysun her söylenenin kendine 

yönelmiş bir saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer. Bir başka tür dinleyici 

de, tuzak kurucu olarak tanımlanabilir. Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmadan 

dinlerler, çünkü bunlar dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor 

duruma sokacak fırsatlar yakalamaya çalışırlar. Bazı dinleyiciler de, yüzeysel 

dinleyen olarak adlandırılabilir. Bunlar, konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde 

kalır ve asıl altta yatan anlama ulaşamazlar (Cüceloğlu, 1999: 168-169). 

İnsanlar olumsuz duygularını, kabul edici bir dinleyene açıkça anlatabilme 

şansına erişebildiyse bu duygularından kurtulurlar. Etkin dinleme, bunun için güçlü 

bir yardımcı fonksiyon gören bir sakinleştiricidir. Birkaç dakikalık etkin dinleme’nin 

korkutucu olumsuz duyguları yok ettiği çok görülmüştür (Gordon ve Edwards, 1997: 

101). Doktor hasta iletişiminde var olabilecek ön yargılar, hastalığa ilişkin kaygılar, 

korkular, olumsuz düşünceler doktorun etkin dinleme becerisi ile önemli ölçüde 

hafifleyebilmektedir. 

 

2.3.3. Yardım Edici İletişim (Destekleyici iletişim) 

Destekleyici iletişim (supportive communication)  hastalara doğrudan yardım 

sağlayacak, onların zor anlarında rahatsızlıklarıyla mücadele etmelerine katkı 

sağlayacak önemli bir kavramdır. Çünkü hastalar her zaman rahatsızlıklarından kolay 

bir şekilde kurtulamazlar. Uzun süreli umutsuz bir tedavi seçeneği ile karşı karşıya 
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kalabilirler. İşte “Kötü Tanı”yla karşı karşıya kalan hastaların bu durumla baş 

etmeleri bazı süreçlerin yaşanmasına neden olmaktadır: Kabul etmeme, kızgınlık, 

korku, depresyon, pazarlık, suçluluk, kabul (Gordon ve Edwards, 1997: 199). 

Hastadaki bu aşamaların daha az hasarla geçirilmesi için sağlık personelince 

destekleyici iletişimde bulunulması bazı avantajlar sağlayacaktır. 

Destekleyici iletişimin sonuçları, spesifik sağlık göstergeleri üzerinde ve 

hastalık geçidinde karmaşık ve çeşitlidir. Sağlıkla ilgili tedavi yönetiminin temel 

yardım edici kaynakları şunlardır: 1) Cesaretlendirme ifadeleri (anlatımı): ümit 

verme, temin edilme, şefkatli, ilgili. 2) Geri bildirimde bulunan bir sağlık davranışı 

3) Genel sağlık bilgilendirmesi ve sağlığın desteklenmesi için sağlık davranışının 

modellenmesi 4) Kolaylaştırıcı olma (damlalık) 5) Sağlık sistemindeki 

profesyonellere karşılık gönderme ve 6) Yardım (Aktaran: Albrecht ve Goldsmith, 

2003: 265). 

 

2.3.4. Özel Gruplarla İletişim 

Etkili bir sağlık hizmeti sunan – hasta arasındaki etkileşimin nasıl olacağını 

belirlemek iyi bir iletişimin nasıl olacağı bağlamında zordur. Özellikle çocuk 

hastaysa etkili bir iletişim daha farklı bir mecraya kaymaktadır. Çocuk hastaların 

hastalık bilgisi ve hayat tecrübeleri olmaksızın, gayet istekli etkileşimleri hastalık 

için zihinsel mesaj üretimlerini üst üste yapar. Hastalık ortaya çıktığında ise iletişim 

gerçekten zorlu bir süreçtir (Nussbaum vd, 2003: 183). 

Kültürel beklentiler ve cinsiyet rolü klişeleri bizim inanışlarımızı 

şekillendirmeye devam eder. Bütün kavramsal şüpheli ampirik bulgulara rağmen 

kadınların ve erkeklerin iletişim davranışlarında önemli farklılıklar vardır. 

(Nussbaum vd, 2003: 195). 

Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar sık sık sağlık hizmeti ile ilgili bir sürü ikilemlerle 

karşı karşıya gelmektedirler. Çoğu çözüm yolu, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için 

sağlık personeline fırsatlarla dolu büyüleyici yenilikler teklif eder. Çocuklar, yaşlılar 

ve kadınlara yönelik çekici iletişim etkilerine dair çalışmalar, yüksek kalitede hizmet 

için sağlık iletişimi bilim adamlarına araştırmalar sunmaktadır. Bu grupların fiziksel, 

psikolojik veya sosyal etkenler, yaş-cinsiyet gibi “özel dikkat” gerektiren durumları 

klinik eğiticiler tarafından verilmelidir. Çünkü sağlık hizmeti sunan profesyonellerin 
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iletişim davranışında, hastaya özel bir şekilde odaklanması geliştirilmelidir. 

Doktorlar hastayla görüşmesinde bir kadına, bir erkeğe nazaran daha fazla zaman 

harcamaya ihtiyaç duyar, çünkü kadın hastalar az iddialı geleneksel bir duruşa daha 

fazla uyumludur. Yaşlı hastalar, onu etkileyen birçok kronik sorununu anlamaya ve 

aynı zamanda onu arkadaş-dost anlayışında bulunan iletişim becerisine sahip 

doktorlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Kadınlara, yaşlılara ve çocuklara sağlanan 

hizmet kalitesi arttırılabilir. Gelecekteki sağlık iletişiminin boyutlarının kimliği, 

iletişim yeteneğinin hastaya hizmet sunanın nasıl etkili sağlık hizmeti verilebileceğin 

etkisini istemektedir (Nussbaum vd., 2003: 198). 

 

2.4. Sağlık Müşterisi: Hasta 

Sağlık sisteminin var olma sebebi insanların sağlıklı olabilmesi için her türlü 

faaliyetin gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle hastanın olmadığı bir sağlık sisteminden 

bahsedilemez. Hasta kavramını ele almak, sağlıkla ilgili çalışmaların temelini 

oluşturmalıdır.  

Hastalık veya hasta olma meselesine gelindiğinde aslında kişinin kendisini 

nasıl hissettiği kavramı öne çıkmaktadır. Bir insanın hasta olması ya da hasta rolüne 

girmesi kendisine bazı kolaylıklar sağlayacaktır. Örneğin hastalığı nedeniyle 

hastanede yatmak zorunda kalan bir insan, yerine getirmekle yükümlü olduğu 

görevlerinden uzak kalması nedeniyle, çevresinin kendisini kötü bir çalışan olarak 

değerlendirmesinden de kurtulmuş olmaktadır. Bu kişiye diğer insanlar, ilgi 

göstermekte ve destek olmaktadır. Bu özellikleriyle de aslında hastalık, çoğu yönüyle 

sosyal bir fenomendir (Okyayuz, 1999: 11). 

Günlük yaşamın beklenmedik olaylarından biri olan hastalık durumunda, 

kişilerde ortaya çıkan duygulanımda “niçin” sorusu gündeme gelmektedir. Bu soru 

hastalığın gerekçelerini, tedavinin etkinliğini araştırma çabası kadar “niçin ben?” 

sorusuna yanıt arama çabasının da başlangıç noktasını oluşturmaktadır 

(Hovardaoğlu, 1999: 20). Bu tür durumlarda bireyler farklı tutum içerisine 

girebilmekte ve ona göre davranışa dönüştürmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 

bireylerin davranışları şu şekildedir (Hovardaoğlu, 1999: 34): -Bazı bireyler 

yaptıkları bazı hatalardan dolayı, gelecekteki davranışları için güç ve kontrol sağlama 

yoluna giderken, bazı bireyler suçluluk duyup, çaresizlik davranışları 
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gösterebilmektedir. -Birey, olayın nedeni hakkında kendine yüklemede 

bulunabileceği gibi olayın kontrolü hakkındaki sorumluluktan dolayı kendini suçlu 

görebilir. -Birey, belli bir davranışından dolayı kendini suçlayabileceği gibi, belirli 

bir özelliğe sahip olması nedeniyle kendini suçlama yoluna gidebilir. 

Sağlıkla ilgili yapılacak tüm çalışmalarda hastanın kişisel özelliklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, etnisitesi, eğitim durumu gibi 

parametreler bu bağlamda önemlidir. Görüşmelerde iletişimin başarıya ulaşmasında 

kişisel özellikler etkilidir. Bir görüşmede hastayla nasıl bir tarzda ilişki kurulacağı 

önceden bilinmelidir (Cegala ve Broz, 2003: 114). 

Yine hastalıkla başa çıkma da,  kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşama bakışı, 

sosyokültürel düzeyi, değerleri, inanç sistemi, psikolojik olgunluğu ve kendilik-

saygısı oldukça etkili faktörlerdendir. Sağlık ve hastalığa ilişkin bireylerin 

geliştirdikleri inanç sistemleri çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar bireylerin 

çevreden duydukları ya da çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerdir. Bu 

bilgilerin her zaman doğru olması söz konusu değildir ve telafisi zor yanlışlıklara 

neden olabilir. Böyle bir durumda kişilerin hastalıkla başa çıkma çabası sekteye 

uğrayabilir (Palabıyıkoğlu, 1999: 138-139).  

Hastaların beklentileri, aldıkları sağlık hizmetini değerlendirmelerin de hizmet 

veren tarafından pekte bilinemeyen bir durumdur. Hasta beklentilerinin gereğinden 

yüksek olması, hasta memnuniyetinin olumsuz olması, sonucu elbette etkileyecektir. 

Bu nedenle hasta beklentileri doktorlar tarafından bilinmelidir veya en azından 

görüşmelere başlandığı andan itibaren tahmin edilmelidir. 

Hasta beklentilerine dönük Saltman ve Figueras (1998: 13), Avrupa'nın tüm 

kesimlerindeki vatandaşların, sağlık hizmetleri sunumunda daha fazla hasta-odaklı 

bir yaklaşım istediklerine dikkati çekmektedirler. Batı Avrupa'da, hasta hakları 

hareketleri gelişmekte, ülke yöneticileri hastaların bekleme sürelerini azaltma ve 

diğer listelemeyle ilgili engelleri ortadan kaldırma konularında geniş bir baskı altına 

alınmaktadırlar. Bununla birlikte, hizmet sunucularından da, uluslararası standartlar 

dâhilinde, yüksek kalitede hizmet vermeleri beklenmektedir.  

Ülkemizde de bu durumun farklı olabileceği düşünülmemelidir. Çünkü son 

yıllarda hasta hakları konusu başta olmak üzere sağlık alanında önemli adımlar 
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atılmaktadır. Yaptığımız araştırmada bu konuda ki sonuçlar sonraki bölümlerde 

değerlendirilecektir.  

 

2.4.1. Hasta Özerkliği- Karar Vermeye Katılım 

Hasta memnuniyetinde hasta beklentilerinin önemine değinilmişti. Avrupa da 

hasta odaklı yaklaşımların artık hastalar tarafından daha çok istendiği ortadadır. Bu 

gerçek ülkemiz içinde geçerlidir. Hasta odaklı yaklaşımın belki de en önemli 

göstergesi ise hasta otonomisi denen kavramdır. Tıp etiği içerisinde olan bu 

kavramın günümüzde etiğin yanında hukuki anlamda da önemli yansımaları 

bulunmaktadır. Hasta otonomisi veya özerkliği kavramını ayrıntılı bir şekilde ele 

almak, hasta memnuniyetinin nasıl sağlanabileceğinin göstergelerinden olacaktır. 

Hasta otonomisi (özerkliği) hastanın kendi kararını vermesi açısından 

desteklenmesi görüşü meşru ve etik doktrinleri açığa çıkarmaktadır. Bugünkü geçerli 

yaklaşım hasta otonomisine önem verilmesi üzerinedir. Yine de bazen başkaları, 

hastaların karar verebilmesi imkânsız olduğu durumlarda, onların yerine karar 

verebilmektedir (Gillotti, 2003: 175). 

Hasta özerkliği ile ilgili olarak Güzeldemir (2006: 23) meseleyi hastanın kendi 

kaderini belirleme hakkı olarak değerlendirmektedir. Yazar, bu hak kullanılırken 

hekimin, hastayı verdiği kararların sonuçları hakkında bilgilendirmekle yükümlü 

olarak görürken, hastanın kendi kararını verebilmesi için bilgilendirilme hakkını 

kullanabilmesine imkan tanınmasına dikkat çekmektedir. Hasta uygulanacak test 

veya tedavinin amacının ne olduğunu, bunun sonuçlarının ne olabileceklerini açık bir 

şekilde anlamalıdır. Hasta, edineceği bu bilgilerden yararlanarak, kendi kaderini 

belirleme ve kendisi ile ilgili özgürse karar verebilme hakkını kullanabilecektir. 

Zihinsel yeterliliği olan erişkin bir hasta, herhangi bir tanı veya tedaviye yönelik 

girişimi onaylama veya kabul etmeme hakkına sahiptir.  

Yine Güzeldemir’e (2006: 35) göre tıpta özerklik anlayışı; hastanın, kendi tıbbi 

süreci hakkında, tam, anlaşılır ve açık bilgi edinmeye yani aydınlatılmaya ve 

sonrasında tedaviyi kabul etme ya da reddetme yönünde kendi kararını vermeye, ya 

da istediği anda tedavisini sonlandırma hakkına sahip olması şeklinde ele alınmalıdır.  

Bu nedenle hastalar, kendisiyle ilgili tıbbi kararları bağımsız olarak verebilme 

hakkını kullanabilmelidir. Karar verici olarak hasta dışında, hekim veya bir 
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başkasının karar vermesi; hastaya karar verme sürecinde baskı yapılması; hastanın 

doğru tercih yapabilmesi için gerekli bilgilendirmenin yapılmaması veya hastayı 

belirli bir karara zorlamak için eksik ya da yanlış bilgilendirme yapılması hasta 

özerkliği kavramı içerisinde kabul edilemez (Özlü, 2005: 40). 

Hastanın özerk olarak davranabildiğini iddia etmeyi E. Aydın (2006: 12) 

kişinin, serbestçe ve kendi ussal yetileri ile seçme ve davranışta bulunabilmesine 

bağlamaktadır. Aydın’a göre özerk birey özgürce davranabilme, bağımsız olarak 

kendi başına düşünebilme, kendi hakkında karar verebilme ve bu karara dayanan bir 

eylemde bulanabilme yeterlilik/yetkinliği içerisindedir (yasal sınırlar içersinde). 

Kişilerin gerçekten özerk olabilmesi için en azından, onun serbestçe kendi aklı ile 

davrandığını varsaymamız gerekir. Kişi özerkliği tartışması içerisinde temel öğe 

“yeterlilik” tir (competence). Yeterlilik bu çevrede, dış bir baskı-zorlama altında 

kalmadan serbest ve ussal davranabilme yeteneği anlamına gelmektedir. Bu 

koşullardaki, “yeterli” bir kişinin özerkliğinden söz edilebilir.  

Peki, hasta özerkliği kavramını ele alırken insanların nasıl karar verebildiği, 

neye göre seçimlerini yaptıklarına bakmak gerekmez mi? Bu sorunun cevabı aslında 

özerklik tartışmasına önemli katkılar sağlayacaktır. İnsanlar kendi deneyimlerinden 

bazı şeylerin ne amaçla yapıldığı bilirler. İnsanların güdüleri vardır ve yaptıkları her 

neyse, şu ya da bu nedenle tercih edebilir görünen bu durumu yaratmak ya da 

başarmak için yaparlar. Elbette karar almanın önemli rol oynamadığı türden bir insan 

davranışı da anlaşılırdır. Bazı eylemler insan tarafından neredeyse düşünmeksizin 

yapılır, çünkü alternatifler üzerine bilinçli olarak düşünülmemiş ve konu müzakere 

edilmemiştir. Böylesi “düşünümsüz” yapılan davranışın iki türünden bahsedilebilir: 

Bunlardan ilki “alışılmış” davranıştır. Alışılmış davranış geçmişte öğrenilenlerin 

kalan özüdür ve geçmişte bir noktada edinilir. Ve daha sonra düzenli tekrar sayesinde 

düşünme, hesaplama ve karar verme gerekliliğinden kurtarır. Böylece koşullar da 

düzenli kaldığı müddetçe, düzenli ve değişmez bir seyir içinde bir hareket diğerini 

izler. Gerçekten de, eylemler ne kadar alışkanlık eseriyse, sorulduğunda onları 

açıklamak o kadar zordur. Bu eylemler ancak bir şeyler yanlış gittiğinde dikkati 

çeker, bilince çıkar (Bauman, 1999: 122-124). 

İnsan düşüncesinin, daha küçük bir rol oynadığı kabul edilse bile başka bir 

davranış türü de hissi (duygusal) eylemdir. Bu düşünce türü güçlü duygulanımlardan 
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kaynaklanan eylemdir. Hissi eylem içten gelir ve kişinin karşı çıkması kolay değildir 

çünkü aklın sesine kulakları tıkamıştır. Alışılmış ve hissi eylemler genelde irrasyonel 

eylemler olarak tanımlanır. Bu tanım ile kastedilen şey, bu eylemlerin aptalca, 

sonuçsuz, yanlış ya da zararlı oldukları değildir. Aslında, bu tanım eylemin faydasına 

ilişkin hiçbir yargı içermez. Çoğu alışılmış rutinler çok etkili ve faydalıdır. Zaman 

kazandırır, kafa yormayı azaltır. Rasyonel eylem, muhtemel birçok eylem arasından, 

failin bilinçli olarak eylemle varmayı amaçladığı sonuca en uygun olduğunu 

düşündüğü bir eylemi seçmesine dayanır. Burada araçlar rasyonel verili amacın 

gerektirdiğine göre seçilmiştir. Bütün bu eşleştirme, hesaplama, ölçüp biçme ve 

nihayet seçme işinin arkasında yatan temel fikir, özgür bir seçim yapmış ve istemli 

bir şekilde eylemi gerçekleştirmiş olmaktır. Yoksa rasyonel fikir, kişinin kontrolü 

dışında ya da anlık bir tutku patlaması ile yaptığı şeyi güdümlenmiş, itilmiş, çekilmiş 

ya da zorlanmış değil olmamasıdır (Bauman, 1999: 125-126).  

Hastanın karar verme kapasitesinin hastanın karar vermesinde etkili olduğu ele 

alınmıştı. Hastanın yeterliliğinin hastanın karar alma sürecinin sınırlarını 

belirlediğine göre, hekim etik tutum açısından bir yanlışlığa düşmemesi için 

hastadaki karar verme kapasitesini ve varsa eksikliğini belirleyebilmesi 

gerekmektedir. Karar verme kapasitesinin temel niteliği ise hastanın bilişsel ve 

duygusal fonksiyonlarıdır ve bu fonksiyonlar hatırlama, yargılama, dikkat, içgörü, 

dil, hesaplama, iletişim gibi fonksiyonlardır. Hastada olması gereken yetenekler 

değişik derecelerde zarar görmüştür, erişkinde demans, delirium, madde kullanımı, 

depresyon, anksiyete, şizofreni gibi bazı zihinsel ve psikiyatrik bozukluklarda 

zayıflamalara ya da bozulmalara neden olabilir. Tüm bunlardan elde edilen sonuca 

göre hastanın kapasitesinin yeterliliği için gerekli standart koşullar şu şekilde 

değerlendirilebilir. Hastanın, durumunu anlayabilmesi, önerilen tedaviyi 

anlayabilmesi, tedavinin alternatiflerini anlayabilmesi, tedavi yapılmadığında 

sonuçlarını kestirebilmesi, bir kararı iletebilmesi, karar ve sonuçlarını 

değerlendirebilmesi, verilen bilgiyi akılcı biçimde değerlendirebilmesi, kararının 

kalıcı olabilmesidir (E. Aydın, 2006: 21-22). 

Hasta özerkliği kavramının neden ön plana çıktığı sorusuna verilebilecek en 

önemli yanıt şüphesiz, üzerinde işlem yapılan bedenin hastaya ait olmasıdır. Karar 

sürecinde hastanın sözünün daha fazla geçmesi beklenmelidir. Hastanın doktorun 
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teşhisine karışması gibi bir durum düşünülemez ama, bu süreçte yok farz edilmek 

gibi bir durumda söz konusu olamaz (Cirhinlioğlu, 2001: 76). 

Hasta özerkliği bağlamında İngiltere de yapılan bir araştırma da, araştırmanın 

amacı hastanın klinik karar vermeye katılımı düşüncesinin ne olduğu, seçiminin 

altında yatan faktörlerin bulunması, bu yolla yardımın belirleyicisini tespit etme ve 

karar vermeyi içeren hasta engellerini bulma çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

tasarımına görüşme ve olgu bilimi ilham olmuştur. Bu yolla analiz için çerçeve; 

hastanın anlayışı ve yardım yorumu, onların geçmişlerindeki (öykülerindeki) 

farklılıklar ile benzerliklere doğru belirleyici deneyimleri ve anlayışları olmuştur. 

Datalar ikinci basamak sağlık hizmetindeki 20 hastayla görüşmelerden toplanmıştır. 

Sonuçta, hastaların karar vermede aktif rol alma oranı yüzde 20 iken, geri kalan 

yüzde 80’i ise işbirlikçi veya pasif rolde kalmayı seçtiği görülmüştür. Ancak 

insanların özerklik tercihi sıralaması her zaman görüşmedeki gibi değildir.  Ek 

bulgular gösteriyor ki NHS’de (The British National Health Service), bir 

paternalistik yaklaşım tutumundadır. Bu durum personel eksikliği, bilgilendirme 

eksikliği ve sağlık personelinin hastalara karşı güçlü bağlar hissetmemesine bağlı 

zayıf iletişimden kaynaklanmaktadır (Doherty ve Doherty, 2005:119). 

Aynı araştırmaya göre hastalar, mümkün olan alternatifleri belirlemenin klinik 

bilgi gerektiren sorun çözümleri ve alternatifler arasında, seçme yeteneği gerektiren 

karar vermeyi savundular. Bu nedenle hastalar, daha az şekilde sorun çözmeye 

katılmayı isterlerken, hastalara alternatif seçimler ve ticari faktörlerin anlatılması 

sonunda daha fazla karar verme sürecine katılmayı istemektedirler. Bu çerçevede 416 

hasta üzerinde onların, üç klinik kısa öyküye verdikleri tepkiden bilgi sağlamak 

amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Bilgilendirme üzerinde anlamlı önemli istatistikî 

farklılıklar bulmuşlardır; örneğin yaşlı insanlar daha az bilgilendirme 

beklemektedirler. Sorun çözme ve karar verme skalasında doktor kontrolü altında 

problem çözme oranı yüzde 98.4’ü gösterirken, doktor kontrolü altındaki karar alma 

oranı yüzde 78’dir. Hasta memnuniyetine bakıldığında ise tüm etnik gruplarla, 

hastaların karar vermeye katılma arasında yüksek bir ilişki vardır. Bu nedenle çevre 

ve klinisyen doktorun kişilerarası becerileri, hastalık üzerinde klinik karar vermede 

ve hastanın etrafı üzerinde büyük etkiye sahip olabilmektedir (Doherty ve Doherty, 

2005:120) 
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Hasta ile doktorun etkileşimiyle ilişkili dört ana görüşte, tedavi protokolüne 

hasta katılımının önemi üzerinde oynadığı rol tanımlanmıştır. Birincisi, hasta-doktor 

ilişkisinde tedavi rejimi (yönetimi) hakkında bilgilendirmenin hangi iletişim 

kanalıyla sağladığıdır. Çoğu iletişim stratejileri bilgilendirme mekanizmasının 

geliştirilebileceğini göstermiştir. İkincisi, hasta ve doktorlar tedavi beklentilerine dair 

genel temel bulguya doğru çalışmak zorundadır. Tedavi yönetimlerinde hasta ile 

doktor karar verdiklerinde, onların ihtiyaç ve beklentisi için bir araya geldiklerinde 

karara katılım geliştirilebilir. Üçüncüsü, hastalar tedavi seçenekleri hakkında aktif bir 

rol oynamaları, bilgi toplamaları ve güncel süreçlerde karar vericilik yönünde 

yüreklendirilmelidir. Sonuç olarak, hizmet sunan doktorların bölümleri üzerinde 

olumlu etkiler, empati ve yüreklendirme içeren tedavi protokollerine hastanın 

katılımı yeni gelişmedir (Brown vd., 2003: 146). 

Görüşler değerlendirildiğinde hasta özerkliği kavramının gelişen modern 

dünyada önemli bir kavram olduğu ve hastanın klinik kararlara katılmasının 

gerekliliğinin artık tartışılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Hastanın karar alma 

mekanizmasına dahil edilmesi, hatta kararı kendisini vermesinin de yine hastanın 

kapasitesiyle ilgili olduğu açıktır. Yeterliliği olmayan, azalmış veya bozulmuş bir 

durumda olan hastaların klinik karar vermeye katılması, inisiyatif alması ise önemli 

bir tartışma alanıdır. Yine hastanın yetersizliklerinin hekim tarafından yönlendirme 

amaçlı kullanılmasının da etik açıdan uygun olmadığı uzmanlarca savunulmaktadır. 

 

2.4.2. Hasta Memnuniyeti 

Hasta ile hekimin sağlık nedeniyle karşılaşmaları sonucunda esas olan hastanın 

sağlığında düzelme olmasının yanında aslında göz ardı edilmemesi gereken önemli 

hususta hasta memnuniyetidir. Hasta memnuniyeti ile sağlığın düzelmesi paralel bir 

süreç olarak işlemeyebilir çoğu zaman. İyileşen hastanın memnuniyetsizliği 

olabileceği gibi, sağlığında düzelme olmayan birisi de hekiminden memnun kalabilir. 

Bu kırılgan durum tedavi ilişkisi dışında, daha çok sosyal nedenlerden kaynaklı 

olabilir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde hasta memnuniyetini etkileyen temel 

faktörler arasında; doktor davranışı, hemşire davranışı, genel konfor, diğer hastane 

personeli, bilgilendirme, beslenme, güven, bürokratik işlemler, ücret, hastane çevresi 
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ve benzeri (Baltaş, 2000: 94) durumlar sıralanabilir. Değinilenlere bakıldığında hasta 

memnuniyetinin de çok kolay sağlanamayacağı ortadadır. Hastaların karşılaştığı 

çoğu şey, memnuniyeti farklı düzeylerde de olsa etkilemektedir. 

Hastalar hekimlerinden sadece, teşhis veya tedavi beklentisi içinde değildirler. 

Hastalıkla ilgili altta yatan sorunlarını, endişe ve korkularını gidermek üzere hekime 

başvururlar. Hastalar için hastalığın kendisinden çok, hastalığa bağlı oluşan, bozulan, 

kısıtlanan, günlük hayatları; yaşam kalitelerindeki azalma; ağrı, uykusuzluk gibi 

yakınmalar ve bunlara bağlı olarak kafalarında oluşan soru işaretleri, kötü 

beklentiler, korkular önemlidir ve çoğu zaman daha fazla ön plana çıkabilmektedir 

(Özlü, 2003: 153). Bu nedenle sadece hastalığın tedavisi ile ilgilenen hekimlerin 

hastalarını memnun etme şansları düşük kalmaktadır.  

İnsanlar çeşitli dönemlerinde sağlık sorunları yaşar ve bu dönemlerde daha 

kırılgan bir hale gelmektedir. Doğal olarak bu süreçte özellikle sağlık personelinden 

daha anlayışlı olmasını isterken aynı zamanda yardımcı olmasını ve sabırlı ve açık 

bir iletişim kurmasını beklemektedir. Hekimlerin anlayışlı bir şekilde sorunları 

gerçek bir iletişimle paylaştığı durumlarda hastalar kendilerini daha iyi hissetmeye 

başlamaktadır. Elbette kurulacak iletişimin etkin ve verimli olması iki tarafın da 

iletişime katılma ve paylaşma isteğine bağlıdır. Ancak özellikle hasta sayısının 

çokluğu, hekimin iletişim yöntemleri konusundaki bilgisizliği ve nüfusun 

eğitim/sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşüklüğü gibi etkenler bu iletişimi 

zorlaştırmaktadır (Okay, 2009a: 206).  

Hasta memnuniyeti, doğru tanı ve doğru tedavi ile aynı şey değildir. Yapılan 

çalışmalarda hastalardan beğendikleri hekimlerin davranışlarının ne olduğu 

sorulduğunda, alınan cevapların başında güler yüz, tatlı dil, ilgi, aktif dinleyicilik, 

göz teması, empati gibi aslında hiç de zahmetli olmayan kavramlar ortaya 

çıkmaktadır. Hekimin kolayca hastasını memnun etmesi için zorlanmadan yapacağı 

basit davranışlar bile hastaların memnuniyetini sağlayabilmektedir. Örnek olarak 

hastasına zaman ayıran, onun sözünü kesmeden sabırla dinleyen, sorularını 

yanıtlayan, hastalığı hakkında uzun açıklamalar yapan, ona saygı gösteren hekimler, 

memnuniyeti sağlamada daha başarılıdırlar (Özlü, 2003: 156).  

Bu konuda yapılan çalışmalardan birisinde, muhtemelen son dönemlerini 

yaşayan 286 kanser hastasını içeren bir araştırmada yapılmıştır. Araştırmada 28 
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onkoloji uzmanının bulunduğu bir müdahale (girişim) örneklem grubu (yaşam 

kalitesini düzenli olarak tamamlamış hastalar üzerinde depresyon ve anksiyete 

ölçeklerini bilgisayarlarda dokunmatik ekran üzerinden ölçen ve takibindeki sonuç 

geribildirimlerini doktorlara ileten), bir dikkat - kontrol grubu (anketlerin yapıldığı, 

geribildirimlerin verilmediği), bir de kontrol grubu belirlenmiştir. Bu çalışmalardan 

elde edilen bulgular değerlendirildiğinde doktorlar ve onkoloji hastaları arasındaki 

iletişimi geliştirmek hasta memnuniyeti üzerinde olumlu bir etki göstermektedir. Bu 

girişimler de doktorlar ve hasta hedeflenmelidir. Hastalar tedavi seçenekleri 

konusunda eğitilmeli ve kendi tercihlerini ifade edebilmeliler. Doktorda, hastaların 

ihtiyaçlarını daha iyi öğrenmek için hastanın uygun iletişim becerileri kazanmasına, 

duyarlı bilgiler verilmesine, daha fazla stres altındaki hastalara yanıt vermede farklı 

olması gerekmektedir. Daha fazla araştırma, sosyo-kültürel bağlamlar yaklaşımı 

genelinde bir uygunluk değerlendirmesi içinde yapılmalıdır. Ayrıca, iletişim 

becerileri eğitimi ve klinik uygulamadaki görüşme esnasındaki zorluklar tartışılmalı 

ve yöneticiler tarafından bu fırsatlar değerlendirilmelidir (Bredart vd., 2005: 353-

354). 

Yine hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan bir araştırma ise, 214 hasta ve ayaktan 

tedavi sunan 10 özel birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimleri kapsamaktadır. 

Araştırma da istenen doktorların hasta görüşmesi sonrası, memnuniyet, güven, amaç 

için uygunluk ve hasta merkezli iletişimde doktorun ve hastanın ses analizlerinin 

yapılmasıdır. Araştırmacılar, etnik benzerlik sonuçlarını ve kişisel algılama 

ilişkilerini inceleme sonrası, her biri 4 sonuçlu çok değişkenli regresyon modelleri 

oluşturulmuş olup bunlar “hasta katılımı, güven, memnuniyet, amaca uygunluk”tur. 

Doktor ve hastaların tahmin değişkenli demografik özellikleri ise şunlardır: Hastanın 

doktoru kaçıncı ziyareti, doktorun hasta merkezli iletişimi ve hastanın doktorları ile 

kişisel ve kültürel benzerlik algılarıdır. Sonuç olarak bu çalışma hastalardan kaynaklı 

uyumluluk tanımlamalarının benzerlik algısının bir ölçümü -araştırmacıların bakış 

açısından ziyade- test edilmiş ve geliştirilmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki hastanın 

inanışları ile doktorun benzerlikleri çok boyutludur, kişisel ve etnik benzerliğin ikisi 

ayrı oluşan algılardır. İkincil boyutlarda kişisel benzerlik; hastanın güveninde, 

memnuniyetinde ve amaca uygunlukta daha güçlü bir şekilde ilişkilidir. Oysa ırksal 

uyum, etnik benzerlik algısında önemlidir. Doktorun iletişimi, düşünceye, değerlere 
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ve iletişim kurmaya saygı göstermesi bir kişisel bağlantı algısına sahipliği, hasta 

üzerinde önemli etkiye sahiptir (Street vd. 2008: 198-204). 

 

2.4.3. Saygı, Anlayış ve Sevilmek 

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel gereksinimlerinin yanında 

duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Bauman (1999: 110-111), Alman 

sosyolog Niklas Luhmann’ın kişilerin özkimlik arayışını, kendini hep hissettiren 

sevgi - sevmek ve sevilmek - ihtiyacının ilk ve en güçlü nedeni olarak sunduğunu 

belirtmektedir. Bauman, sevilmenin başka kişi tarafından, benzersiz görülmek 

anlamına geldiğini; seven kişilerin sevgilerini göstermek için evrensel kurallara 

başvurmaya gerek duymadıklarını kabul ettikleri anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Yine sevilmenin seven kişinin benliğinin, karar verme ve kendi kararıyla kendi 

benliğimi seçme hakkının, egemenliğini kabul etmesi ve olumlaması anlamına 

geldiğini; sevilmenin onun inatla “işte olduğum, yaptığım, durduğum halimle ben” 

ifademe katılması anlamına geldiğini vurgulamaktadır. Bauman, “sevilmek 

anlaşılmaktır” derken bunu kişinin acı içerisinde “Beni anlıyor musun? Beni 

gerçekten anlıyor musun?” diye sorarken kullanılan anlamda “anlaşılmaktır.” 

şeklinde tarif etmektedir. Anlaşılmaya duyulan bu özlemi de, “birisine kişi yerimde 

olması, olayları kişinin gözüyle görmesi, gerçekten de sırf kişinin olduğu için 

saygıyla karşılanması gereken bir görüşü olduğunu daha başka kanıt istemeden kabul 

etmesi için yapılan umutsuz bir çağrı olarak” belirtmektedir. 

Bauman’ın görüşünden yola çıkarak elde edilecek en önemli kavram aslında 

hastaların “sevilmesi”dir. Çünkü sevmenin temelinin anlaşılmak ama gerçekten 

anlaşılmak ve olduğu gibi kabul görmek meselesidir. Hastaların sevilmesi, onların 

özgürce seçim yapabilmesine neden teşkil ederken, aynı zamanda iyi bir iletişim 

kurulmasına destek olması, doktorla güven ilişkisinin artması gibi olumlu birçok 

gelişmenin anahtarı olabilir. 

Tevfik Özlü işin özü sevgi kavramından yola çıkarak hasta ve yakınları 

tarafından dava açılmasına neden olan olumsuz hekim davranışlarına özet halinde 

değinmiştir. Bu olumsuzların; “göz göze gelmekten kaçınmak, sert ses tonu, eleştiri, 

hiç bilgi vermemek ve çok az bilgi istemek, asık bir yüz, sevecen davranmamak ve 

hastayla kısa temasta bulunmak” olduğunun raporlaştırıldığını vurgulamaktadır. Yine 
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Özlü, hekimlerin sözlü veya fiili saldırılar ile hukuki davalara maruz kalmalarının, 

yanlış tanı veya tedaviden daha çok; hasta veya hasta yakınlarıyla aralarındaki 

tartışmalar ve iletişim kusurlarından kaynaklandığının bilindiğini belirtmektedir. 

Bununda aşılması için Özlü sevginin kullanılması gerektiğine dikkat çekerken 

hastaların, ne kadar eğitimsiz olurlarsa olsunlar, hekimin gözlerindeki sevgiyi 

okuyabildiğine vurgu yapmaktadır (Özlü, 2003: 41).  

 

2.5. Doktor-Hasta İlişkisinde Yaşanan Sorunlar 

Doktor-hasta iletişiminin genel vurgularının ele alındığı çalışmada kısaca 

yaşanan sorunların irdelenmesi çözüm yollarının tartışılmasına fırsat verecektir. 

Ülkemizde genel olarak hastaya bilgi vermede, bilgi verirken seçilen kelimelerde, 

tonlamalarda, ayrıntıda, beden dili kullanımı gibi nedenlerle sorunlar 

çıkabilmektedir. Hatta hiç bilgi verilmediği gibi vakalarda görülmektedir. Hastaneye 

yatmamış hastaların birçok nedenden meydana geldiği iletişim kuramama sorunu da 

ortaya çıkmaktadır. Burada hasta sayısının fazlalığı, süre sorunu, hekimin tutumu 

gibi nedenler öne çıkabilmektedir. Hastanın hastaneye yatması, herhangi bir 

girişimde bulunulması gibi daha ciddi sağlık durumlarında ise bilgilendirme 

aşamasındaki sıkıntılar belki de, en çok aydınlatılmış rıza (onam) alınmasında 

kendini göstermektedir.  

Yine bu bölümde üzerinde durulması gereken önemli konu doktorların iş 

hayatında yaşadıkları stres ve bazen de stresin kronikleşmesi sonucu oluşan 

tükenmedir. Aşırı stres ve tükenmenin neden olduğu iletişim sorunları, hastalarda 

amaçlanan mesajları anlaşılmasına engel olmaktadır. 

 

2.5.1. Hekimlerde Stres ve Tükenmişlik 

Doktor–hasta iletişimi üzerinde hastalar açısından çalışmada birçok 

değerlendirmede bulunulmuştur. Doktorların hastasıyla istenilen doğru bir iletişimde 

bulunabilmesi elbette doktorun kendi durumunun da, amaçlarını gerçekleştirebilecek 

şekilde pozitif olmasından geçebilmektedir. Yani doktorun morali, iş tatmini, huzuru 

gibi birçok neden olumlu yönde olmalı ki hastayla iletişiminde hasta merkezli 

davranabilsin. Hekimlerin en önemli sıkıntılarında birisi de tartışmasız iş stresidir. 
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Öncelikle stres kavramına göz atılacak olursa, stres genelde insanın doğal ve 

ideal dengesini bozan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Stres insanı bir şekilde 

duruma göre farklı düzeyde etkilemektedir. Stres kaynaklarının organizmayı 

etkileyerek bu dengeleri bozması kendini üç biçimde gösterebilir. Birincisi herkesin 

bir şekilde karşılaştığı kısa süreli stres durumudur. Trafik sıkışıklığı buna örnek 

gösterilebilir. Sıkışıklık bittiğinde stresin olumsuz etkisi de geçmeye başlar. İkinci 

tür stres durumu orta süreli olup birkaç saatten birkaç güne kadar uzanan etki 

gösterir. Örneğin baba-evlat uyuşmazlığı, ağır iş yükü zamanı gibi. Yaşanan bu stres 

türü belki de en çok hekimleri ilgilendirmektedir. Son tür ise uzun süreli stres 

durumudur. Kronik olan bu durum haftalar hatta aylarca sürebilir. İflas, sevdiğimizin 

ölümü ve benzeri durumlar buna örnek gösterilebilir (Can, 1997: 296). Hekimlerin 

çalışma koşullarının sürekli ağır olması, uzun zaman sürecinde devam etmesi yine 

yazarın bahsettiği son stres türüne girebilmektedir. 

İs stresi ile ilgili yapılan çalışmalarda iş stresini oluşturan nedenler şu şekilde 

ele alınmaktadır: 1) Yönetim tarafından getirilen yapısal değişimler. 2) Örgütler arası 

ve kişiler arası düzeylerde rol değişimleri. 3) Duygusal emek (işçilik) ve 4) Ev ve iş 

çalışma zorluğu. Sosyal destek tartışması ve destekleyici iletişim, sağlık hizmeti 

örgütlerinde iş stresinde olumlu yönde etkili olabilir (Apker ve Ray, 2003: 348). 

Doktorların çalışma hayatında iş nedeniyle kaynaklanan farklı gerilimler 

nedeniyle önemli sorunlar yaşanabilmektedir. Bu aşamada doktorlarda istenmeyen 

mental sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Özellikle meslektaşlarla etkileşim, 

algılanan profesyonel bilginin yetersizliği, tanı ve tedavi sürecinde, hastalarla 

iletişimde yaşanan stres ve psikolojik morbiditenin ölçümü arasında önemli bir ilişki 

olduğu bulunmuştur (Işıkhan, 2009: 6). 

Günümüzde ki sağlık çalışanlarının iş sunumlarında karşı karşıya kaldıkları iş 

stresi sonucunda; tükenme, işkoliklik ve duygusal yıpranma gelişebilmektedir. 

(Geist-Martin, 2003: 424). Doğrudan insanlarla yüz yüze gerçekleşen işlerde 

çalışanlar diğerlerine göre daha fazla stres yaşamaktadır. Sürekli hastaları ile karşı 

karşıya gelen hekimlerde mesleki tükenmişlik görülmektedir. Tükenmişlik mesleki 

başarıyı da doğrudan etkileme durumundadır. Tükenmişlik çoğu araştırmada üç 

boyutlu bir sendrom olarak ele alınmaktadır. Bu boyutlar duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissidir. Tükenme durumundaki birey 
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kendini yorgun ve duygusal yönden aşırı yıpranmış hissederken kendilerini yeni bir 

güne başlayabilmek için gerekli enerjiden sürekli yoksun hisseder (Özensel ve 

Koçak, 2004: 17).  

Yine tükenmişliğin aşamalarından olan duyarsızlaşma durumunda kişi, 

karşısındakine aşağılayıcı ve kaba davranır, onların rica ve taleplerini göz ardı eder. 

Etkileşimde bulundukları kişilere ve çalıştıkları örgüte karşı mesafeli, umursamaz ve 

alaycı bir tavır takınırlar. Kişi gerekli fayda ve hizmeti sağlamada başarısız olur. 

Ayrıca diğer insanlara karşı saygısız ve küçük düşürücü davranışlarda 

sergileyebilirler (Özensel ve Koçak, 2004: 36). Tükenmişlik aşamalarından 

duyarsızlaşma durumunda belki de hasta-hekim ilişkisini en çok yaralamakta ve 

fazlaca şikayet konusu olmaktadır. Burada doktoru tükenmişliğe götüren etkenler 

ortadan kaldırılmadıkça, istenen iletişim başarısını sağlamak elbette zor olacaktır. Bu 

durumda hekime dönük uygulanacak yaptırımlarda çok fazla yarar getirmeyecektir. 

Aynı araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında hekimler açısından, 

tükenmişliğin üç boyutunda tam bir tükenmişliğin yaşandığının söylenemeyeceği 

belirtilmiştir. Ancak farklı değişkenlere göre incelendiğinde ise anlamlı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Buna göre, erkek hekimler kadın hekimlere göre duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma boyutunda daha fazla tükenmişlik gösterirken, kişisel başarı 

boyutunda, yaş arttıkça hekimlerin kişisel başarı düzeyleri de artmaktadır. Kişisel 

başarının artışı da tükenmişliği azaltan bir faktördür. Meslekte geçirilen yıl ile 

ilişkilendirildiğinde ise duygusal tükenme ve kişisel başarı boyutlarında anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. Meslekte ilk 20 yılını çalışanların duygusal tükenmeleri, 20 

yıldan fazla çalışan hekimlerden daha fazladır (Özensel ve Koçak, 2004: 166-167). 

 

2.5.2. Aydınlatılmış Onam (Rıza) 

Çalışma kapsamında, aydınlatılmış onamın hukuki boyundan ziyade daha çok 

bilgilendirme yani iletişimsel boyutu ele alınacaktır. Hastalara sağlık personeli 

tarafından yapılacak girişimsel işlemin onayını almak elbette ciddi bir iletişim 

becerisi gerektirmektedir. Kişilerin onamının alınması, mutlaka hasta ve yakınları ile 

uzun soluklu bir iletişimin tesisi sonucu elde edilen inandırmaya dayalı bir olgudur. 

Sadece onamın alınmasının yeterli olmadığından hareketle kişilerin 

aydınlatılabilmesinin yine temelinde başarılı bir iletişim yatmaktadır. Aydınlatılmış 
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onam alınmasında başarı için kişilerarası iletişim hatta yüz yüze iletişimin teknikleri 

kullanılmalıdır. 

Kamuoyunda en yoğun olarak tartışılan konulardan biri özellikle cerrahi 

branşlarda ameliyat öncesi aydınlatmadır. Aydınlatma, modern zamanların bir buluşu 

ya da elde edilen bir başarısı değildir: Sorumlu hekim davranışının bir göstergesi 

olarak hasta ile hekimi arasında yapılan ameliyat öncesi aydınlatıcı, açıklayıcı ve 

yatıştırıcı konuşma, öteden beri gündelik cerrahi uygulamanın önemli bir parçasıydı. 

Hatta batı ülkelerinde 1892 yılından bu yana yasal olarak da zorunluluğu 

bulunmaktadır (Engelhardt, 2000: 192). 

Hastaneler doğru ve zamanında bilgilendirmenin bağlı olduğu kabul edilebilir 

örgütlerin mükemmel örneğidir. Herhangi yetersiz bilgilendirme, gecikme veya 

bozukluk sağlık hizmeti müşterileri için örgütsel durumda hayati bir tehdit olarak 

tanımlanır (Kreps ve Thornton, 1992: 108). Bu nedenle hizmeti sunan sağlık 

personelinin görev ve sorumluluklarından doğan yapılması gerekenleri göz ardı eden 

yaklaşımları; bedeniyle ilgili kararlarda tek söz sahibi olmak durumunda olan bireyin 

en temel haklarından birisi olan “bilgilenme hakkı”nın sağlanmasını engelleyeceği 

unutulmamalıdır (Sütlaş, 2007: 47).  

Ülkemizde yaygın olarak “Aydınlatılmış Onam” (İnformed Consent) olarak 

ifade bulan kavram tıp etiğinde hastayı tıbbi karara ortak etmeyi amaçlayan giderek 

kabul gören bir davranış haline dönüşmektedir. Artık hekim merkezli tıbbi karar 

vermenin terk edilerek yerine hastaların tıbbi karardaki tercih ve payının 

artırılmasının yerleştirilmesi gerekmektedir. Artık hekimler bir otorite gücünü 

kullanmak yerine hasta ile işbirliğine dayalı bir davranış modelini sergilemelidir (E. 

Aydın, 2006: 19). 

Fakat Türkiye’de aydınlatılmış onamın nasıl yapılacağı, kapsamı gibi 

konularda bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kullanılan tıp dilinin büyük bir 

bölümünün yabancı terimlerden oluşması hastayı bilgilendirirken hekim ve 

araştırmacılar için yeni güçlükler çıkartmaktadır. Hastanın anlamadığı veya tam 

anlamıyla aydınlatılmadığında onam işlemi geçerliliğini yitirmektedir (E. Aydın, 

2006: 21). Çünkü mesele sadece bilgilendirmenin ötesinde hastanın anlamasına 

dayalı bir gerçeği içermektedir. Eğer hasta kendi açısından karar verecekse mutlaka 

aydınlatılacak düzeyde bilgilendirilmelidir. Yoksa hastanın aydınlatılmadığı bir 
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durumda alınan kararın ne kadar hasta tarafından verildiği ve ne kadar hastayı temsil 

ettiği tartışmalıdır. 

Hastaların nasıl bilgilendirileceğine dönük olarak, Gillotti (2003:163)  gerçek 

kavramı üzerinde durmuş ve sağlık hizmetinde kullanımını tartışmıştır. Gillotti 

konuyu açıklarken Thomama’nın (1994) gerçekle ilgili tespitlerinden hareket 

etmektedir. Thomama’ya göre gerçeğin dört tipi ve gerçeğin nasıl olduğunun beş 

sebebi bazen sağlık hizmeti sunumu bağlamında saklıdır. Bu dört tip; doğrudan 

gerçek, olgusal gerçek, kişisel gerçek ve yorumlayıcı gerçektir. Doğrudan gerçek 

evet/hayır sorularının cevabını içerir. Olgusal gerçek, objektif gerçeklikle birlikte 

ilişkilidir. Kişisel gerçek kendi kendini ifşa etme/açmadır. Yorumlayıcı gerçek ise 

iletişimin ardındaki sebebin yorumunu gerektirir. Yazar, yorumlayıcı veya 

hermönetik gerçeğin en fazla karışık gerçek çeşidi olduğunu ve özellikle sağlık 

hizmeti bağlamı içinde uygunluğunu tartışmaktadır.  

Aydınlatılmış onamın geçerli olabilmesi için, hasta, açıklanan bilgiyi anlamalı 

ve kavramalıdır. Hastanın hastalığı nedeniyle içinde bulunduğu çaresizliği, korkuları, 

şikâyetleri, tıp eğitimi almış olmaması nedeniyle kendine anlatılan tıbbi ve teknik 

terimleri bilmemesi, anlamasını olumsuz şekilde etkileyecektir. Bu nedenle doktor 

bilgiyi hastanın anlayabileceği bir şekilde sunmalıdır (Güzeldemir, 2006: 39). Tersi 

durumda hasta aydınlatılmış olamayacaktır. Aşağıda sunulan araştırmada da böyle 

bir gerçek ortaya çıkarılmıştır. 

Turla ve arkadaşları (2005: 33), Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde aydınlatılmış 

onam üzerine yaptıkları çalışmada ilginç sonuçlara ulaşmışlardır. Anket uygulanan 

306 hastanın % 89,9’u “kendisine niçin ameliyat olması gerektiğinin açıklandığını”, 

ancak bunların %74,2’si “bu açıklamayı tatmin edici düzeyde bulmadıklarını” ifade 

etmiştir. Hastaların eğitim düzeyleri yükseldikçe aydınlatma işleminden tatmin olma 

oranları da artmaktadır. Hastaların % 85’i ameliyat sonrası kaç gün hastanede 

kalacaklarını bilmediklerini, %83’ü ise ameliyat sonrası yaşamlarında olabilecek 

değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini belirtmişlerdir.  

Aydınlatmanın bilgilendirmeden öte bir kavram olarak ele alınması gerektiği 

ortadadır. Bu aşamada hastanın nasıl aydınlatılacağına dair yazarca bazı öneriler öne 

sürülmektedir. Genel olarak aydınlatılmış onam kapsamında yer alması beklenen 

unsunlar şunlardır (E. Aydın, 2006: 24): 
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1. Hastalığın-klinik tablonun ve tedavi/müdahalenin bilimsel isminin yanı sıra, 

hastanın anlayabileceği şekilde halk arasındaki isminin de açıklanması 

2. Tedavi edilmedikçe gelişebilecek muhtemel sonuçlar 

3. Tıbbi müdahalenin türünün açıklanması 

4. Tıbbi tedavi/müdahalenin risk ve yararları 

5. Öteki tedavi yöntemleri ve bunların riskleri, yararları 

6. Başarı olasılığı, başarıdan ne kastedildiği 

7. Tıbbi müdahale sayesinde elde edeceği yararın, gireceği riskten fazla 

olduğunun hastaca anlaşılmış olması 

8. Önerilen tedavi ve müdahaleyi kabul etmeme halinde gelişebilecek tıbbi 

olasılıklar 

9. Hastanın, kendisine verilen bilgiyi tam anlamıyla kavraması ve onları kendi 

ifade biçimiyle bir başkasına anlatabilecek şekilde bilgilendirilmiş olması 

10. Hekimin, hastanın tüm sorularına yanıt vermesi ve belirsizliğin giderilmesi 

11. Onam formundaki tüm sözcüklerin anlaşılabilmesi 

12. Onam formunda yazılanların incelenip, kabul edilmesi ya da bazılarının 

kabul edilmemesi 

13. Hasta tarafından, tedavi/müdahaledeki sağlık çalışanlarının kimlikleri ve 

mesleki niteliklerinin bilinmesi 

14. Hastanın özgür biçimde karar vermesi ve bu konuda herhangi bir baskı 

altında olmaması 

15. Hasta kabul etmezse, tıbbi uygulamanın yapılmaması 

16. Taburcu olduktan sonra şikayetlerinin devam etmesi halinde tekrar 

başvurabileceği teminatının verilmesi 

17. Gerektiğinde, karar verebilmesi konusunda hastaya belli bir zaman 

tanınması 

 

2.5.3. Doktor İletişim Becerisi ve Geliştirilmesi 

 Hastalarla iletişim kurmada doktorların gerçekten iyi bir iletişimci olması 

gerektiğine önceki bölümlerde kısmen değinilmişti. İletişim becerileri birçok 

uzmanca kişilerin sonradan da öğrenilebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda ele 
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alındığında doktorların iletişim becerilerini kazanmaları mesleki başarılarını 

doğrudan etkileyebilecek önemli faktördür denebilir. 

Batlaş tedaviyi etkileyen faktörleri ele almış ve hasta-hekim ilişkisinde 

hekimin uyguladığı tedavinin özünü oluşturan “bilimsel spesifik etki”nin yanı sıra, 

“nonspesifik etkiler”in de belirleyici ve etkili olduğu belirtmiştir. “Nonspesifik 

etkiler” sağlık hizmetini alan, sağlık hizmetini veren ve durumla ilgili bütün 

değişkenlerin genel ifadesidir (Baltaş, 2000: 120-121) derken hasta-hekim 

ilişkilerinde rol oynayan nonspesifik etkileri şu şekilde belirtmektedir: 

1. Hekimin yaptığı işe olan inancı: Hekimin hastalarına vereceği hizmet 

konusunda işine, bilgisine ve kendisine olan güvenidir.  

2. Hekimin gayreti: Hekimin gayretiyle ilgili olumlu algı, hekime karşı olan 

inancı ve bağlılığı artırır. 

3. Tıbbi yardım ortamının yeterliliği ve inandırıcılığı: Düzensiz ve hijyenik 

yeterlilik açısından kuşku uyandıran bir ortam hasta beklentilerini olumsuz 

yönde etkiler. 

4. Sağlık hizmeti alanın sağlığını geliştirme beklentisi: Hekimden ve sistemden 

sağlayacağı inancı sağlık konusundaki beklentiyi yükseltir. 

5. Hastanın iyileşme beklentisi: Hastanın iyileşme beklentisi bir yönüyle 

yukarıda sayılan faktörlere, bir yönüyle de kendi kişisel yaşantılarına ve 

kişilik özelliklerine bağlıdır. 

Genel olarak görülüyor ki, iyi bir iletişim sürecini yürütemeyen doktor, diğer 

yeterliliklerinin ne olduğuna bakılmaksızın tam anlamıyla bir başarıya ulaşamıyor. 

İlaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında çok bilgili olan doktorlar bile, uygun iletişim 

tekniklerini edinmedikçe şunları gerçekleştiremezler (Kurtz vd., 1998: 16): 

1. Sorunları yeterince çözmek veya hastanın doğru yönlendirmek için uygun 

ifadeleri seçmek. 

2. Hikayenin tamamını doğru olarak öğrenmek. 

3. Hastanın izleyeceği anlaşılabilir ve makul bir planı tam olarak hazırlamak. 

4. Doktor ve hasta arasındaki fikir ayrılıklarının azalmasına yardımcı olacak 

destekleyici bir ilişkiyi biçimlendirmek. 

Doktorun iletişim becerisini geliştirmek hem hastaya hem de hekimin kendisine 

önemli yararlar sağlayacak, yanlış anlaşılmalar gibi istenmeyen durumların 
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gerçekleşmesinin önüne geçmede yardımcı olacaktır. Sağlık hizmeti sunanlar ile 

hastaların karşılaşmasında insan deneyimlerini oluşturan parçalar önemli formatlar 

taşımaktadır. Üstelik bu karşılaşmalar sağlık ve iyilik üzerinde objektif ve subjektif 

doğrudan etkilere (sonuçlara) sahiptir. Sağlık hizmeti sunanların hastalarla 

iletişimlerinde başarı için öncelikle savunucu yaklaşımlar olmamalıdır (Street, 2003: 

82). 

Yazarlar (Cegala ve Broz, 2003: 113) çoğu doktor, hastalarla yüz yüze çalışma 

esnasında tam olarak yeterlilik gösterememektedir görüşünü dile getirirken benzer 

şekilde de hemşirelerin de performansını yeterli görmemektedir. Buradaki temel 

sorunu, talimatlarla sınırları belirlenen görevlerde ki, zamansızlık veya beceri 

yüzünden kaynaklanabildiği şekilde değerlendirmekteler. Bu yüzden doktorlar hasta 

iletişimi becerileri çalışmasının pratik bileşenleri veya gelişiminin yüksek maliyeti ve 

bileşenlerin dağıtılması ile kazanma ve kaybetme ikilemi ile hep yüz yüze 

durumdadırlar.  

 

2.5.4. Hastaya Gerçeği Söyleme 

Hastanın hastalığının ne aşamada olduğu, ne tür sonuçlara neden olabileceği 

gibi özellikle kötü haber verme meselesi tıp camiası içinde önceden beri gelen bir 

tartışmalı alandır. Bu konuda genel olarak çoğunluğun kabul ettiği etik değerler 

olmasına rağmen farklı düşünceler varlığını sürdürecektir. Bu konuda yapılan 

çalışmalar incelendiğinde kötü haberin hastaya verilmesi eğiliminin daha fazla kabul 

edildiği görülmektedir. 

Bu konuda E. Aydın (2006: 46) hastaların sağlık durumunun son dönemlerinde 

gerçeği bilmeye hakları olduğuna değinirken Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1950’den 1960’da kadar yapılan çalışmalarda hekimler %60-90 oranında, terminal 

dönem (son dönem) tanısının hastaya söylenmemesi taraftarı olduğunu belirtmiştir. 

Ancak hekimler üzerinde son yıllardaki araştırmalardaki bu sonuç önemli bir oranda 

yön değiştirmiştir. Aydın’a göre son dönem araştırmalarında hekimlerin %97 gibi 

çok yüksek bir oranı hastalara karşı yaklaşımlarında terminal bir teşhis olsa bile 

gerçeği söylemek istedikleri şeklinde ortak görüş kendini göstermektedir. Yine 

hastalar üzerinde bir çalışmada ise %96 oranındaki katılımcı, kanser tanısını 

öğrenmek istediğini söylemiştir. Kanser hastaları arasında yapılan bir araştırma da 
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ise %80 oranında hasta, durumunun iyi ya da kötüye gidip gitmediğini bilmek 

istemektedir. 

Bu veriler göz önünde bulundurularak, hastaların psikolojik durumları bizzat 

hekimlerinin değerlendirmesi sonucunda, hastaya kötü haberin verilmesi durumu 

değerlendirildikten sonra gerçekleştirilmelidir. Çünkü olumsuz bir haber hastayı çok 

kötü etkileyeceği gibi, bazı hastaları da hastalığın sonuna hazırlanmaları için yapması 

gerekenleri yerine getirmelerine fırsat sunabilir.    

 

2.5.5. Emir  

Hastanın sessizliğe bürünmesi hekim tarafından dikkatli izlenmesi gereken bir 

olgu olarak ele alınmalıdır. Bu konuda Canetti, sessizlikle karşılaşan bir sorunu, bir 

kalkan ya da zırhtan geri tepen bir silaha benzetmektedir. Sessizliği, avantajları ve 

dezavantajları neredeyse eşit bir biçimde dengelenen aşırı bir savunma biçimi olarak 

değerlendirirken kişinin sessizliğini, saklayacak çok şeyi olduğu, gerçekte sahip 

olduğundan daha fazla şeyi olduğu şeklinde anlaşılması gerektiğine dikkat 

çekmektedir (Canetti, 1998: 285). 

Buna karşın emirler doğaları gereği nihai ve kategoriktir. Emirler, gerekli 

oldukları için kişiye doğal görünürler ve her zaman var olması gereken doğal bir şey 

olarak kabul edilir. Çünkü insanoğlu çocukluktan itibaren emirlere alışıktır ve tüm 

hayatın her bölümünde önemli yer tutarlar. Hiçbir şeye itiraz etmemek emrin doğası 

gereğidir. Emir ne tartışmalı, ne açıklanmalı, ne de sorgulanmalıdır. Kısa ve nettir, 

çünkü anında anlaşılmalıdır (Canetti, 1998: 301-303). Hekim hasta ilişkisinde 

istenmeden de olsa bilginin ve konumun verdiği otorite bağlamında hastaya emir 

tarzında konuşabilmektedir. Bu emir yaklaşımı eskiden gelen alışılmış otomatik 

duruma gelmiş ve yapıldığında yararlı olacağı düşünülüyorsa hastanın tedavi 

önerilerine uyması için tercih edilebilmektedir. Fakat bunun getireceği sonuçlar iyi 

hesaplanmalı, mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

 

2.5.6. İkna ve İnandırma 

Günlük hayatın önemli bir kısmı, ya karşıdakini ikna etmek, yada birisi 

tarafından ikna edilmek üzere geçmektedir. İş hayatında iş arkadaşlarını, amiri, 

müşteriyi; öğrenciyse hocasını; ebeveyn ise çocuklarını vs. her an birilerini iknaya 
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çabalanmaktadır. Televizyon seyredilir, film veya maçın içinde sanal iknalar, 

reklamlar hepsi alıcı olarak izleyiciyi iknaya uğraşmaktadır. Yani gün boyu ikna 

konusunda ya kaynak olunur ya da alıcı, ama her ne olursa olsun bir ikna süreci ile 

karşı karşıya kalınmaktadır hayatta. 

Yine hastanın, hekimin tavsiyelerine uyması, sağlığı için yarar sağlanacağını 

bilmesidir. Kişiye sigaranın zararı yok ama içme diyen bir hekim ne kadar ikna 

edebilirdir. Kısaca söylemek gerekirse, ikna için karşıdaki kişinin azda olsa menfaati 

yada bu durumdan az veya çok, öyle yada böyle etkileneceğini düşünmesi 

gerekmektedir. Zaten kendini ilgilendirmediği düşünülen çoğu eylem, söz ve 

olaylarla kişi ilgilenmez. Yani algılama sürecinde yok sayılır ve böylece iletişim 

daha başlamadan biter. 

İknayı yazar (H. Yüksel, 1994: 68) beş temel karakteristik özelliğe bağlarken 

bunları şu şekilde özetlemektedir:  

1. Dikkat; Eğer ikna edilmek istenen kesim iletiye dikkat etmezse, diğer bir 

deyişle bu ileti ikna olacak kesimin dikkatini çekecek şekilde verilmezse, 

bu insanların ikna edilmeleri imkansızdır.  

2. İdrak; Eğer ikna olacak kitle iletiyi anlayıp idrak etmezse, ikna olmaları 

yine imkansızdır.  

3. Kabul; Eğer ikna olacak kitle iletinin vermek istediğine karşı gelip bunu 

kafasına kilitlerse, iknanın gerçekleşmesi bu durumda da imkansızdır. 

4. Alıkoyma; Çoğu zaman ikna olan insanlar, iletiyi idrak edip kabul ettikten 

sonra, kendi davranışlarına bir takım kısıtlamalar getirir. İkna edicilerin 

yapması gereken iletinin idrak ve kabulünden sonraki sürecin kendi 

istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Hastanın ikna edilmesi tedaviye uymasını sağlarken aynı zamanda güven 

bağını arttırma yönünde mesafe almasına neden olabilir. Öncelikle “ikna” ve 

“inandırma” kavramlarının tam olarak ne anlama geldiğine bakılacak olursa; 

“ikna/persuation” ile “inandırma/to convince” arasında esasta bir fark olduğu 

görülür. “İnandırma” da, karşı tarafın söylediklerine veya söyleyene inanmıştır. 

“İkna” da ise her zaman inanmayı gerektirmez. İkna’da karşı tarafta tam inanış 

olmazsa da, bir şekilde, söylenen kabul edilir ve isteneni yapmaya razı olunur. Fakat 
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bunun ikna da inandırmanın olmayacağı şekilde anlaşılmaması gerekir (Türkkan, 

1998: 11). 

Sağlık alanında ikna çalışmalarında belki de en çok kullanılan çekiciliklerin 

başında korku kullanımıdır. Mesajlarda korku öğelerine yer verilmesi ile tıbbi 

tavsiyelerin dikkate alınacağı düşünülmektedir. Bu durumda birçok çalışma yapılmış 

ve bazı sonuçlara varılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre mesaj 

oluşturulurken korkunun hangi dozda kullanılması gerektiğine hekimler karar 

vermelidir. Çünkü istenen amaca ulaşmakta beklenemeyen sürprizlerle 

karşılaşılabilmek olasıdır. 

Korku çekiciliği üzerine yapılan araştırmalarda, yüksek derecedeki duygusal 

gerilimin anlık savunma amaçlı tepkilere ve alıcıların iletilen mesajların anlamını 

çarpıtmasına yol açabileceği doğrultusunda araştırmacıların tespitleri olmuştur 

(Severin ve Tankard, 1994: 276). Mesaj içeriğinin, tutum değişimi yaratma etkileri 

üzerine yapılan araştırmalarda, diş çürümesi ile ilgili çok korkutucu, korkutucu ve az 

korkutucu olmak üzere üç ayrı dozda kodlanan mesajlarda, en az korkutucu olanın en 

çok tutum değişimine neden olduğu görülmüştür. En korkutucu mesaj ise, en az 

tutum değişikliği yapmıştır (İnceoğlu, 1993: 121). 

Mesajlarda korkuya yer verilmesine dönük yapılan bir başka çalışmada ise 

önemli bulgulara ulaşılmıştır. Korkutma kampanyasının asıl hedefi olanlar (muayene 

ve tedavi sırasında olumlu harekete en çok muhtaç kişiler), fazla korkutulursa en 

çabuk olumsuzlaşan kimselerdir. Mesela, sigaranın akciğer kanserine sebep 

olduğunu anlatan 3 çeşit film yapılmış ve bir sergi esnasında binlerce kişiye 

gösterilmiştir. Filmlerden biri az korkutucu, ikincisi korkutucu, üçüncüsü de çok 

korkutucu idi. Her 3 film de seyirciye, sergi evinin dışında duran Röntgen arabasına 

gidip muayene olmalarını uyarıyordu. Sonuç şöyle olmuştur: Seyircilerden sigara 

içenlerin sadece az korkutucu filmi seyredenlerin çoğu (% 55 den fazlası) röntgen 

muayenesi olmuş, korkutucu film seyredenlerin % 20 kadarı, çok korkutucu olanların 

filmi seyredenlerin de % 5’i muayene olmuş. Buna karşılık, sigara içmeyenlerin % 

45 kadarı hangi tür filmi seyrederlerse seyretsinler, gidip muayene olmuşlar. 

Görüldüğü üzere, kendilerinden olumlu hareket istenenler korku düzeyi arttıkça 

yapmaları gerekenden uzaklaşmıştır. Yine korku konusunda, kişilikte çok etkili 

durumdadır: Kendilerine güveni az olan insanlar ve kolay kazananlar, fazla 
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korkutuldukça daha az inanmış daha az harekete geçmişlerdir. Buna karşılık, baskıya 

karşı koymada daha başarılı olacağı sanılan şahsiyetli insanlar (kendilerine güveni 

fazla olanlar, zor kazananlar), az korkutulunca harekete geçmemiş, fakat korku 

baskısı arttıkça ve şiddetlendikçe daha çok inanmaya ve harekete geçmeye yönelik 

olmuşlardır (Türkkan, 1998: 117). 

Ayrıca ikna çalışması yaparken mesajların içeriği ve sunum şeklide oldukça 

önem taşırken hedefin özelliklerine göre planlanması iletişim başarısını 

arttırmaktadır. Bu kapsamda, bazen tek yanlı etkileyici iletişimin daha etkin olduğu 

bu durumlar ya da koşullar şunlardır (Usal ve Kuşluvan, 1998:185): 

- “Hedefin zeka, eğitim ve görgü düzeyinin düşük olduğu durumda bu kez 

karşıtlıkları ve başka seçeneklerin de varlığını kabul eden bir iletişim daha 

zor algılanmaktadır. 

- Konu iyi bilinmeyen ve karmaşık bir konu ise, bu olasılık daha da 

artmaktadır. Dolayısı ile, böyle gelişmiş bir düşünsel beceri gerektiren ve 

soyut kavramlara dayanan karmaşık bir propaganda konusunu basite 

indirgeyerek iletmek gerekir. Yada böylesine bir malzemeyi, aralarından 

yalnızca belli bir doğrultuda bulunanları seçerek kullanmak gerekir. Her iki 

durumda da bulunanları seçerek kullanmak gerekir. Her iki durumda da 

iletişimin tek yaklaşımlı olması gerektiği bellidir. 

- Hedef dinleyici ya da dinleyiciler daha baştan propaganda konusunun genel 

eğilimini destekliyorsa, karşı görüşlerden ve tezlerden ve başka 

seçeneklerden söz etmeye yine gerek yoktur. Dinleyici bu kez, karşıt 

görüşlerden etkilenerek propaganda doğrultusundaki görüşler ve kendi 

eğiliminden kuşkuya düşebilir. 

- Hedef dinleyici karşıt görüşler ve başka seçenekler hakkında bilgili değilse, 

tek yaklaşımlı iletişim yine etkili olur. Hedefin düşünsel yapısı berraktır ve 

kendisine iletilen tek yanlı bilgileri daha kolay algılar. Oysa çok yaklaşımlı 

iletişim yapıldığında dinleyicinin aklı karışacaktır. 

- Ve sonunda, hedefin daha sonra karşıt görüşlere dayalı bir propagandanın 

etkisi altında kalma olasılığı çok düşük ya da yok ise, yine iletişimin tek 

yaklaşımda yapılanması daha doğrudur.” 
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Yinede inandırma çabasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. 

Kişileri inandırmaya çalışırken onların incinebileceği hesaba katılmalıdır. Çünkü 

sertlik, şiddet gösterme onlarda kendini savunma psikolojisi yaratır ki, bu da en iyi 

kanıtları bile etkisiz bırakmaktadır. Bu nedenle karşımızdaki ile çok iyi anlaşmayı 

denenmeli ve alçak gönüllü, şakacı, ılımlı olmalı ve zihinlerin üzerinde hiçbir baskı 

yapılmamalıdır (Burun-Ros, 1973: 189). 

 

2.5.7. Önyargı 

İlişkilerle ilgili çok önemli bir problem olan önyargı, bir grubun üyelerinin 

başka gruplara ve bu grupların üyelerine karşı önyargılı olmasıdır. Literatürde 

“önyargı”, dış gruplara karşı olumsuz bir görüş olarak kullanılmaktadır. Önyargı 

grup normlarından kaynaklanan tutumları içerdiğinden, gündelik ilişkilerde ortaya 

çıkan bazı insanlardan kişisel olarak hoşlanmama tavrından tamamıyla ayrılabilir. 

Ancak, bireyin referans grubunun normlarıyla ilişkili olarak oluşturduğu diğer 

tutumlar gibi bir dış gruba karşı önyargı da ego sisteminin öylesine bir parçası haline 

gelebilir ki, birey bu tavrını kişisel bir tercih olarak algılayabilir (Şerif ve Şerif, 1996: 

649). 

Sağlık personeline karşı vatandaş veya sağlık personelin de vatandaşa karşı 

bazı önyargılar taşıyabilir. Bu konuda yazarlar (Gordon ve Edwards, 1997: 60) beyaz 

gömleğini giymiş yabancı bir doktorla ilk karşılaşmada çoğunlukla insanı rahatsız 

eden ve suskunluğa iten bir yönlerin olduğunu belirtmektedir. Hastaların 

sağlıklarıyla ilgili kötü bir şey işitmenin korkusu içinde durdukları vurgulanırken 

üstüne üstelik doktorun kendilerine nasıl davranacağı ile ilgili bazı ön kaygılar 

taşındığına dikkat çekilmektedir.  

 

2.5.8. Doktor-Hasta İlişkisinde Çözüm Yolları 

Doktor-hasta arasında oluşabilecek sorunlar genel hatlarıyla incelendikten 

sonra çözüm yollarına dair bazı önerilere değinmek gerekmektedir. Öncelikle sağlık 

alanında sorun çözmenin nasıl yapılacağını belirten yazarlar altı basamaklı bir sistem 

önermektedir. Altı basamaklı sorun çözme adı verilen bu yöntem, işbirliğine dayanan 

ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır (Gordon ve Edwards, 

1997: 52-57):  
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1. Basamak: Sorunu Tanımlama: Doktor, empatik dinleme ve açık uçlu 

sorularla hastaya yaşadığı sorunu, belirtilerini duygularını tanımlamasına 

fırsat verir, yüreklendirilir. Sonra muayeneye başlar ve konuları açıklar. 

2. Basamak: Çözümler Üretmeli: Tanı konulmasının ardından sorunun 

düzeltilmesi sürecine yani çözüm safhasına hastayı dahil etmektir. 

3. Basamak: Çözümleri Değerlendirme: Tüm olası çözümlerin üretildiği 

anlaşıldıktan sonra, eğer birden fazla çözüm varsa hastanın 

değerlendirmeye katılmasıdır. Doktor bu aşamada hastayı çözümlerin artı 

ve eksi yönlerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Riskler, sonuçlar vs. 

4. Basamak: Karşılıklı Kabul Edilebilecek Çözümü Belirleme: Çözümler 

değerlendirildikten sonra her iki tarafında kabul ettiği uygun çözüme 

birlikte karar verilir. Doktor kendi çözümünü hastaya dikte etmez. 

5. Basamak: Çözümü Uygulama: Çözümün nasıl uygulanacağı doktor 

tarafından hastaya aktarılır. Kim, neyi, ne zaman yapacak soruları; hareket 

planının iskeletini oluşturabilir. Doktor ve hasta kendilerine düşen görevleri 

yazmalıdır. 

6. Basamak: Çözümün Sonuçlarını Değerlendirme: Hastalar çözüme yönelik 

bir takım soruları olabilir, kaygılar duyabilir. Doktor bu aşamada hastanın 

kaygılarını giderici cevapları verir. Doktor, tedavi süresi ve sonrasında 

telefon, mail vs ile iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutmalıdır. 

Tüm aşamalara bakıldığında doktor-hasta ilişkisinin temelinde iyi bir iletişim 

kurmanın gerekliliği görülmektedir. Yoksa hasta ile doktor arasında işbirliği çabası 

istenen şekilde yürümeyebilir.   

Hasta sağlık personeli iletişiminin memnuniyete dair etkisine dönük yapılan 

araştırmalarda bazı anahtar öğeler ortaya çıkmaktadır. Bunlar ise; sağlık hizmeti 

sunanların anlayışlı ve şefkatli tutumları, tıbbi yetenekleri, psiko-sosyal ve biyo-

medikal ilginin dengeli olması, hasta – sağlık personeli ilişkisinin devamlılığı, hasta 

ve hizmet sunanın beklentilerinin örtüşmesidir (Brown vd., 2003: 144). Sağlık 

hizmeti sunanların sahip olacağı bu özellikler hastayla yaşanan sorunların önüne 

geçmede önemli bir rol oynayacağı açıktır.  

 Özellikle hastalarla kurulacak empatinin hastaları anlama ve onlarla başarılı 

iletişim kurmada faydalı olacağı açıktır. Yapılan bir araştırmada 48 doktor, 1 diş 
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hekimi ve 1 tıp öğrencisi araştırmacının sorularına cevap vermiştir. Deneklerin yaş 

aralığı 25-87; 49’u beyaz, 1 latin; 40’ı erkek ve 10’u kadın; 27’sinde HIV pozitif ve 

23’ünde ise kanser, kalp sorunları ve Hepatit C gibi diğer sağlık sorunları vardır.  

Görüşmelerden sonra çeşitli konular ortaya çıkmıştır. Genel açıdan bakıldığında, 

birinci olarak katılanların empati yapıp yapmadığı, eğer yaptıysa ne kadar iyi olduğu; 

İkinci olarak bu alandaki uyuşmazlığın tartışma süreçlerinin nasıl olduğu, doktor-

hasta etkileşiminin nasıl geliştirebileceğinin içeriğini gündeme getirildi. Genel olarak 

alanda iki olasılık ortaya çıkmıştır ki, bunlar tıp eğitimin geliştirilme yolları ile içerik 

ve süreçlerle ilgili çakışmış bağlantıların olduğudur. Doktorlar arasında empatinin 

nasıl olduğu ve öğretilip öğretilemeyeceği açısından farklı bakış açıları vardır. 

Birçok doktor ve sağlık öğrencileri hastanede hasta odalarında, çaresiz engelli kötü 

durumda yatan hastalara, hastalıklarına göğüs germesinin öğretilmesi gerekliliğini 

önermektedir. Birçok katılımcıda öğrencilerin hastanelerde doku ve hayat kaybında 

yardım içeren tecrübeler edinmesini gerekli görmektedir. Aslında kendi 

yeteneklerini, bir hasta gibi bakış açısıyla eşsiz hasta dostu olarak görüyorlardı 

(Klitzman, 2006: 448). 

Araştırmada elde edilen verilere göre doktorlar hastaların davranış, tutum ve 

tedavileri üzerinde zaman kısıtlamalarının etkisi konusunda daha fazla bilinçlidirler. 

Verilere göre doktorların davranışları değiştirilerek hasta ile mümkün olan zamanı 

harcamaları sağlanabilir. Bu çalışmada doktorlar sadece tıbbi rolleri olmadığını 

başka tıp dışı rolleri olduğunu fark etti. Sonuçta sağlık eğitiminin insanileştirilmesi 

ve reform çabası buna bağımlı değildir, fakat kişiler arası baskılar ve talepler 

doktorların hassas tepkilerinin zaman kaynaklı engellerin aşılması gerekir (Klitzman, 

2006: 452). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

HEKİM SEÇME  

Çalışmada hekim seçme uygulaması, hastanelerdeki klinisyen uzman hekimler 

bağlamında ele alınmaktadır. Sağlık alanında ve ödeme sistemlerinde yapılan 

düzenlemeler, hekim seçme hakkının kullanılmasında oldukça önemlidir.  Bunların 

dışında hekime ait özellikler, hastaların beklentileri, algıları, deneyimleri de seçme 

davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bölümde diğer ülkelerde ve ülkemizde 

hayata geçirilen sosyal güvenlik uygulamaları bağlamında geri ödeme sistemleri 

incelenecektir. Bu uygulamaların hasta-hekim ilişkisine katkıları, çıkardığı engeller, 

uzman hekime erişim üzerinde durulacaktır. 

Ülkemizde ki hastaların hekim seçme davranışı değerlendiren Özlü (2009: 57) 

hastaların hekim seçme hakkının daha çok tavsiye üzerine gerçekleştiğini 

belirtmektedir. Başka hastaların hekime muayene olması ve tedavi görmesi ile ilgili 

deneyimlerini aktarması sonucu oluşan tavsiye üzerine hekimlerini seçmektedirler. 

Burada aslında hastanın memnuniyeti, diğer kişilere de hekimi tavsiye etmesi 

sonucunu doğurmaktadır.  

Ülkemizdeki hastanelerdeki hekim seçme uygulamasının son durumuna 

bakıldığında neredeyse tamamında hekim seçme uygulaması başlatılmıştır. En temel 

hasta haklarından olan hekim seçme hakkı Eylül 2004’te 11 hastanede başlatılmış 

olup 2009 yılı sonunda hekim seçme hakkı uygulanmakta olan kuruluş sayısı, 794’ü 

hastane ve 90’ı ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM) olmak üzere toplam 884’e 

ulaşmıştır. 2010 yılı Kasım ayı itibariyle tüm hastane ve ADSM’ler de hekim seçme 

hakkı uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır (Akdağ, 2010: 77). Bu açıdan 

bakıldığında ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerde hekim seçme 

uygulamasına geçilmiş durumdadır. 

 

3.1. Hastanelerde Hekim Seçme 

Çalışmamızda ana konusu olan hastaneler, yataklı tedavi işletmeleri olarak 

hastalar açısından hayati öneme haiz sağlık kuruluşlarıdır. Ana amaç hastaları 

iyileştirmek olan hastaneler, birçok hizmet sektörünün bir arada olduğu karmaşık 
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sağlık kurumlarıdır. Bu nedenle işletilmesi, yönetilmesi de epey zorlu süreçleri 

barındırmaktadır.  

Lammers ve arkadaşlarınca sağlık iletişiminde kullanılan örgütsel yapılara 

dönük oluşturdukları tabloda yapı ve kavram başlıkları altında faktörler belirtilmiştir. 

Tabloya göre, beş temel örgütsel yapının her birinin kavramsal açıklamaları 

verilmiştir.  

Şekil 1: (Lammers vd, 2003: 335). Sağlık Hizmetlerinin Örgütsel Teorileri 

                       Sağlık İletişiminde Kullanılan Örgütsel Yapılar   

               Yapı      Kavram   

Mesleki kimlik bağlamında   profesyonellik 

       mesleki yönetim teknikleri 

       rol kimliği 

       işe alma durumu (istihdam) 

 

Grup bağlamında    üyelik 

       sınırlar 

       liderlik 

       otorite 

       üyelik havuzu 

Örgütsel bağlamda    büyüklük 

       karmaşıklık 

       resmileştirme (biçimlendirme) 

       iklim 

       tarih 

 

Kurumsal çerçevede    mülkiyet 

       kontrol-denetim 

       sektör özellikleri 

       karar verme hakları 

 

Değişim süreçleri bağlamında   amaca yönelik 

       yapısal 
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       tahribata neden olan 

       doğum, ölüm, büyüme dönüşümü 

 

Modern dünyada hastaneler öncelikli olarak sağlık hizmeti sunan örgütler 

olarak geliştirilmiştir (Kreps ve Thornton, 1992: 100). Hastane kavramı ise kısaca; 

hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol 

ettirmek isteyenlerin, ayakta ya da yatarak müşahade, muayene, teşhis, tedavi ve 

rehabilite edildikleri yataklı kuruluşları (Özgen, 1995:73) şeklinde tarif edilebilir.  

İnsanlar, hastane ile olan ilişkileri açısından hastaneyi değişik biçimde 

algılayabilirler. Hastaneler, hasta bireyler için tedavi görecekleri bir kurum olarak 

değer bulurken, hastanenin temizlik ve diyet işlerinde çalışanlar için bir otelcilik 

hizmeti; hastanenin mühendisleri ve teknisyenleri açısından ısıtılması, aydınlatılması 

ve bakımlı tutulması gereken teknik meseleleri olan bir bina; stajerler içinse eğitim 

görülen geçici bir eğitim kurumu; özel mülkiyet ise, sahipleri tarafından kar etmesini 

beklenen bir işletme olarak değerlendirilmektedir (Alpugan ve Haftacı, 1995: 273). 

Tüm örgütlerde olduğu gibi hastanelerde de örgüt kültürünün geliştirilmesi hem 

çalışanlar hem de hizmet alanlar için önemli yararlar sağlayacaktır. Vizyon 

belirleme, ahenk, denge, yaratıcılık ve ruhanilik, örgütsel olarak ortaya çıkan kültür 

tanımlaması için kullanılan kavramlardır. İşyerindeki değişimler çalışanlar için 

gerçekten farklılıklar yapmaktadır. Bu değişimlerde açıkça örgütlerin yeteneğine, 

sağlık hakkındaki kişisel iletişim etkisine ve gelişen kültürel uygulamalarla onların 

ilişkisine bağımlıdır (Geist-Martin, 2003: 436). Sağlık hizmeti örgütü yöneticileri 

formal ve informal iletişim kanallarından yararlanarak örgütsel kültür hakkında 

üyelerinin eğitimi, onları kültürünün içinde sosyallik kazandırıp sonunda güçlü 

örgütsel kültür geliştirir (Kreps ve Thornton, 1992: 113). 

Öte yandan hastanelerde, kar getirici bir sağlık örgütlenmesi olduğu için hakla 

ilişkiler stratejik işlevler görmektedir. Halkla ilişkiler, hayati kazanç amaçlı ve 

kazanç amaçlı olmayan sağlık hizmeti örgütlerinde kullanılması gereken bir tekniktir 

(Springston ve Lariscy, 2003: 537). Halkla ilişkiler aktiviteleri sağlık uygulayıcıları 

ve örgütlerin kazanç amaçlarına göre sınıflandırılmasına göre ve takip eden içeriğine 

göre şunlar olabilir (Springston ve Lariscy, 2003: 539): 1)Şirket imajı, marka inşası 

ve şirket müşterileri için tarafsızlık ismini koruma 2)Olumlu kamuoyu yaratma, 
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sağlık sorunlarının çözümü için üretim ve şirketin kazanması amacıyla düzenleyicilik 

3)Harcamaları azaltma, sağlık hizmeti sunanlar için zaman kazanma, ödemeleri 

düşürülmüş sağlık hizmeti yönetimi, müşteri eğitimleriyle önleyici sağlık 

uygulamaları, semptomlar ve tedavi seçenekleri 4) Yardım pazarlama işlevi; 

reçeteler, ilaçlar için artan ücretler ve hastalar özellikle sağlık hizmeti sunanlara 

kolaylık.  

 

3.1.1. Hekim Seçme Uygulaması 

Kısaca hekim seçme olarak ele alınacak olan bölümde, hastaların özgürce 

hekimi seçebilmesine dönük sahadaki uygulamalar ve mevzuat açılarından konu 

değerlendirilirken, kişilerin seçme davranışının nasıl gerçekleştiğine dair bazı bilgiler 

verilmeye çalışılacaktır. Burada özellikle hekim seçme uygulamasının teknik 

ayrıntılarından öte, iletişim bağlamındaki yönleri ön plana çıkarılacaktır. Yine 

sağlıkta ki ödeme sistemleri irdelenip, hekime erişim konusu üzerinde durulacaktır. 

Bauman, insanların özgürlük anlayışlarının farklılıklar gösterdiğe dikkat 

çekerken, seçme davranışının bir özgürlük olduğunu ve kişilerin yapmaya karar 

verebilecekleri eylemlerin ufku bakımından farklılık göstermelerinin ise sosyal 

eşitsizliğin özü olarak değerlendirmektedir. Özgürlük oranlarındaki farklılıktan 

genellikle güç farklılıkları olarak söz edilmektedir. Bauman’a göre insanlar ne kadar 

güç sahibi olursa, seçim ufku o kadar geniş, gerçekçi olarak verebileceği karar 

miktarı o kadar fazla, makul olarak onların istediklerini yerine getireceğinden emin 

olurken gerçekçi olarak gözetebileceği sonuçların alanı o kadar geniş olur. Güç 

sahibi olmamak ya da başkalarından daha az güç sahibi olmak, kişinin seçim 

özgürlüğünün başkalarınca alınmış kararlar tarafından sınırlanması anlamına 

gelmektedir (Bauman, 1999: 126-127). Hekim seçme uygulamasına bu çerçeveden 

bakıldığında hekim ve kurum karşısında hasta güçsüz durumda kalabilmektedir. 

Böylece seçme davranışının ne kadar özgür şekilde gerçekleştirildiği tartışmalıdır. 

Bu nedenle etkili bir sağlık hizmeti sunumunda hastaların önceliklerini anlamak 

gerekmektedir (Cheraghi-Sohi vd., 2008: 114). 

Ülkemizde hekim seçme uygulamasında hastaneler bazlı uygulanan sistem 

yerine merkezi randevu sistemi getirilmesi hedeflenmiştir. Bu konuda Sağlık 

Bakanlığı müsteşar yardımcısı Ekrem Atbakan (2009: 12) “Merkezi Hastane 
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Randevu Sistemi” tarif ederken, tüm hastaneleri randevu ile çalışabilir hale getirmeyi 

amaçladıklarını, bunun için öncelikle pilot olarak Erzurum ve Kayseri illerinin tespit 

edildiğini belirtmektedir. Hastanelerde hekimlerin çalışma cetvelleri hazırlanacak, 

güncel tutularak Alo 182’ü arayanlara kendilerine en uygun hastane, branş ve doktor 

önerilerek randevu verilmektedir. Uygulama 2011 yılında tüm ülke çapına 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

MHRS’nin hedefleri ise şunlardır (Akdağ, 2010: 125-126): 

- Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması (iş gücü ve teçhizat 

kullanımının etkin ve verimli planlaması) yapılarak vatandaş/hasta 

memnuniyetinin artırılması, hastanelerde kuyrukların azaltılması 

- Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, 

makine ve teczihat kullanımının etkin ve verimli uygulanması) suretiyle; 

sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması. 

- MHRS verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunması. 

 

3.1.1.1. Seçme Davranışı 

Bauman’ın, aslında özgürlük, karar verme ve seçme yetisidir (1999: 30) 

görüşünden hareketle özgürlüğün olmadığı yerde seçme davranışının 

gerçekleşemeyeceği düşüncesi öne çıkmaktadır. Hekim seçme uygulamasında da 

özgür seçim yapma alt yapısı oluşturulamadığında burada bir seçme davranışından 

bahsetmek olası değildir. Hekim seçme uygulamasında da hasta özgürce hekimini 

seçmesi için Sağlık Bakanlığı’nca bazı idari mevzuat düzenlemeleri getirilmiş 

uygulamaya geçirilmiştir. Bu konu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır. 

Yine Bauman, kişinin özgür seçim yapabilme kapasitesini uygulama amacını, 

içinde bulunduğunu grubundan edindiğini belirtmektedir. İkinci olarak grubun 

kendisine izlemeyi öğrettiği amaç ne ise, onu izlerken kullandığı araçların o 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Üçüncüsü, ilgi kurma kıstasını, tamamlamaya uğraştığı 

proje için ilgili ilgisiz kişiler ile diğerleri arasında ayrım yapma sanatı olarak 

değerlendirmektedir. Sonuncu yaklaşımında ise bir dünya haritasına benzettiği 

olaylarda başkasının haritasında yer alan ama kendisi için boş yerleri temsil 

edebileceğini değinirken, akla yatkın yolları belirleyebilme imkanına sahip 
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olabildiğine vurgu yapmaktadır. Bütün bunları bir arada düşündüğünde, kişinin 

içinde bulunduğu grubun hayatını sürdürmesine etkili olduğuna dikkat çekmektedir 

(Bauman, 1999: 35). Bu bağlamda hekim seçme davranışında kişilerin içerisinde 

bulundukları grubun görüş ve önerileri, deneyimleri kişinin seçme davranışını 

etkilediği sonucuna varılabilir. Eğer kişinin kendi deneyimi ve kesin bilgiye dayalı 

bir yargısı yoksa içinde bulunduğu grup kişinin tercihlerinde belirleyici olacaktır. 

Peki kişi bir şeye nasıl karar verebiliyor? Bu konuda Can (1997: 235) çok basit 

bir tanımla karar verme, bir bireyin, bir yöneticinin ya da bir örgütün birkaç seçenek 

(alternatif) arasından birisini seçmesi olarak vurgulamaktadır. Yine bir karara 

varmak için birçok seçenek arasından seçilen bir eylem ya da eylemler dizisi 

gerçekleştirilmelidir. Karar kavramının istenen bir sonucu elde etmek için, mevcut 

seçenekler arasından bilinçli olarak seçilen bir eylem olarak tanımlanmasının 

ardından yazar üç önemli sonuç çıkarmaktadır. Bunlardan ilki, bir kararın seçme 

eylemini gerektirmesidir. Seçme olmadan ya da seçenekler olmadan karardan söz 

edilemez. İkincisi, bir karar bilinçli düzeyde ussal süreçleri kapsar. Duygusal, usdışı 

ve bilinçaltı bazı etmenler kararı etkiler ama önemli olan kararın mantıksal yönüdür. 

Üçüncüsü bir karar amaca yöneliktir. Amaç olmadan karardan söz edilemez. 

Hekim seçme uygulamasının temelini de aynı branştan en az iki klinisyen 

hekimin mevcutluğu oluşturmaktadır. Yani seçme davranışı için birden fazla seçenek 

ve seçenekler arasında özgürce seçim şansı olmalıdır. Böylece hastanın gerçekten 

seçme davranışı göstererek bir karara varmasının sağlandığı anlaşılabilsin. Yine 

mevzuata ve geri ödeme sistemlerine bağlı olarak hastaların özgürce seçim 

yapmasının önüne ya tamamen ya da kısmen geçiliyorsa burada bir tam anlamıyla bir 

seçme davranışından söz edilemez.   

 

3.1.1.2. Hekim Seçme  

Hastaların kafasında “en iyi hekime gitme” dürtüsü vardır. En iyi hekim 

yaklaşımı elbette tamamen nispi bir ifadedir. Hekimini seçme ve değiştirebilme 

hakkı, hasta için gerçekten çok önemlidir. Hekimler, mesleklerine karşı ilgileri, 

kişisel yetenekleri, mezun oldukları fakülte, mezuniyet sonrası aldıkları eğitimler 

gibi birçok faktörle ilişkili olarak farklı donanım ve birikimlere sahip olabilirler. 

Bundan ayrı olarak, hekimlerin benimsedikleri hekimlik uygulamaları da farklıdır. 
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Tıpta farklı tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla dikkatleri çeken ekoller vardır. Bu 

farklılıklardan her birisi, hastanın tedavisini etkileyebilecek ölçüde belirleyici olabilir 

(Özlü, 2009: 56). 

Özlü, hastaların seçme imkânları varsa, hekimlerini neye göre seçtikleri 

sorusuna verdiği yanıtta; seçimde kişinin yakınlarından gelen tavsiye faktörünün 

belirleyici olduğuna dikkat çekmektedir. Bu tavsiyelerin esası ise, hekimin tıbbi bilgi 

ve becerisinden çok, insanlarla iletişim yeteneklerinin iyi olması ilgilidir. Özlü’ye 

göre hekimin sadece iletişimsel başarısı yeterli olamaz, bunu mesleki bilgi ve beceri 

ile tamamlamalıdır (Özlü, 2003: 52). 

Burada hekimlerin kendilerinin tıp eğitimine dönük bakışlarına bir parantez 

açmak anlamlı olabilir. Konya’da hekimleri esas alan bir çalışmada, hekimlerin 

mevcut tıp eğitimine yönelik görüşlerine bakılmıştır. Çalışmada öncelikli dikkati 

çeken husus tıp fakültelerinin eğitim seviyelerinin yeterli görülmemesidir. 

Hekimlerin % 53,7’si tıp fakültelerindeki eğitiminin yetersiz olduğunu vurgularken, 

% 30,1’i tıp eğitiminin yeterliliği konusunda kararsız kalmıştır. % 16.1’i ise tıp 

eğitiminin yeterli olduğunu belirtmişlerdir (Özensel ve Koçak, 2004: 103). 

Hastalar idealinde hekimini seçerken onun hakkında birçok bilgiye sahip 

olması gerekir. Her ne kadar hekimlerin genç, yakışıklı veya güzel olması gibi bazı 

fiziksel özelliklerinin bile hastaları etkilediğinden söz edilse de, aslında hastaların 

hekimlerin fiziksel özelliklerine bakarak seçim yapmamaları gerekir. Kendisinin 

sorunun çözebilecek doğru hekimi bulmak için,“hekimin hastalarıyla iletişimi, 

yeteneği, mezun olduğu fakülte, mezuniyet başarı derecesi, mesleğindeki 

deneyimleri uzmanlık alanları ve uzmanlığını aldığı merkez, mezuniyet sonrasında 

aldığı eğitimler, daha önce kendisine benzer kaç hastayı tedavi/ameliyat ettiği, bu 

tedavi ve ameliyatlardaki başarı veya ölüm oranları, bu müdahalelere bağlı ne tür 

komplikasyonlar ortaya çıktığı” gibi verilere bakması gerekmektedir (Özlü, 2009: 

57). Seçme davranışının bir özgürlük sonucu geliştiği vurgusundan hareket edersek, 

yeterli bilgi ve veriye ulaşamamış hastanın tam anlamıyla bir seçme davranışı yaptığı 

savunulamaz. Kurumlar, hastaların doğru seçimleri yapabilmesi için hekimlerin bazı 

temel özelliklerini belirtir tanıtıcı ürünler oluşturmalıdır. 

Günümüzde hastalara tanınan hekim seçme hakkı dolayısıyla kişiler hem sağlık 

kuruluşunu hem de hekimini seçebilme imkanına kavuşmuştur. Bu nedenle tercih 
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sebebi olabilmek için kurumlar hizmet kalitelerini artırmak zorunda kalmışlardır. 

Bugünün hastası, bundan yirmi yıl, hatta on yıl önceki hastaya göre artık çok daha 

fazla bilinçlidir. Kendisine en iyi, en kaliteli hizmeti sağlayan sağlık kurumunu tercih 

etme konusunda araştırmalar yapmaktadır (Okay, 2009b: 19). 

Yapılan bir çalışmada bir pratisyen doktorun kendi yerinde muayene ettiği 111 

hasta ile görüşme yapılmıştır. Hasta bakımının istenen kişisel devamlılığın 

sağlanması yönünde hastalara: “Sağlık merkezinde/veya cerrahi işlem vizitlerinde 

her zaman aynı doktorun sizi görmesi ne kadar önemlidir” sorusu yöneltilmiştir.  

Yanıtlara bakıldığında hastaların 55’i üç uygulamada (% 54) “çok önemli” diyerek 

bakımın yüksek devamlılığını istektedirler. Toplamda 83 (% 75) hasta çok önemli 

veya ılımlı şekildedir. 16 hasta uygulama için (% 14) önemli değil demiştir. Sağlık 

hizmetinin devamlılığını isteyen hastalar önemli bir çoğunluktadır (Freeman ve 

Richards, 1993: 493-494). 

Hekim seçme uygulamasında, memnun kalınan hekime tekrar gitmek ondan 

tıbbi yardım almak hastalar için aslında ciddi bir kolaylıktır. Çünkü insanların kendi 

deneyimleri, tercihlerini belirlemede önemlidir. Sorun, kişinin hiç bilmediği hekimler 

arasında tercihte bulunması gerektiğinde ortaya çıkmaktadır. Hastaneye gelmeden ve 

hastaneye giriş yapan hastalara bir şekilde hekimleri tanıtmak gerekir. 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda “Kayseri’de 

Aile Reisi ve Eşlerin Doktor Seçme Kriterleri Konusundaki Görüşleri” konulu 

uzmanlık tezi hazırlayan Murat Özdemir tez kapsamında bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Çalışmada 1530 kişiye ulaşılmış olup, sonuçta önemli bulgular 

elde edilmiştir. Çalışma aile hekimliği bağlamında hekim seçme kriterlerini 

araştırmak için yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Hastaların 

doktorlarını seçme hakkı olması gerektiğini düşünenlerin oranı % 81,8, hastaların 

kendileri için en uygun doktoru seçebileceğini düşünenlerin oranı ise % 64,5 ve 

hastaların doktorlarını seçmelerinin herhangi bir sakıncası olmayacağını 

düşünenlerin oranı ise % 70,9 idi (Özdemir, 2009: 60). Doktor seçiminde aranılan en 

önemli özelliklerin başında % 18,2 ile doktorun bilgili olması, % 17,5 ile doktorun 

güleryüzlü olması ve % 14,7 ile doktorun ilgili ve anlayışlı olması gelmektedir. 

Araştırmada doktorun cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, varlıklı olması, dindarlığı, 
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siyasi görüşü, memleketi ve etnik kökeni önemsiz bulunmuştur. Doktorun 

cinsiyetinin önemli olduğunu düşünen 371 kişinin % 58,8’i doktorunun kadın 

olmasını, % 41,2’si erkek olmasını tercih etmektedir (Özdemir, 2009: 63). 

Araştırmada ki ilginç bulgulardan birisi de erkeklerin % 50,1’i, kadınların 

%47.8’i doktorun dış görünümünün kendileri için doktor seçiminde olmazsa olmaz 

derecesinde önemli olduğunu ifade etmişlerdir (Özdemir, 2009: 76). Ayrıca 

çalışmada, verilen doktor seçme kriterlerinin önem durumuna göre puanlanması 

istendiğinde; doktorun hizmet verdiği yerin temiz ve düzenli olması, hastalara 

yeterince zaman ayırması, güler yüzlü olması, tanı ve tedavisinin iyi olması, hastaları 

bekletmemesi, hastalara hastalıkları hakkında yeterli bilgi vermesi, ilaçlar hakkında 

yeterli ve açıklayıcı bilgi vermesi, soru sorulmasına izin vermesi ve söylenenleri 

dinleyip dikkate alması çoğunlukla olmazsa olmaz derecesinde önemli olarak 

değerlendirilmiştir (Özdemir, 2009: 115). 

 

3.1.2. Hekim Seçme Uygulamasının Yararları ve Sakıncaları 

Sağlık hizmeti sunumunda güven faktörünün önemine değinilmişti. Güvene 

dayalı bir iletişimde bulunmak hem hastalar hem de hekimler açısından tedavi 

ilişkisinin devamlılığının başarısını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca tedavi ilişkisi de 

çoğu kez uzun soluklu bir zaman sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte yaşanacak 

kesintilerde ise tedavi ilişkisinde hasta ve hekim açısından tekrar başa dönmelere 

neden olacaktır. Hastanın yeni doktoruna alışması, ona güvenmesi ve önerilerine 

uymasında tereddütler meydana getirebilir. 

İlişkilerdeki karşılıklılık ilişkisi göz önünde tutulursa, bizi sevdiğini bildiğimiz 

insanları sevme eğilimindeyizdir. Eğer bir kişi hakkında tek bilgimiz onun bizi 

sevdiği ise biz de onu sevmek konumunda hissederiz kendimizi. Eğer o bizi 

sevmiyorsa bu duygu da karşılıklı olacaktır (Freedman, 1998: 201). Bu bağlamda 

kişilerde bildiği ve kendini sevdiğini düşündüğü hekime gitme isteği her zaman ön 

planda olacaktır. Kişi sevdiği hekime daha çok güvenir ve önerilerine uyma 

davranışında bulunur. 

Hekim seçme uygulamasının en büyük faydası, hastanın hekimine ulaşma 

şansını arttırmasıdır. Önceden hekimler sürekli poliklinik hizmeti vermezdi ve hasta 

aynı hekimi tekrar hastanede poliklinik hizmeti verirken bulması için belli bir zaman 
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beklemek durumundaydı. Hekim seçme uygulamasından sonra durum değişmiş olup 

hekimler daha fazla poliklinik hizmeti vermeye başlamışlardır. Bu konuda örnek 

verilecek olunursa, hasta pazartesi günü dahiliye hekimine muayene olmuş ve bazı 

tetkikler istenmiştir. Tetkiklerin ertesi gün çıkacağı farzedilirse, hastanın sonuçları 

göstermesi ve tedavinin başlaması gerekmektedir. Oysa önceden hekimler sırayla 

poliklinik hizmeti verdiklerinden hastanın ertesi günü aynı hekimi bulması neredeyse 

imkansız gibiydi. Hasta böyle bir durumda epey sorun yaşardı. Uygulamayla birlikte 

hastalar hekimlerini daha fazla poliklinikte bulabilme şansına kavuşmuşlardır. 

Başka bir açıdan bakıldığında ise hasta olup hastaneye gidildiğinde, kim varsa 

mecburen o hekime muayene olmak zorunluluğu bulunmaktaydı. Oysa uygulama 

sonrası, o gün hastanede hizmet veren tercih ettiğiniz hekime muayene olabilme 

şansı gelmiştir. Hatta hekimin çalışma günlerini önceden bildirmesi ile de hastaneye 

gitmeden hastanın kendini ona göre ayarlayabilmesi fırsatını vermektedir.     

Bu çerçevede bakıldığında hekim seçme uygulaması, hastalara güvendiği ve 

tedavi ilişkisinde olumlu gördüğü hekime gitmesinin önünü açmıştır denebilir. 

Böylece hastanın daha çok tedavi önerilerine uyması sağlanırken aynı zamanda 

birçok bakımdan şu faydaları sağlayabilir: Zaman kaybının önlenmesi, maddi giderin 

azalması (doktor doktor dolaşma, gereksiz ilaç sarfiyatı), iş gücü kayıplarının 

azalması, kişinin sağlığına erken kavuşması, önyargılardan ve gerginliklerden 

oluşabilecek iletişim sorunlarının azalması, placebo etkisinin tedavi başarısına katkısı 

vb. 

Peki hekim seçme uygulamasında ne tür olumsuzluklar görülebilir? Öncelikle 

genele bakıldığında olumsuzluklardan bahsetmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Bütüncül bir gözle değerlendirildiğinde hem hastalar hem de hekimler için 

olumlulukları yadsınamaz bir gerçektir. Ancak az sayıda da olsa bazı hastaların 

sürekli doktor doktor gezmelerine neden olabilir. Birçok tedavi önerisini alıp yarıda 

bırakmaları gibi bir gerçekle karşı karşıya kalınabilir. Bu konuda da hükümet 

yetkilileri katkı payı ve aynı branş hekimine erişime bazı zaman sınırlandırmaları 

koyarak bu tür davranışların önüne geçmeye çalışmaktadır. 
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3.2. Hekim Seçme Hakkına Dair Düzenlemeler 

Birçok etik uzmanı ve diğer branşlardaki hekimlerinde kabul ettiği gerçek, 

hekim seçme ve değiştirme hakkının kabulü yönündedir. Hastalara hekim seçme ve 

değiştirme hakkının kullanabilmesinin sağlanması için uluslar arası ve ulusal bazda 

bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Kısaca bu düzenlemelerde geçen hekim seçme ve 

değiştirme hakkının kullanılmasını içeren hükümlere göz atmak konunun boyutunu 

anlamak için gereklidir. Çünkü hekim seçmenin özgürce yapılabilmesi, 

düzenlemelerin izin verdiği ölçüde olmaktadır. Eğer ciddi kısıtlamalar varsa, burada 

hekim ve hastaya yapabilecek bir şey kalmamaktadır.  

Hekim seçme, bilinen temel hasta hakları içerinde yer almaktadır. Hasta 

haklarında hekim seçme uygulaması, negatif haklar olarak değerlendirilen 

“özgürlük” haklarından biridir (E. Aydın, 2006: 12). Seçmede özgürlüğü 

engelleyecek fiziki, idari ve bilgilendirilmemeye bağlı çeşitli engeller bu hakkın tam 

anlamıyla kullanılmadığının bir göstergesidir. 

 

3.2.1. Ulusal Düzenlemeler 

Burada ülkemizde hekim seçme hakkının düzenlendiği bazı mevzuat ve 

ibarenin geçtiği ilgili yerler ele alınmaktadır. Aslında bakıldığında hekim seçme 

hakkı ile ilgili düzenlemelerin geçmişi azımsanamayacak kadar önceye 

dayanmaktadır. Resmi Gazetede 19/02/1960 tarihinde yayınlanan “Tıbbi Deontoloji 

Nizamnamesi” 5. Maddesi’nde “Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve 

kaideler mahfuz olmak üzere, hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer” hükmü 

yer almaktadır. Yaklaşık 50 yıl öncesinde ülkemizde böyle bir hukuki yaklaşımın 

olması aslında önemli bir durumdur.   

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne (1983) 2005 yılında eklenen 

bir madde ile (Madde 8), “Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen 

uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim 

seçmesine imkan sağlanır.” ibaresi getirilmiş ve hekim seçme hakkının 

aktifleştirilmesine çalışılmıştır. 

Yine 1998 yılında 01/08/1998 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan “Hasta 

Hakları Yönetmeliği”nde, hem sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı (Madde 

8), hem de sağlık personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı (Madde 9) ayrıntılı 
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olarak yer almaktadır. İlgili maddelerde mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak 

şartı ile hastanın sağlık kuruşunu ve sağlık personelini serbestçe seçme ve değiştirme 

hakkından bahsetmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2004/117 sayılı genelgesi “poliklinik hizmetlerinin 

sunumunda, hastalarımızın hekimini seçebilme özgürlüğü esastır. Bu nedenle 

hastaların hekimini seçebilmesine imkan verecek her türlü tedbir alınacaktır”. 

hükmüyle fiilen hastanelerde hekim seçme özgürlüğünün kullandırılmasının 

sağlanmasını istemektedir. (http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/hekimsecme.htm ) 

Sağlık Bakanlığı hekim seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesi için 

2007 yılında ayrıntılı bir şekilde “Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik 

Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek 

Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge”yi hazırlayarak yürürlüğe sokmuştur. 

(http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/hsyeni.htm) Yönergede hekim seçme ve 

değiştirme hakkının uygulanması sırasında neler yapılmasında ve denetimler 

hususunda izlenecek yollara yer verilmektedir. Bilhassa hastanelerde, yeni birimlerin 

oluşturulması, internet sayfalarının aktif hale getirilmesi, hastaların serbestçe seçim 

yapabilmeleri için gerekli bilgilendirmelerin sağlanmasına dönük düzenlemeler 

içermektedir. 

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 1988 yılında Türk Tabipler Birliği tarafından 

yayınlanmıştır. Hekim seçme özgürlüğü başlıklı bölümde madde 22’de Hasta, 

mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve kurumun 

koşullarına göre hekimini seçmekte özgürdür (E. Aydın, 2006: 12). 

Yine Türk Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi 4-5 Nisan 2008 tarihinde 

“Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir. Bu bildirgeye 

göre, “seçim: sağlık kurumunu, hekimi, tıbbi uygulamayı seçmeyi ve başka 

hekimlerden görüş alınmasını isteme hakkını kapsar.” görüşü ile hastaların seçme 

uygulamasında daha geniş bir haklara sahip olması vurgulanmaktadır.  

(http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/etik/3.pdf) 

Aslında bakıldığında hem devletin hem de hekimlerin tabi olduğu mesleki 

birlik, hastaların hekim seçme ve değiştirme hakkını kullanmasını tereddütsüz bir 

şekilde istemektedir. Hakkın kullanımına dönük epey bir düzenleme yapıldığı da 

ortadadır. Burada iki sorun belki öne sürülebilir: 1. Sahadaki uygulamada yeterli 
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önlemlerin alınmayışından kaynaklı özgürce seçimin yapılamaması, 2. Hastaların 

seçme yetisini geliştirecek bilgi birikim ve donanıma sahip olma düzeyleri. 

 

3.2.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

Hasta hakları ve buna bağlı olarak hekim seçme hakkının aktif olarak 

kullanılabilmesi 2003 yılında yürütülmeye başlanan “Sağlıkta Dönüşüm 

Programı”nın etkisi büyüktür. Özellikle hastaların haklarını kullanabilmesi için 

Sağlık Bakanlığı’nca bazı düzenlemeler yapılmış, ülkedeki hastaneleri tamamını 

kapsayan birimler ve kurullar oluşturulmuştur.    

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize 

edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması olan Sağlıkta Dönüşüm Programı 

uygulanmakta olup programın temel ilkelerinden bazıları aşağıda verilmiştir (Yardım 

vd. 2007: 146): 

• İnsan merkezlilik: Bu ilke, sistemin planlamasında ve hizmetin sunumunda 

hizmetten faydalanacak bireyi, bireyin ihtiyaç, talep ve beklentilerini esas almayı 

ifade etmektedir.  

• Sürdürülebilirlik: Geliştirilecek olan sistemin ülkemiz koşulları ve 

kaynakları ile uyumlu olması ve kendini besleyerek bir devamlılık arz etmesi ilkesini 

ifade etmektedir. 

• Sürekli kalite gelişimi: Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde ve elde edilen 

sonuçlarda ulaşılan noktayı yeterli görmeyerek, hep daha iyiyi aramayı, sistemin 

kendi kendisini değerlendirerek hatalarından öğrenmeyi sağlayacak bir geri bildirim 

mekanizması oluşturulmasını ifade etmektedir. 

• Katılımcılık: Sistemin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında, ilgili tüm 

tarafların görüş ve önerilerinin alınmasını, yapıcı bir tartışma ortamı sağlayacak 

platformların oluşturulmasıdır. Ayrıca bu ilke, sağlık sektörünün bütün bileşenlerinin 

sistemin kapsamı içine alınarak uygulamada kaynak birliğinin sağlanmasını 

amaçlamaktadır. 

• Uzlaşmacılık: Demokratik bir yönetimin gereği olarak sektörün farklı 

bölümleri arasında karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda buluşma 

arayışlarıdır. Çıkar çatışmasına dayalı bir uygulama yerine, yöntem, standartlar ve 
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denetim mekanizmalarında birlik sağlanması ve tarafların buna uyması 

hedeflenmektedir. 

• Gönüllülük: Hizmette arz veya talep eden, birey veya kurum ayırımı 

yapmaksızın sistem içerisinde yer alacak bütün birimlerin belirlenen amaçlara 

yönelik davranmalarını sağlama yöntemidir. Sistemde hizmet üreten ve hizmet alan 

kesimlerin zoraki değil, teşvik edici önlemler doğrultusunda gönüllü bir şekilde yer 

almaları şarttır.  

 

3.2.3. Uluslar Arası Düzenlemeler 

Avrupa ülkelerinde hasta haklarını korumak için bazı mekanizmalar 

bulunmaktadır. Bu mekanizmalar hastaların hak sınırlarını düzenlemektedir. 

Polonya'da 1991 yılında kabul edilen bir kanuna göre hastalar şu haklara sahiptir; 

Sağlık durumu ve sağlanabilen tıbbi tedavi hakkında bilgi almaya, tedavi hakkında 

yeterli biçimde bilgilendirildikten sonra tedavi yöntemini reddetmeye veya kabul 

etmeye, tedavinin gizli kalmasını istemeye ve onurlu ve huzur içinde ölmeye hakları 

vardır. Ek olarak hasta kişisel telefon konuşması yapmaya ve dış dünya ile iletişim 

kurmaya, ailesi ve arkadaşları tarafından bakım görmeye ve manevi bakım alma 

hakkına sahiptir. 1992 yılında İngiltere hasta haklarının geliştirilmesi ve kalitesinin 

artırılması hakkında yeni bir Beyanname (Patient's Charter) hazırlamış ve buna 10 

kural daha eklemiştir. Polonya ve İngiltere'deki yaklaşımlardan farklı olarak, 1993 

yılında Finlandiya'da hasta hakları kanunla tanımlanmıştır. Hollanda'da hasta hakları 

konusu çok kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Yasamaya ilişkin olarak hasta hakları 

1995 yılının Nisan ayında etkili olmuştur. Kanunlara göre hasta ile doktor arasındaki 

iletişim, medeni sözleşme hukuku içerisinde özel bir sözleşmedir. İtalya'da bu 

konuyla ilgili değişik bir yaklaşım benimsenmektedir. Hasta hakları için mahkemeler 

vardır. Mahkeme sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulmasının temini için 

çalışmaktadır ve hastaların sorunlarını çözebilecek sıradan vatandaşlardan 

oluşmaktadır (Saltman ve Figueras, 1998: 61). 

Uluslar arası düzenlemelerde genellikle Dünya Tabipler Birliği tarafından 

yayınlanan bildirgeler öne çıkmaktadır. Bildirgelerde, hekim seçme uygulamasına 

dönük doğrudan vurgular bulunmaktadır. 
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Lizbon bildirgesi (Özlü, 2005: 241): 1981 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde 

gerçekleştirilen toplantıda Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlanan bildirge 

aşağıdaki 6 maddeden oluşmaktadır ve ilk maddesinde “Hasta, hekimini özgürce 

seçme hakkına sahiptir.” ibaresi bulunmaktadır. 

(http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/lizbon.htm) Bali bildirgesi ise Eylül 1995’te 

Lizbon bildirgesi’nin gözden geçirilmesi sonucu Endonezya’nın Bali kentinde 

yayınlanmıştır. (http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/bali.htm). Burada sadece seçme 

hakkı değil, “hasta herhangi bir aşamada diğer bir hekimin görüşünü alma hakkına 

sahiptir” gibi önemli bir hak yaklaşımı getirilmiştir. 

Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesinin (Amsterdam Bildirgesi) 

(Özlü, 2005: 242-247): 5.6. maddesinde “Hastalar, sağlık sisteminin işleyişi ile 

uyumlu olarak, hekimlerini veya diğer sağlık personelini ve sağlık kurumlarını seçme 

ve değiştirme hakkına sahiptir.” şeklinde bir hak tarifi yapılmaktadır. 

(http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/amsterdam.htm). Yine Kasım 2002 Roma’da 

karar altına alınan “Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Ana Sözleşmesi) Temel 

Doküman”da “Özgür Seçim Hakkı” başlığı altında hekim seçme ve değiştirme hakkı 

yer almaktadır. (http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/avrupastatusu.htm) 

 

3.3. Sosyal Güvenlik Açısından Hekim Seçme Uygulaması  

Sağlık kuruluşunu seçebilme uygulamasındaki kısıtlamalar, serbestçe hekimini 

seçme hakkının engellenmesidir. Sağlık kuruluşunu ve hekimini seçebilmeyi 

belirleyen aslında sağlık kurumları değil, temelde sosyal güvenlik kurumlarıdır. Yani 

geri ödeme sistemlerini yürüten kurumlara bağlı olan kişiler, mevcut kurallara göre 

seçme ve değiştirme hakkını kullanabilmektedir. Ülkemizde belki devlet kaynaklı 

sosyal güvence sistemi çok yaygın iken bu diğer ülkelere göre değişmektedir. 

İnsanların sosyal güvenlik tercihine göre sağlık hizmeti alımındaki seçme hakkı 

sınırları belirlenmektedir.   

Genellikle, insanlar kendi yazgılarını bir yolla kontrol etmek için güvenceye 

dayalı seçimler yapmak durumundadır. Eski dünyada, bazı insanlar düşük ortak 

masraf amacıyla hizmet kısıtlamalarını seçtiler. Ama 1990'ların değişiminde 

bireylerin kendi seçimleri önemli rol oynamadı. Hangi planın uygulanacağına, 

sübvansiyonlu olacak şekilde işverence, çalışanlarına seçenekler sunuldu. Bu 
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insanların yüz yüze kaldığı yeni kısıtlanmalar sadece bir “algı” olmayıp (White, 

1999: 994) gerçeklerle alakalıdır. 

Kişilerin tedavisinin aksamasına neden olan hayatlarının önemli bir parçası 

kısıtlamalar normal insanlarda tıbbi hizmet alabilme şartlarını etkilediğinden 

kızgınlık içermektedir. Çünkü seçim ve hizmet kalitesinin nasıl olduğuna yönelik 

kişinin tercihinden çok, sigortaların izin verdiği sınırları kişi kabul etmek zorundadır. 

Bu ne sıradan insanlar için mantıklıdır ne bilim ne de sosyal bilimler için. Eğer 

insanlar seçim ve kalite hakkında genel endişeleri varsa, sigortalarında uygunsuzluk 

göz ardı edilmeli, bu seçimi tıkayan durumlar geçersiz olmalıdır (White, 1999: 999). 

Uzmanlara doğrudan erişim aslında çalışmadaki hekim seçme uygulamasının 

ana konusunudur. Çalışmada ülkemizdeki uzman hekimlere erişim üzerinden hekim 

seçme uygulaması değerlendirilmiştir. Uzmanlara erişim şekli ülkeler arasında 

farklılık göstermektedir. Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, 

Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya, İsveç, İsviçre ve Türkiye'de 

hastaların uzmanlara doğrudan erişim hakkı bulunmaktadır. Belçika, Fransa, 

Lüksemburg, İsviçre'de hastalar genel pratisyen ve uzmanlarını özgürce 

seçebilmekte, özel ve kamu kurumları arasında ve ayaktan tedavi merkezleri ve 

hastane arasında seçim yapabilmektedir. Almanya'da hastalar, hastane hizmetleri için 

muayenehane hekimlerinin (genel pratisyen veya uzman) sevkine ihtiyaç 

duymaktadırlar (Saltman ve Figueras, 1998: 233). 

 

3.3.1. Genel Sağlık Sigortası ve Hedefleri 

Genel sağlık sigortası temel insan haklarından olan “yaşama hakkı”nın bir 

parçası olması bağlamında mutlaka toplumun tüm üyelerine uygulanmalıdır. Çünkü 

toplumun her kesiminden sağlık hizmetlerinden yararlandırılması şarttır (Kurtulmuş, 

1998: 83). Sosyal devlet olmanın bilinciyle hükümetler yasalarla belirlenmiş 

çerçeveler dâhilinde kamunun tüm kesimlerine sağlık hizmetleri ulaştırılmasından 

sorumludur (Kurtulmuş, 1998: 146). Bu kapsamda toplum üyelerinin tamamının 

sağlık güvencesine kavuşturulması gerekmektedir.  

Birçok Avrupa ülkesi sağlık alanındaki gider baskılarını kontrol altında tutmak 

için bir dizi önlem almıştır. Bu önlemler alınırken sağlık hizmeti sunarken bazı 
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önemli değerler göz ardı edilebilmiştir. Hakkaniyet, erişilebilirlik ve sağlık 

statüsünün gelişimi düşünülerek yapılmış örgütsel düzenlemeler, etkili maliyet 

sınırlaması kaygısıyla artan bir şekilde engellenmiştir (Saltman ve Figueras, 1998: 

1). 

Sağlığın finansmanı hakikaten zorlu bir süreç olup ülkeler bu konuda ciddi 

sıkıntılar çekmektedir. Birçok model denenmekte, hasta hakları ve memnuniyeti ile 

bir denge içerisinde finansmanın sürdürülebilirliği gibi politikalar yürütülmeye 

çalışılmaktadır. Bu dengenin ciddi bozulmaması için sık sık politikalarda revizyona 

gidilebilmektedir.   

Yine toplumun bazı kesimlerinin sağlık açısından daha fazla desteklenmesi 

gerekmektedir. Çünkü onlar sağlık hizmetlerine, bakıma ve korunmaya daha fazla 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yönlerden bakıldığında birçok ülkede yaşlılar ve kronik 

hastalar için ayrıcalıklar vardır. Medicare, sağlık sigortası bu tür bir hizmet 

sunmaktadır. Medicare’de, 65 yaşın üstündeki emeklilerin gelirleri göz önüne 

alınmaksızın tedavi masraflarının karşılandığı bir sistemdir. ABD’de toplumun 

yaklaşık %13’ünü oluşturan 65 yaş ve üstündeki herkes gelir seviyesine 

bakılmaksızın otomatik olarak Medicare kapsamına alınmaktadır (Kurtulmuş, 1998: 

146). Özellikle çoğu yaşlılar ki bunlar özellikle kronik hastalıklarda kırılgandır ki, bir 

sağlık hizmeti sunandan daha fazla bir beklenti içerisindedirler. Bu tür hastalarda 

önleyici hizmetler daha fazla kazançlı olabilir ve sağlık durumlarını etkili olarak 

yönetebilirler (Nussbaum vd, 2003: 191). 

Genel Sağlık sigortasına geçme çalışmaları sürmektedir. Bu bağlamda 

ülkemizde düşünülen genel sağlık sigortasının oldukça kapsamlı hedefleri 

bulunmaktadır (Mollahaliloğlu, 2007: 114). 

1. Öncelikle tüm nüfusa yönelik aynı kalitede sağlık sigortası sunulması 

hedeflenmektedir. 

2. Toplumun tüm üyelerinin katılımın zorunlu olacağı, primlerin gelire göre 

hesaplanacağı ve hizmetlerin gerçek ihtiyaçlara göre sunulacağı bir sağlık sistemi. 

3. Nüfusun yoksul kesimi için primlerin toplumsal yardımlara ayrılan devlet 

kaynaklarından ödenmesi. 

4. Her türlü koruyucu hekimlik uygulamasının sağlık politikasının temelini 

oluşturması. 
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5. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak için modern bir kontrol 

ve izleme sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

3.3.2. Dünyada Sağlık Sigortası Politikaları ve Hekim Seçme 

Hastanın sağlık kuruluşunu ve hekimini seçebilme şartlarının sınırlarını ödeme 

kurumları olan sağlık sigortaları belirlemektedir. Çalışmanın bu aşamasına kadar 

büyük oranda ödeme sistemlerinin izin verdiği, hekime teknik ulaşma zorluğunun 

kalmadığı durumlarda yaşanan seçme davranışının etkenleri ele alındı. Burada 

uluslararası çerçeveden bakılarak, hastaların hekimlere erişimi ile ilgili uygulamalar 

incelenmektedir.  

Avrupa’da 19. yüzyılın son yarısında, sağlık hizmetlerinin verilme şartları 

devlet politikalarının önemli bir bileşeni oldu. Bu gelişmenin ardında çeşitli Avrupa 

devletlerinin sağlıklı nüfus istekleri vardır ki bunun temel anlayışını da ekonomide 

verimlilik ve askeri gücün geliştirilmesi olabilmektedir. Zorunlu sağlık sigortası, 

genellikle işçilerin gelirlerini korumayı amaçlayan sosyal sigortaların işçilerin 

hastalıklarında, engelli, işsiz veya yaşlı olduklarında korumayı amaçlayan geniş bir 

parçasını oluşturan sosyal güvenlik programıdır. Başlangıçta sadece gelir düzeyi 

düşük ücretlilere sağlık sigortası sağlandı fakat yavaş yavaş kazancı yüksek 

kesimlere genişletildikten sonra nüfusun tamamına yayıldı. Almanya ilk ulusal sağlık 

sigortasını 1883’te yaptı bunu 1888’de Avusturya takip etti. İsviçre ve İngiltere 1911, 

Rusya 1912 sağlık sigortasına geçti. Vatandaşlığa dayalı haklarımız toplumda onların 

pozisyonu ne olursa olsun kişilere refah ve sağlık sağlamayı amaçlar. Avrupa’nın 

sosyal gelişmişlik sistemleri Amerika Birleşik Devletleri’nden daha fazla doğrudan 

avantaj sağlamaktadır (Cockerham, 2004: 314). 

Değişik sağlık modellerinde, ülkeler arası sözleşmeler için, dört farklı akım 

tanımlamak mümkündür.  

• Blok sözleşmeden fiyat ve miktar ve vaka başı maliyet sözleşmelerine; 

• Ulusaldan kişisel sözleşmelere; 

• Tüm hizmet sunucularla anlaşmadan seçici sözleşmeye; ve 

• Birkaç şartlı sözleşmelerden (önceliğin miktar ve kalitede olduğu) daha 

detaylı sözleşmelere (maliyet içeriği, kullanım yönetimi, kalite güvencesi, risk 

paylaşım düzenlemeleri gibi, çeşitli şartlar.) (Saltman ve Figueras, 1998: 150). 
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Günümüzde gelişmiş toplumlarda birçok trendler ortaya çıkmıştır ki bunlar 

gelecekteki sağlık hizmeti politikalarını etkileme gücüne sahiptir: 1) Sağlık hizmeti 

harcamasının ödenmesi ve sağlık politikasının önemli boyutu olan ödeme üzerindeki 

kontrollere azami dikkat. 2) Gelişmiş ülkelerdeki önleyici sağlık hizmetlerinin 

artmasının vurgulanması. Kişilerin sağlık refahını kapsayacak daha fazla girişim. 3) 

Geniş sağlık hizmet sistemlerinin yönetiminde daha fazla etkili çabalar tasarlanımı. 

4) Hükümet organları ve hizmeti sağlayan politika yapıcıların üzerinde ulusun 

ihtiyaçlarının toplandığı daha fazla talep ve artan tepki. Farklı ülkeler sağlık 

problemlerinin çözümünde farklı yaklaşımlar sunmasına karşın, tüm ülkelerin bir 

sisteme doğru hareket ettiği görülmektedir. Bu sistem harcamaları kontrol edecek ve 

haksız/insafsız harcamaları düşürecektir (Cockerham, 2004: 341). 

 

3.3.2.1. Bismarck Tipi Sağlık Sistemleri 

Bismarck modelinde, satın alan/sunan ilişkisi bireysel sözleşmeler yerine toplu 

sözleşmeler yapılarak, örneğin tabipler derneği ile sigortacılar (veya onların 

dernekleri) arasında yapılan sözleşmelerle düzenlenebilir. Bazen, toplu sözleşme 

yapılması, bireysel sözleşme yapma konusunda önde gelen ülkelerde de 

uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, "Şemsiye Tipi Sözleşme" olarak 

adlandırılan sözleşme tipi son zamanlarda resmi olmayan dernekler ve hekimler 

tarafından kullanılmaktadır (Saltman ve Figueras, 1998: 142).  

 

3.3.2.2. Devletleştirilen Sağlık Hizmetleri 

Devletleştirilen sağlık hizmetleri terimi sağlık hizmetinin verilmesi sistemine 

atıfta bulunur ki burada sağlık hizmetinin müşterisi devlet destekli müşterilerdir. Bu 

sistemde satın alıcı devlettir ve mevcut kullanılabilir servisi yeterli haldedir veya 

müşteriye ek harcama gerektirmeden yapar. Burada çok sayıda farklı devletleştirilen 

sağlık hizmeti sunumu vardır ve bunlardan Kanada, Büyük Britanya ve İsveç benzer 

sisteme sahiptir. Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen, devletleştirilen 

tıbbi hizmetlerin tüm sisteminde yaygın ortak uygulamalar şudur: 1) Kapitalist 

ekonomide sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve finansmanı doğrudan devlet 

kontrolü altındadır. 2) Devlet doğrudan ödemeleri yapar. 3) Kanada istisna olmak 

üzere sağlık tesislerin çoğunluğunun sahibi devlettir. 4) Devlet genel nüfusa eşit 
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erişim garantisi verir. 5) Kendi ekstra giderlerinden sorumlu tutarak istekli hastalar 

için bazı özel hizmetler sağlar (Cockerham, 2004: 319). 

 

3.3.2.3. Desentralize (Ademi Merkeziyetçi- Yerelleştirilen) Ulusal Sağlık 

Programları: 

Bunlara örnek Japonya, Almanya, Hollanda ve Fransa’dır. Devletleştirilmiş 

(merkezileştirilmiş) sağlık hizmetlerinden farklıdır. Burada devlet kontrolü ve sağlık 

hizmetlerinin sunumunun yönetimi daha çok dolaylıdır. Devlet öncelikli olarak 

sistemi düzenleme de rol oynar, sistemi bizzat kendi çalıştırmaz. Devlet sık sık sağlık 

hizmeti dağıtımında hizmet sunanlar ve finans hizmetleri veren örgütlerde 

arabuluculuk ve koordinatörlük rolü oynar. Bu sistemde devlet 1) Kapitalist 

ekonomide sağlık hizmetlerinin organizasyonunda ve finansmanında dolaylı kontrole 

sahiptir. 2) Hizmet sunanlara ödemeleri düzenler. 3) Bazı tesislerin sahibidir. 4) 

Genel nüfusun eşit erişimini garanti eder. 5) Onların kendi harcamaları sorumluluğu 

olarak istekli hastalar için bazı birincil sağlık hizmeti sağlar (Cockerham, 2004: 329). 

Sağlık finansmanının dünya üzerinde nasıl yürütüldüğüne dair bazı ülke 

politikalarına yer vermek ülkemizin mevcut durumunu değerlendirmek için 

önemlidir. Bu ülkelerde yürütülen çalışmalar, oluşturulan sağlık politikaları halkın 

durumunu nasıl etkiliyor, ne tür sorunlar öne çıkıyor, çözüm yolları olarak neler 

ortaya konmuşun irdelenmesi yarar sağlayacaktır. 

 

3.3.3. Dünyadan Bazı Ülke Uygulamaları 

 

3.3.3.1. İsveç 

İsveç'te ele alınan değişikliklerde öncelikleri belirlenmiştir. Burada daha önce 

Norveç'te yürütülmüş olan çalışmadan oldukça etkilenilmiştir. Her iki ülkede, 

Hollanda'da olduğu gibi bekleme listelerinde azaltma yapma isteği, sağlık politikası 

belirleyicilerini harekete geçmeye yönelten etkenlerden biri olmuştur. İsveç'te, 

hükümet tarafından 1992'de Parlamento Öncelik Belirleme Komisyonu kurulmuş ve 

Komisyon, nihai raporunu 1995'te hazırlamış ve öncelik belirlemenin sağlam ve açık 

bir etik platforma dayalı olması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu amaç için, 

başlangıç noktası olarak üç prensip önermiştir: 
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1. İnsana saygı: tüm insanlar kişisel özelliklerine ve toplumdaki işlevlerine 

bakılmaksızın eşit saygı görmeli ve eşit haklara sahip olmalıdır. 

2. İhtiyaç ve dayanışma: kaynaklar, ihtiyaçların çok büyük olduğu alanlara 

yönlendirilmeli ve kişisel saygınlıklarının farkında olmayan veya diğerlerine göre 

seslerini daha az duyurma veya haklarını daha az kullanma şansına sahip olan bu 

grupların ihtiyaçlarına özel dikkat harcanmalıdır ve  

3. Maliyet verimliliği: farklı seçenekler arasından seçim yaparken, maliyet ve 

etkisi arasında makul bir ilişki amaçlanmalıdır (bu prensip sadece, aynı hastalığı 

tedavi etmek için yöntemleri karşılaştırırken uygulanmalıdır) (Saltman ve Figueras, 

1998: 107). 

 

3.3.3.2. Büyük Britanya  

Bazı reformlara rağmen hala ciddi problemler bulunmaktadır. Hastanelerin 

çoğu eskidir bu nedenle şartlar kötüleşmiştir ve yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. 

Cerrahi operasyonlar için bekleme listeleri bir yıldan fazla süreye uzamış ve ülkenin 

farklı rejimlerinde farklı standartlarda hizmetler gerçekleşmeye başlamıştır. Sağlık 

hizmetlerinde görevli doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık hizmeti çalışanları 

arasında hükümetin bütçe kesintileri nedeniyle derin memnuniyetsizlikler 

olmaktadır. Ülkede 1997’de İşçi Partisi lideri Tony Blair olmuştur. Blair, sağlık 

hizmeti sisteminin yeniden organizesini önermiş ve muhafazakarlar tarafından 

kurulan NHS (The British Mational Health Servis)’nin iç pazarını ortadan 

kaldırmaya çalışmıştır. Ancak iç pazar, bozulmamış NHS güvenilirliği, sözleşme ve 

özel bakım hizmeti üzerinde vurguları ile birlikte geniş bir şekilde kalmıştır. Burada 

yeni sağlık hizmetinin tek paket halinde sunulması için açılan sağlık merkezleri 

yetkilendirilmiş; Doktor ve hemşireler için 24 saat sağlık hattı (NHS doğrudan) 

kurulmuş; doktor ve hastalar yönelik tıbbi bilgilendirme için internet sistemleri 

düzenlenmiştir (Cockerham, 2004: 327). 

 

3.3.3.3. Güney Avrupa Ülkeleri 

Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Yunanistan, İsrail, İtalya, Portekiz, İspanya 

gibi ülkelerde Bismarck ve Beveridge modellerinin özelliklerini birleştiren karma 

sistemler kullanılmaktadır. Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya sigortaya dayalı 
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sistemden vergiye dayalı sisteme geçiş sürecinde ya ulusal sağlık hizmetlerini 

kurmuş ya da kurma hazırlıkları içerisinde olmuşlardır. Türkiye önceden kapsam 

içinde olmayan nüfusu sigorta kapsamına alma süreci içinde olduğu için bu 

ülkelerden ayrılmaktadır. Son sağlık reformu önerileri, hizmet sunucular ve satın 

alanlar arasında sözleşme yapılması konusunda düzenlemeleri de içermektedir. 

(Saltman ve Figueras, 1998: 147). 

 

3.3.3.4. Avustralya 

Avustralya da genel sağlık sigortasının yanında aynı zamanda özel sağlık 

sigortası gibi karışık bir sistem vardır. Tarihsel olarak bu özellikler ilintilidir. Genel 

sağlık sigortası kullanmak için genel bir hastanede tedavi olunması gereklidir. Ancak 

bu bağlantı bir politika seçimidir ve zorunluluk değildir. Örneğin genel sağlık 

sigortası özel doktorlar için kullanılabilir. Hastalar sadece genel sigortasını kabul 

etme hakkına sahiptir. Ek olarak, bir hasta tedavi için halk hastanesini veya özel 

sağlık sistemini seçebilir. Kamu sisteminde hastalar ek ödemeden kaçınmalarına 

rağmen, eğer sigortaları özeli kapsıyorsa, onların sigortacısı özel sağlık sistemindeki 

hasta kuyruklarından kurtulmayı ve hasta odasını paylaşmaktan kaçınmayı kabul 

etmeyebilir. Hastalar yaptıkları kişisel seçimlerine göre özel hastaneleri kapsaması 

için düzenli pirim ödemesi yaparlar. Diğer bir deyişle aşırı özel hastane faturalarına 

karşı kendilerini sigortalarlar (Gans, 2004: 10). 

 

3.3.3.5. Almanya 

Almanya’nın sağlık hizmeti sunum yapısı 1883’ten beri çok önemli bir 

değişikliğe uğramamış ve İmparatorluk Almanya’sında Bismarck’ın yönetiminde 

reformlar uygulanmıştır. Bu programın kuruluşunda o zaman üç temel bileşen vardır: 

1)Zorunlu sigorta, 2) Ücretsiz sağlık hizmetleri, 3) Hasta faydaları. Çalışanlar, 

serbest çalışanlar, işsiz, emekliler ve yerli işçilerin bebek ve çocuk sağlık 

hizmetlerinin belirli kategorileri, evde çalışan yardımcı kadın ve Almanya’nın sağlık 

sigortası örgütünün biri tarafından tüm hepsinin sigortalı olması gibi. Almanya’da 

1317 sağlık sigorta grubu vardır ve genellikle üyeler bir mesleki özellikteki sağlık 

sigortasına kayıt olurlar. Örneğin madenciler için, zanaatkârlar, denizciler ve çiftçiler 

ve diğer kişiler için kendi programlarına sponsor bazı geniş kamu sağlığı sigorta 
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örgütü ve bir çok yerel hastalık fonlarından oluşan Allgemeine 

Ortskrankenkassen’dır ki bu nüfusun yarısı için garantidir. The AOK, çıkışta sadece 

mavi yaka işçiler sigortalanmış fakat sonra genel nüfusu da içerecek şekilde üyelerini 

genişletmiştir (Cockerham, 2004: 333). 

Hekim seçme uygulamasına özet olarak bakıldığında, hastaların sağlık 

kuruluşlarına ve hekimlere ulaşması öncelikle sosyal güvenlik kuruluşlarının 

belirlediği ölçülere göre olmaktadır. Bu konuda ki kısıtlamalardan sonra hastaneye 

giden hastalar hekimlerini seçebilmektedir. Hekimlerini seçerken birçok nedene bağlı 

olarak davranış göstermektedirler. Bunlara ait tespitler çalışmanın dördüncü 

bölümünde ele alınmaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HEKİM SEÇME UYGULAMA ARAŞTIRMASI 

Hasta hekim ilişkisinde ki hasta memnuniyetinin sağlanması için hem hasta 

hem de hekim gözüyle bir hekimde bulunması gereken kriterlerin ne olduğunu ortaya 

koyabilmek amacıyla Konya’da iki ayrı gruba saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, benzer sorularla klinisyen uzman hekimler ile vatandaşlara uygulanmıştır. 

Hekimlere dönük anketler 2010 yılı Nisan-Mayıs döneminde Konya’da hekim seçme 

uygulaması olan 13 devlet hastanelerinde gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan 

Mart 2010 tarihinde alınan izinle 309 klinisyen uzman hekim üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Aynı hastanelerde o dönem çalışan klinisyen uzman hekim 

sayısının yarısından fazlasına ulaşılmıştır. Vatandaşlara yapılan anket ise tesadüfi 

örnekleme dayalı olarak Konya ili merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde 

575 kişi üzerinde uygulanmıştır. Her iki grubun cevapları karşılaştırmalı olarak 

analize tabi tutulmuştur. Doktorlara uygulanan anket formunda 63 soru, hastalara 

uygulanan anket formunda ise 70 soru bulunmaktadır. Hekim seçme ölçümü ile ilgili 

literatür taraması yapılmış ancak çalışmayı bütünüyle kapsayan bir ölçek 

bulunamadığı için anket soruları çalışmanın teori bölümünde işlenen konulardan 

çıkarılmıştır. Her iki soru formu oluşturulduktan sonra hasta anketi 55, doktor anketi 

40 kişilik bir örneklem üzerinde önteste tabi tutulmuştur. Öntest sonunda gerekli 

düzeltmeler yapılmış, gerekli düzeltmelerden sonra yardımcı anketörler eğitime tabi 

tutularak evrene uygulanmıştır. 

 

4.1. Araştırma Metodolojisi 

Değişen hayat koşulları, değerler, algılamalar, beklentiler insanların beğeni, 

memnuniyet ve seçimlerini etkilemektedir. Tıp alanındaki sürekli yaşanan gelişim ve 

değişim hizmet alanlara bir seçim yapmaya zorlamaktadır. Hatta tıbbın doğası gereği 

karmaşıklığı da kişilere, hekimlerinin kendileriyle kuracağı iyi bir iletişim dışında 

çok fazla seçenek bırakmamaktadır. Doğru bir iletişim, tedavi başarısını doğrudan 

etkilediği gibi, hekim hasta arasında güven temeline dayalı bir sağlık davranışını öne 

çıkarmaktadır. Hastalar, artık tıbbi bilgi açısından kendilerinden çok fazla önde olan 

hekimlerinin yaklaşımlarını sorgulamakta, kendi taleplerinin de belirli ölçüde de olsa 
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dikkate alınmasını beklemektedirler. Bu beklenti düzeyi hastanın bilgi düzeyi, sosyo-

kültürel gelişmişliği gibi birçok faktöre göre değişmektedir. Doktor hasta ilişkisinde 

hastaların hekimleri ile ilgili kriterlere nasıl baktıkları ve hekimlerinden hasta 

gözüyle kendilerini değerlendirmelerine yönelik yapılan araştırmanın temel soruları 

şu şekilde ifade edilebilir: 

• Hastalar hekimlerini gerçekten özgürce seçebiliyor mu? 

• Hastaların hekimleri seçerken etkilendikleri faktörler nelerdir? 

• Ülkemizde hastalar hekimlerinin ne tür yaklaşımlarını önemsemektedir? 

• Hekimler hasta gözüyle baktıklarında, hastaların hekimleri seçerken hangi 

faktörlere önem vermektedir? 

• Hastalar, hekim seçerken önem verdikleri faktörlerle, doktorların hasta 

gözüyle önem verdikleri faktörler arasındaki farklar nelerdir? 

• Hastaların sosyo-demografik özellikleri ile hekim seçme faktörleri arasında 

anlamlı farklar oluşturmakta mıdır? 

Çalışma konsunda yeterince çalışma olmadığı için teoriye dayalı hipotezler 

oluşturulmamıştır. Fakat betimleyici bir çalışmaya dayandığından dolayı sonuç 

bölümünde ileriki çalışmada kullanılmasına dönük bazı temel hipotezlere yer 

verilecektir. 

Araştırmadaki doktor anketi Nisan-Mayıs 2010 yılı içerisinde Konya’da 

hekim seçme uygulaması olan 13 devlet hastanesinde klinisyen uzman hekimler 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hasta anketi ise Mayıs-Haziran-Temmuz 2010 

aylarında Konya il merkezinde, vatandaşlar üzerinde uygulanmıştır. Hasta anketinde, 

hiçbir anket formu sağlık kuruluşu dahilinde uygulanmamıştır, çünkü kişilerin cevap 

verirken olumlu olumsuz etkilenmeyi en aza indirmek amaçlanmıştır. Doktor 

anketlerini hastane hasta hakları birim sorumluları bizzat, hasta anketini ise eğitilmiş 

yardımcı anketörler evrene uygulamışlardır.  

Ekte bulunan anket formlarında doktorlara dönük 63, hastalara dönük ise 70 

soru bulunmaktadır. Her iki anket formu da, iki ana bölümden oluşmakta ve hem 

doktor hem hasta anketlerinin ikinci bölümlerinde aynı sorular mevcuttur. Anketlerin 

birinci bölümünde genel durum tespiti için ve sosyo-demografik sorular 

bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde hekim ve hastaların birbirlerine duydukları güven 
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ortalaması sorusu bulunmaktadır. İkinci bölümde 52 soru hekim seçme kriterleri ile 

ilgili önermeleri içermektedir. Bu önermeler beşli Likert skalasıyla ölçümlenmiştir. 

Önermelere en düşük katılım değeri olan “Hiç önemli değil” 1, olarak kodlanırken; 

“önemli değil” 2, “ne önemli ne önemsiz” 3, “önemli” 4 ve “çok önemli” 5 olarak 

kodlanmıştır. 

Anket formları doldurulduktan sonra kodlanarak, bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve Windows altında çalışan SPSS 15.0 programında gerekli analizlere tabi 

tutulmuştur. Analiz yöntemlerinden düz frekans, aritmetik ortalama, faktör ve anova 

kullanılmıştır. Her iki ankete verilen cevapların aritmetik ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan faktörlerin ve hekimlerle ilgili soruların değişkenlerle 

karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ve aynı 

değerler bakımından cinsiyetle farklılıkların karşılaştırılması amacıyla Independent 

Sample t-test yöntemi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda elde 

edilen ANOVA tablosu grupların ortalamaları arasından bir fark olup olmadığını 

belirlemek için ise Tukey testi kullanılmıştır. 

 

4.2. Örneklem Özellikleri 

Araştırmaya katılan 309 klinisyen uzman hekim ve 575 vatandaşın sosyo-

demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hekimlere cinsiyetleri, yaşları, 

uzmanlık alanları, uzmanlıkta geçen süreleri, medeni durumları;  vatandaşlara ise 

bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşu, cinsiyetleri, eğitim durumları, 

meslekleri, aylık gelirleri, medeni durumları ile ilgili sorular sorulmuştur. Bununla 

birlikte hasta anketinde; hastaneye gitme sıklıkları, hekim seçme hakkına bakışları, 

hastanelerde hekimlerini özgürce seçebilme durumları, karşılaştıkları sorunları, 

sağlık bilgi düzeyleri, sorunla karşılaştıklarında hangi kuruma başvurdukları, 

hastanelere ait internet sitelerini ziyaret sıklıkları, randevu sistemlerini kullanmaları, 

kendilerine en uygun hasta-doktor ilişki modeli ve doktorlara güven durumları 

soruları bulunmaktadır. Yine doktor anketinde ise; hekim seçme hakkına bakışları, 

hekim seçme uygulamasının gerekliliği, hastaların sağlık konusunda bilgi düzeyi, 

kendilerine uygun hasta-doktor ilişki modeli, hastalara güven durumları soruları 

mevcuttur. 
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4.2.1. Deneklerin Cinsiyeti 

Her iki grubun denekleri cinsiyetleri açısından değerlendirildiklerinde: 

doktorların % 24,9’u kadın, % 75,1’i erkek; hastaların % 48,2’si kadın, % 51,8’i ise 

erkektir. Araştırmaya katılan doktor grubunda bariz erkek fazlalılığı göze 

çarpmaktadır. Fakat çalışma hayatında erkek doktorların oranı kadınlara nazaran 

daha yüksektir. Hastalarda kadın erkek oranının çok yakın olması örneklem 

seçimindeki isabetliliği göstermektedir.  

 

4.2.2 Deneklerin Yaşı 

Deneklerin yaşları itibariyle değerlendirildiklerinde ortaya çıkan tablo şu 

şekildedir:  

Araştırmaya katılan doktorların % 23,9’u 35 ve yaş altı, % 43’ü 36-45 yaş, %  

19,7’si 46-55 yaş, % 12,6’sı 56 yaş ve üstü yaş gruplarından oluşmuştur. Hastaların 

ise % 18,6’sı 24 yaş ve altı, % 33,7’si ise 25-34 yaş, % 21’i 35-44 yaş, % 15,3’ü 45-

54 yaş, % 7,7’si 55-64 yaş, % 3,1’i 65 yaş ve üstü yaş grubu insanlardan 

oluşmaktadır. Hasta anketine katılan deneklerin yarısından fazlası 34 yaş altı 

kişilerden oluşmaktadır. Ankete yanıt veren 55 yaş üstü hasta oranı ise yaklaşık %10 

civarındadır.  

 

4.2.3. Deneklerin Meslekleri: 

Doktorlara dönük yapılan ankette sadece mesleki olarak dahili veya cerrahi dal 

seçenekleri oluşturulmuş olup yanıt veren doktorların % 47’si dahili, % 53 ise cerrahi 

bilimlerde uzmandırlar.  

Hasta anketinde meslek grupları ise; % 15,8’i işçi, % 19,5’i memur, 55,2’si 

esnaf, % 10,3’ü serbest meslek, % 7’si emekli, % 0,9’u sanayici-tüccar, % 21,6’sı ev 

hanımı, % 15,1’i öğrenci, % 4,5’i diğer şeklinde ortaya çıkmıştır. Vatandaşlardan 

ankete katılım sırasıyla ev hanımları, memurlar, işçi ve öğrenciler şeklindedir. 

Anketin özellikle evlerde yapılması sonucunda ev hanımlarına ulaşılması, onların 

görüşlerinin araştırmaya dahil edilmesini getirmesi açısından anlamlıdır.  
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4.2.4. Deneklerin Gelir Durumu 

Doktor anketinde gelir durumu sorulmamıştır, çünkü devlet hastanelerinde 

görev yaptıkları için gelir durumları benzerdir. Hasta anketindeki deneklerin gelir 

durumları sorusunda 2500 TL aylık kazanç sınırı belirlenmiş ve cevaplarda bu 

değerin altında mı veya üstünde mi sorusu yöneltilmiştir. Deneklerin % 2,4’ü bu 

soruyu cevapsız bırakmış, % 86,7’si 2500 TL altı, % 11,8’i ise 2500 TL üstü kazanca 

sahiptirler. Özellikle cevaplara bakıldığında önemli bir kesim 2500 TL’nin çok 

altında kazanca sahip durumdadır. 

 

4.2.5. Deneklerin Eğitim Durumu 

Ankete katılan doktorların hepsi uzman hekim oldukları için hepsinin tıpta 

uzmanlık eğitimi mevcuttur. Hasta anketine katılan deneklerin % 2,6’sı okur-yazar 

değil, % 17,6’sı ilkokul, % 11,3’ü ortaokul, % 34,4’ü lise, % 27,5’i üniversite, % 

6,6’sı ise lisansüstü eğitim görmüşlerdir. Lise ve üstü eğitime sahip olan denek 

oranının % 68,5 gibi bir oranda olması deneklerin eğitim düzeyinin yüksekliğini 

göstermektedir.  

 

4.2.6. Deneklerin Medeni Durum 

Doktor anketine katılan deneklerin % 5,8’i bekar, % 92,2’si evli, % 1’i dul olup 

% 1’i ise soruyu cevapsız bırakmıştır. Hasta anketine katılan deneklerin ise, % 26,4’ü 

bekar, % 68,5’i evli, % 5’i dul olduğu görülmüştür. 

 

4.2.7. Bağlı Bulunulan Sosyal Güvenlik Kuruluşu 

Doktor deneklerin tamamı devlet memurudur. Hasta anketindeki deneklerin ise 

% 4,2’si yeşil kartlı, % 1,7’si özel sigortalı, % 5,4’ünün ise hiçbir güvencesi yoktur. 

Geri kalan büyük çoğunluk ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesindedir.  
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4.2.8. Doktorların Çalışma Süresi 

Doktor deneklere dönük olarak uzmanlıkları aldıktan sonra kaç yıldır 

çalıştıkları sorusu yöneltilmiştir. Deneklerin cevaplarına göre, % 27,2’si 0-5 yıl, % 

26,2’si 6-10 yıl, % 29,4’ü 11-20 yıl ve % 16,2’si 21 yıl ve üstü zamandır çalışmakta 

olup soruyu cevapsız bırakanların oranı ise % 1’dir. İlk on yılını uzmanlıkta 

geçirenlerle on yıldan daha fazla süre çalışanlar, birbirine yakın oranlardadır. 

 

4.3. Vatandaşların Sağlık Konularında Yaklaşımları 

4.3.1. Hastaneye Gitme Sıklığı 

TABLO 4.1: Vatandaşların Hastaneye Gitme Sıklığı 

 n %

Çok sık 38 6,6

Sık 88 15,3

Seyrek 242 42,1

Çok seyrek 188 32,7

Hiç 19 3,3

Toplam 575 100,0

Tablo 4.1’de görüldüğü üzere hastaların algısı hastanelere seyrek gittikleri 

yönünde yoğunlaşmaktadır. Deneklerin neredeyse dörtte üçü (% 74,8) hastanelere 

seyrek gittiklerini belirtmektedir. 
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4.3.2. Hekim Seçme Hakkını Hakkındaki Görüşleri 

TABLO 4.2: Hekim Seçme Hakkını Değerlendirme Durumları 

 n %

Cevapsız 5 ,9

Çok iyi 234 40,7

İyi 233 40,5

Fikrim yok 67 11,7

Kötü 22 3,8

Çok kötü 14 2,4

Toplam 575 100,0

 Tablo 4.2’ye göre, hastaların % 81,2’si hekim seçme hakkına olumlu 

bakıyorlar. Olumsuz bakanların oranı ise sadece % 6,2 oranındadır. Cevaplardan 

anlaşıldığı üzere vatandaşların büyük çoğunluğunun hekim seçme hakkını 

benimsediği görülmektedir. Konu hakkında fikri olmayanların % 11,7 olması ise 

konunun yeterince herkesçe bilinmediğini düşündürmektedir. 

 

4.3.3. Hastanelerde Özgürce Hekim Seçme Durumu 

TABLO 4.3: Hastanelerde İstedikleri Hekimleri Özgürce Seçme Durumları 

 n %

Cevapsız 9 1,6

Evet 285 49,6

Hayır 85 14,8

Bazen 196 34,1

Toplam 575 100,0

Tablo 4.3’ten anlaşıldığına göre hastaların yarısı (% 49,6) hastanelerde 

istedikleri hekimi özgürce seçebildiklerini belirtmektedir. Yine önemli sayıda hasta 

(% 31,1) bazen hekimlerini seçebilirken, sadece % 14,8’lik bir kesimin ise 

seçemediğini söylemesi aslında uygulamanın başarılı olduğu konusunda bize önemli 

ipuçları vermektedir. 
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4.3.4. Hekim Seçme Uygulamasında En Çok Karşılaşılan Sorun 

TABLO 4.4 : Hekim Seçme Uygulamasında En Çok Karşılaşılan Sorunlar 

 n % Geçerli Yüzde 

Hekiminin o gün olmaması 85 14,8 31,2 

Hekimleri önceden tanıma fırsatı 
bulamama, bilgi sahibi olamama 

29 5,0 10,7 

Randevu, sıra alamama 81 14,1 29,8 

Kararsız kalmak 12 2,1 4,4 

Çok beklemek 36 6,3 13,2 

Diğer 29 5,0 10,7 

Cevap verenler toplam 272 47,3 100,0 

Cevapsız 303 52,7  

Toplam 575 100,0  

Tablo 4.4’de görüldüğü üzere vatandaşlara açık uçlu soru olarak yöneltilen 

hekim seçmede en çok karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak deneklerin % 47,3’ü 

soruyu yanıtlamıştır.  Cevap verenlere bakıldığında, hekim seçme uygulamasından 

en çok (% 31,2) hekimin o gün hastanede olmaması ve hastanın randevu (sıra) 

alamamasından (% 29,8) şikayetçi olunduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla % 13,2 

ile çok beklemek, % 10,7 ile hekimleri önceden tanıma fırsatı bulamamaları, % 10,7 

ile diğer ve % 4,4 ile kararsız kalmak takip etmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 

hastaların gerçekten hekimlerini seçmek için bir uğraş verdikleri görülmektedir. Eğer 

hekim bir şekilde tavsiye edilmişse hastalar bunu önemsemekte ve hekime erişime 

değer yüklemektedir. 
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4.3.5. Vatandaşların Sağlık Bilgi Düzeyi Durumları 

TABLO 4.5: Sağlık Konusunda Vatandaşların Bilgi Düzeylerini Değerlendirme 

Durumları 

 n %

Cevapsız 7 1,2

Çok bilgili 26 4,5

Bilgili 135 23,5

Normal 356 61,9

Bilgisiz 41 7,1

Hiç bilgili değil 10 1,7

Toplam 575 100,0

Tablo 4.5’e bakıldığında hastaların sadece % 8,8 sağlık konusunda kendilerinin 

bilgi düzeylerini yeterli görmemektedir. Geri kalan büyük çoğunluk kendilerini bir 

şekilde bilgi sahibi olarak değerlendirmektedir. Hatta yaklaşık üçte birine yakın bir 

oranı (% 28) ise kendilerini bilgili olarak değerlendirmeleri de, üzerinde durulması 

gereken bir veridir.  

 

4.3.6. Sorun Çözümünde Başvurulan Yer 

TABLO 4.6: Hastanelerde Yaşanan Sorunları Çözmek İçin Başvurulan Kurum 

 n % 

Cevapsız 16 2,8 

Sağlık Bakanlığı 52 9,0 

Valilik- Sağlık Müdürlüğü 35 6,1 

Kaymakamlık - Sağlık Grup Başkanlığı 2 ,3 

Hastane başhekimlikleri 243 42,3 

Medya 18 3,1 

Hasta hakları birimleri 143 24,9 

Problem yaşamadım 48 8,3 

Sorun çıkararak çözüm üretmeye çalışırım 18 3,1 

Toplam 575 100,0 
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Tablo 4.6’ya göre hastalar sorun yaşadıklarında en çok (% 42,3) hastane 

başhekimliklerine gitmeyi tercih etmektedir. Önemli oranda (% 24,9) bir hasta grubu 

da hasta hakları birimine başvurduklarını belirtmektedir. Veriler değerlendirildiğinde 

hastalar, sorunlarını daha çok (% 67,2) hastane içinde çözmeye çalıştıkları 

görülmektedir. Sorunlarını daha üst makamlara taşıyanlar ise % 15,1’lik bir 

orandadır. Medyaya gideceğini söyleyenlerin oranı % 3,1 iken, yine aynı oranda bir 

hasta grubu da sorunun çözümü için kendilerinin sorun üretmeyi tercih etmeleri çok 

dikkat çekicidir. Artık duyulmaya başlanan sağlık personeline şiddet konusunda bu 

verinin önemli bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Yarı açık uçlu soruda, 

“problem yaşamadım” ve “sorun çıkararak çözüm üretmeye çalışırım” seçenekleri 

hastaların cevaplarıyla oluşturulmuştur. Önemli olan başka bir ayrıntının da 

kendiliğinden verilen bu cevaplar olduğu kanısındayım. 

 

4.3.7. Hastanelerin İnternet Sitelerini Ziyaret Durumu 

TABLO 4.7: Hastaların Hastanelere Ait İnternet Sitelerini Ziyaret Sıklıkları 

 n %

Cevapsız 2 ,3

Çok sık 13 2,3

Sık 29 5,0

Ara sıra 145 25,2

Çok az 159 27,7

Hiç 227 39,5

Total 575 100,0

 

Tablo 4.7 dikkate alındığında hastanelerin internet sitelerini hiç ziyaret 

etmeyenler en yüksek (% 39,5) orandadır. Bunu sırasıyla çok az (% 27,7), ara sıra (% 

25,2), sık (% 5), çok sık (% 2,3) cevapları takip etmektedir. Sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda hastanelerin internet siteleri beklenen oranda takip edilemediği 

ortadadır.  
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4.3.8. Randevu Sistemini Kullanım Düzeyi 

TABLO 4.8: Hekim Seçmek İçin Hastanenin İnternet ve Telefonla Randevu Sistemini 

Kullanma Durumları 

 n %

Cevapsız 2 ,3

Sık kullanırım 126 21,9

Seyrek 150 26,1

Nadiren 186 32,3

Hiç kullanmam 111 19,3

Toplam 575 100,0

Tablo 4.8’e göre hastaların beşte biri (% 19,3) hiç randevu alma sistemini 

kullanmayıp doğrudan hastaneye başvuruyorlar. Seyrek (% 26,1) ve nadiren (% 32,3) 

cevaplarının yüksekliği de (% 58,4) dikkate alındığında, 2011 yılında Sağlık 

Bakanlığı’nca tüm ülkede yaygınlaştırılması planlanan Merkezi Randevu Sisteminin 

(MHRS) başlarda karşılaşacağı zorluklar ortadadır. Bu nedenle MHRS’nin 

yaygınlaşırken iyi bir tanıtım aşamasından geçirilmesi yararlı olacağı kanaatindeyim. 

 

4.4. Doktorların Sağlık Konularındaki Yaklaşımları 

4.4.1. Hekim Seçme Hakkına Bakışları 

TABLO 4.9: Hekim Seçme Hakkını Bakış Durumları 

 n %

Cevapsız 1 ,3

Çok iyi 71 23,0

İyi 156 50,5

Fikrim yok 45 14,6

Kötü 28 9,1

Çok kötü 8 2,6

Toplam 309 100,0
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Tablo 4.9’a göre hekimlerin büyük çoğunluğu (% 73,5) hekim seçme hakkına 

olumlu bakmaktadır. Olumsuz bakanların oranı ise sadece % 11,7’dir. 

TABLO 4.10: Hastanelerde Hekim Seçme Uygulaması Gerekliliğinin Değerlendirilmesi 

 n % 

Cevapsız 2 ,6

Kesinlikle gereklidir 51 16,5

Gereklidir 170 55,0

Farketmez 49 15,9

Gereksizdir 28 9,1

Kesinlikle gereksizdir 9 2,9

Toplam 309 100,0

Tablo 4.10’a bakıldığında yine hekimlerin büyük bir bölümü (% 71,5) hekim 

seçme uygulamasının gerekliliğini düşündükleri görülmektedir. Yine karşı çıkanlar 

küçük bir kesimi (% 12) oluşturmaktadır. Her iki tablodan elde edilen verilere göre 

hekimlerin büyük çoğunluğunun hastaların özgürce hekimlerini seçebilmelerine 

olumlu bakmaktadır. Temel hasta haklarından olan hastanın özgürce hekimini 

seçebilmesine hekimlerin olumlu yaklaşımları doktor-hasta ilişkisinde önemli bir 

katkı sağlayacaktır. 

 

4.4.2. Hastaların Bilgi Düzeyine Bakışları 

TABLO 4.11: Hastaların Sağlık Konusunda Bilgi Düzeyini Değerlendirmeleri 

 n %

Cevapsız 3 1,0

Çok bilgililer 1 ,3

Bilgililer 32 10,4

Normal 77 24,9

Bilgisizler 165 53,4

Hiç bilgili değiller 31 10,0

Toplam 309 100,0
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Tablo 4.11’e göre doktorlar, hastaların sağlık konusundaki bilgi düzeylerini pek 

iyi görmemektedir. Hastaları bilgisiz olarak değerlendiren doktor oranı (% 63,4) 

azımsanamayacak kadar yüksektir. Hastaları bilgili olarak görenler ise oldukça azdır 

(% 10,7). Vatandaşlara yapılan ankette de benzer soru deneklere yöneltilmiştir fakat 

alınan yanıtlar farklıdır.  Bu aradaki fark doktor-hasta iletişiminde ki yaşanabilecek 

çatışmanın sebeplerinden birisi olarak değerlendirilebilir. 

 

4.5. Doktorlar İle Hastaların Sağlık Konularına Bakışları 

Hem doktorlara hem de hastalara, doktor hasta iletişim modelleri ve birbirlerine 

güven duyma durumları soruları ortaklaşa yöneltilmiştir. Bu iki soruya alınan 

yanıtlar ayrıntılı olarak irdelenmektedir.  

 

4.5.1. Doktor-Hasta İlişki Modelleri 

TABLO 4.12: Doktor-Hasta Sağlık İlişkisi Modeline Doktorların Bakış Durumları 

 n %

Cevapsız 7 2,3

Doktor, hastaya ayrıntılı bilgi vermeden yapılacaklar konusunda hasta adına tek 
başına karar vermelidir. 

3 1,0

Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, kararı hastaya 
bırakmalıdır. 

55 17,8

Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, hastanın 
isteklerini de yorumlayarak yardımcı olmalıdır. 

138 44,7

Doktor, yapılacaklar konusunda hastayla karşılıklı arkadaşça görüşme yapmalı, 
hastaya seçenekleri sunarken hasta için en iyiyi de önermelidir. 

106 34,3

Toplam 309 100,0
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TABLO 4.13: Doktor-Hasta Sağlık İlişkisi Modeline Hastaların Bakış Durumları 

 n %

Cevapsız 10 1,7

Doktor, hastaya ayrıntılı bilgi vermeden yapılacaklar konusunda hasta adına tek 
başına karar vermelidir. 

14 2,4

Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, kararı hastaya 
bırakmalıdır. 

62 10,8

Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, hastanın 
isteklerini de yorumlayarak yardımcı olmalıdır. 

170 29,6

Doktor, yapılacaklar konusunda hastayla karşılıklı arkadaşça görüşme yapmalı, 
hastaya seçenekleri sunarken hasta için en iyiyi de önermelidir. 

319 55,5

Toplam 575 100,0

Her iki tablonun (Tablo 4.12, Tablo 4.13) birlikte değerlendirilmesinde ortaya 

çıkan gerçek, hem doktorların hem de hastaların artık paternalistik anlayıştan uzak 

durdukları gerçeğidir. Bu tutumun davranışa dönüştüğüne dair elimizde herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır. Ama hasta şikayetlerinin önemli bir kısmı aslında bilgi 

alamamaktan kaynaklıdır.  

Her iki ankette de en az oranı (doktor % 1), (hasta % 2,4) ile birinci model yani 

paternalistik model almaktadır. İkinci model yani bilgilendirici modele doktorlar (% 

17,8), hastalara (% 10,8) göre daha fazla ilgi göstermektedir. Üçüncü modeli 

(yorumlayıcı) doktorlar (% 44,7) hastalardan (% 29,6) çok daha fazla 

benimsemektedir. Dördüncü modeli (müzakereci) hastaların yarısından (% 55,5) 

fazlası tercih ederken doktorların % 34,3’ü bu yönde görüş bildirmektedir. Kısaca 

bakacak olursak hastaların tercihleri sırasıyla müzakereci, yorumlayıcı, bilgilendirici, 

babacıl model olurken doktorda ise bu durum yorumlayıcı, müzakereci, 

bilgilendirici, babacıl model şeklindedir.  
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4.5.2. Doktor – Hasta Birbirine Güven Durumu 

TABLO 4.14: Hastaların Doktorlara Güven Duyma Durumu 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sizce doktorlar ne derece 
güvenilirdir 

567 1,00 10,00 6,1393 2,16949

Tablo 4.14’e bakıldığında 575 denekten 567’si soruya cevap vermiştir. Soruda 

“hiç güvenilmez” ile “oldukça güvenilir” derecelendirmesi aralığında 1’den 10’a 

kadar bir puan vermeleri istenmiştir. Cevap veren hastaların doktorlara güven değeri 

ortalaması 6,13 olmuştur.  
 
TABLO 4.15: Doktorların Hastalara Güven Duyma Durumu 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sizce hastalar ne derecede 
güvenilirdir 

301 1,00 10,00 4,3455 2,02983

Tablo 4.15’e göre 309 denekten 301’i soruya cevap vermiştir. Soruda yine “hiç 

güvenilmez” ile “oldukça güvenilir” derecelendirmesi aralığında 1’den 10’a kadar bir 

puan vermeleri istenmiştir. Cevap veren doktorların hastalara güven değeri 

ortalaması 4,34 olmuştur. 

Her iki sonuç bir arada değerlendirildiğinde hastaların hekimlerine, hekimlerin 

hastalara güvendiğinden daha fazla güvendiği görülmektedir. Hatta hekimlerin 

hastalara güven ortalaması yarının altında kalırken hastalar ise yarının biraz 

üzerindedir. Tıbbi ilişkide güvenin ne kadar önemli olduğu düşünülürse, sonuçlar 

üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. 

 

4.6. Doktorların Seçiminde Kriterlere Verilen Önem Ortalamaları 

Çalışmanın teorik bölümünde hastaların hekim seçmelerine dönük bazı 

faktörlere değinilmiştir. Bu bağlamda bazı seçme kriterleri oluşturulmuş bu bölüm 

hiç değiştirilmeden hem doktorlara hem de hastalara sorulmuştur. Hastalara 

“hastanede hekim seçerken hekimlerin belirlenen özellikleri sizce ne derece 

önemlidir” sorusu yöneltilirken, hekimlere ise “hastalar açısından baktığınızda, 

hastanede hekim seçme uygulamasında hekimlerin belirlenen özelikleri sizce ne 
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derece önemlidir” şeklinde sorulmuştur. Veriler aritmetik ortalama yöntemi ile 

analize tabi tutulmuş, ardından her iki sonuç birbiriyle karşılaştırılmıştır. 

TABLO 4.16: Hastaların, Hekimlerin Belirlenen Özelliklerine Katılım Durumları 

Hekim Özellikleri A.O. S.S.

Tıbbi becerisi 4,6784 ,68964

Ayrıntılı bilgi vermesi 4,5520 ,75216

Hastanın sorularına cevap vermesi 4,4560 ,89176

Güler yüzlü olması 4,4520 ,82140

Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması 4,2689 ,93056

Hastaya arkadaşça davranması 4,2487 ,91506

Sabırlı olması 4,2439 1,03803

Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması 4,1298 1,10311

Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması 4,0742 1,03640

Sır saklaması 4,0407 1,16697

Yumuşak başlı olması 3,9171 1,11456

Güzel konuşması 3,9012 1,14379

Başka bir doktorun tavsiye etmesi 3,8741 1,04266

Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi 3,6796 1,17224

Beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı 3,6767 1,25355

Fiziki (dokunarak) muayene yapması 3,6714 1,14511

Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması 3,6018 1,16950

Sağlık personelinin tavsiye etmesi 3,5755 1,14558

Bilimsel etkinliklere katılması 3,5676 1,25666

Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi 3,5080 1,16360

Muayene yaparken aceleci olması 3,5009 1,39186

İyi giyimli olması 3,4930 1,12526

Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması 3,4621 1,30163

Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi 3,3918 1,42507

Hastalığı küçümseyerek anlatması 3,3552 1,48836

Cep telefonu numarasını vermesi 3,3239 1,30175

Bilimsel dergilerde isminin geçmesi 3,2989 1,35879

Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması 3,2888 1,32370
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Muayene ve tedavi esnasında hastalık dışı sohbete izin vermesi 3,2855 1,26648

Hastalığı abartarak anlatması 3,2518 1,49020

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması 3,2446 1,40245

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi 3,2340 1,42492

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. 3,1986 1,48752

Dindar olması 3,0106 1,42164

Dini inancı 2,9965 1,45017

Tanınmış bir üniversite bitirmesi 2,8942 1,41024

Kayıt görevlisinin yönlendirmesi 2,8909 1,31189

Basında yer alması 2,8132 1,33337

Doktorun ismi 2,7473 1,42597

Genç olması 2,6201 1,24327

Doktorun dış görünüşü 2,6042 1,30983

Ünlü (şöhretli) olması 2,5901 1,42102

Yaşlı olması 2,4442 1,16654

Etnik kökeni 2,3583 1,33563

Kadın olması 2,2420 1,17031

Erkek olması 2,2297 1,16143

Güzel-yakışıklı olması 2,2183 1,30183

Siyasi görüşü 2,2120 1,25547

Tanınmış bir aileden geliyor olması 2,2067 1,30134

Hastayla hemşehri olması 2,0035 1,13511

Şehirde iyi bir semtte oturması 1,7975 1,05280

İyi bir arabaya binmesi 1,6809 ,97986

Tablo 4.16’ya göre hastalar en çok hekimlerin tıbbi becerisi (4,67), ayrıntılı 

bilgi vermesi (4,55), hastaların sorularına cevap vermesi (4,45), güler yüzlü olması 

(4,45) ve çeşitli tahlil-tetkik yaptırması (4,26) özelliklerine önem vermektedir. En az 

değer verilen özellikler ise şunlardır: İyi bir arabaya binmesi (1,68), şehirde iyi bir 

semtte oturması (1,79), hastayla hemşehri olması (2,00), tanınmış bir aileden geliyor 

olması (2,20) ve siyasi görüşü (2,21).  
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TABLO 4.17: Hasta Gözüyle Baktıklarında Hekimlerin Kendi Özelliklerine Katılım 

Durumları 

Hekimlerin özellikleri A.O. S.S. 

Tıbbi becerisi 4,1601 1,03251

Ayrıntılı bilgi vermesi 4,0392 ,97767

Güleryüzlü olması 3,9448 1,08298

Hastanın sorularına cevap vermesi 3,9248 1,07012

Sabırlı olması 3,8929 1,13497

Sır saklaması 3,8557 1,11162

Fiziki (dokunarak) muayene yapması 3,8431 1,03143

Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi 3,7110 1,17975

Hastaya arkadaşça davranması 3,6971 1,07683

Başka bir doktorun tavsiye etmesi 3,6299 1,07049

Güzel konuşması 3,6144 1,12278

Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması 3,5714 1,16606

Yumuşak başlı olması 3,5443 1,15800

Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması 3,4984 1,08859

Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması 3,4951 1,09476

Sağlık personelinin tavsiye etmesi 3,4805 1,18195

İyi giyimli olması 3,4740 1,12825

Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi 3,4608 1,13662

Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması 3,4013 1,13312

Beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı 3,2721 1,10086

Basında yer alması 3,1569 1,17413

Muayene ve tedavi esnasında hastalık dışı sohbete izin vermesi 3,0754 1,14889

Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması 3,0651 1,09469

Ünlü (şöhretli) olması 3,0619 1,37654

Kayıt görevlisinin yönlendirmesi 3,0554 1,24730

Doktorun dış görünüşü 3,0456 1,17901

Bilimsel etkinliklere katılması 3,0361 1,21206

Bilimsel dergilerde isminin geçmesi 3,0230 1,20694

Cep telefonu numarasını vermesi 2,9574 1,22266

Muayene yaparken aceleci olması 2,8980 1,23993
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Doktorun ismi 2,8371 1,20708

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması 2,7876 1,17514

Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması 2,7657 1,18540

Hastalığı abartarak anlatması 2,7007 1,17701

Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi 2,6984 1,22776

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi 2,6492 1,16057

Güzel-yakışıklı olması 2,6461 1,20858

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. 2,6086 1,25918

Tanınmış bir üniversite bitirmesi 2,5472 1,18551

Hastalığı küçümseyerek anlatması 2,5395 1,24217

Hastayla hemşehri olması 2,5244 1,24534

Genç olması 2,5212 1,10349

Erkek olması 2,4448 1,22947

Dindar olması 2,4375 1,18128

Yaşlı olması 2,3994 1,07667

Tanınmış bir aileden geliyor olması 2,3914 1,18352

Siyasi görüşü 2,3595 1,14011

Kadın olması 2,3474 1,18325

Dini inancı 2,3149 1,14495

İyi bir arabaya binmesi 2,1889 1,16743

Etnik kökeni 2,1433 1,03168

Şehirde iyi bir semtte oturması 2,1140 1,09814

Tablo 4.17’ye bakıldığında hekimler hasta gözüyle kendilerini 

değerlendirdiklerinde en çok tıbbi becerilerinin olmasına (4,16), sonra ayrıntılı bilgi 

vermesine (4,03), güler yüzlü olmasına (3,94), hastanın sorularına cevap vermesi 

(3,92) ve sabırlı olması (3,89) özelliklerine önem vermektedir. En az önem verdikleri 

özellikleri ise sırasıyla şu şekildedir: Şehirde iyi bir semtte oturması (2,11), etnik 

kökeni (2,14), iyi bir arabaya binmesi (2,18), dini inancı (2,34) ve kadın olmasıdır 

(2,4). 

Hastaların ve hekimlerin cevapları karşılaştırıldığında hastalar ve hekimlerin en 

çok önem verdikleri ilk ve son 5 özellik arasında benzerliklerin yanında farklılıklarda 

göze çarpmaktadır. Hastaların ilk beşinde “hekimlerin tıbbi becerisi (4,67), ayrıntılı 



 127

bilgi vermesi (4,55), hastaların sorularına cevap vermesi (4,45), güler yüzlü olması 

(4,45) ve çeşitli tahlil-tetkik yaptırması (4,26)” iken hekimlerin ilk beşi ise “tıbbi 

becerilerinin olması (4,16), ayrıntılı bilgi vermesi (4,03), güler yüzlü olması (3,94), 

hastanın sorularına cevap vermesi (3,92) ve sabırlı olması (3,89)” özellikleridir. İki 

grupta da, ilk sırada “tıbbi beceri” yer alırken hastaların bu özelliğe verdiği önem 

daha yüksektir. 

En az önem verilen 5 özellikte ise hastalarla hekimlerin verdikleri cevapta 

çakışan 2 özellik bulunmaktadır. Bunlar iyi bir arabaya binmesi, şehirde iyi bir 

semtte oturmasıdır. Hastaların diğer az önemsediği görüşleri, “hekimin hastayla 

hemşehri olması, tanınmış bir aileden geliyor olması ve siyasi görüşü” sıralanırken 

hekimlerin ise hastalardan farklı olarak “etnik kökeni, dini inancı ve kadın olması”nı 

önemsememektedir. 

 

4.7. Faktörler 

4.7.1. Doktorların Kendi Özelliklerini Hasta Açısından Değerlendirmesi 

Doktorlar hasta gözüyle kendilerini değerlendirmeleri yönündeki cevapları 

faktör analizine tabi tutulmuş ve yedi faktörlü bir sonuç ortaya çıkmıştır. Analiz 

esnasında bazı özellikler devre dışı bırakılmıştır:  “Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması”, 

“doktorun ismi”, “beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı”, “doktorun dış 

görünüşü”, “dindar olması”, “siyasi görüşü” ve “tıbbi becerisi.”  

 

TABLO 4.18: Doktorların Cevaplarından Oluşan Faktör Analizi Sonuçları 

  A.O. S.S. 
İletişim Faktörü  
Sabırlı olması ,775 3,8929 1,13497

Hastanın sorularına cevap vermesi ,773 3,9248 1,07012

Ayrıntılı bilgi vermesi ,768 4,0392 ,97767

Güleryüzlü olması ,701 3,9448 1,08298

Fiziki (dokunarak) muayene yapması ,700 3,8431 1,03143

Güzel konuşması ,636 3,6144 1,12278
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Hastaya arkadaşça davranması ,623 3,6971 1,07683

Yumuşak başlı olması ,568 3,5443 1,15800

Sır saklaması ,564 3,8557 1,11162

Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması ,525 3,5714 1,16606

İyi giyimli olması ,509 3,4740 1,12825

Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler 
kullanması 

,402
3,4984 1,08859

Açıklanan varyans 13,460 
Özdeğer (Eigenvalues) 6,057 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,897 
Tavsiye Faktörü 
Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi ,817 3,4608 1,13662

Sağlık personelinin tavsiye etmesi ,801 3,4805 1,18195

Basında yer alması ,771 3,1569 1,17413

Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi ,750 3,7110 1,17975

Kayıt görevlisinin yönlendirmesi ,630 3,0554 1,24730

Başka bir doktorun tavsiye etmesi ,623 3,6299 1,07049

Ünlü (şöhretli) olması ,433 3,0619 1,37654

Açıklanan varyans 10,495 
Özdeğer (Eigenvalues) 4,723 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,892 
Görünüş Faktörü 
Kadın olması ,776 2,3474 1,18325

Genç olması ,744 2,5212 1,10349

Erkek olması ,744 2,4448 1,22947

Yaşlı olması ,698 2,3994 1,07667

Güzel-yakışıklı olması ,585 2,6461 1,20858

Açıklanan varyans 8,514 
Özdeğer (Eigenvalues) 3,831 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,838 
Paternalistik Yaklaşım Faktörü 
Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler 
vermesi 

,858
2,6492 1,16057

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. ,809 2,6086 1,25918

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses 
tonu kullanması 

,781
2,7876 1,17514
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Hastalığı küçümseyerek anlatması ,726 2,5395 1,24217

Hastalığı abartarak anlatması ,661 2,7007 1,17701

Açıklanan varyans 8,416 
Özdeğer (Eigenvalues) 3,787 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,887 
Sosyal Statü Faktörü 
İyi bir arabaya binmesi ,819 2,1889 1,16743

Şehirde iyi bir semtte oturması ,811 2,1140 1,09814

Tanınmış bir aileden geliyor olması ,564 2,3914 1,18352

Tanınmış bir üniversite bitirmesi ,553 2,5472 1,18551

Etnik kökeni ,529 2,1433 1,03168

Hastayla hemşehri olması ,488 2,5244 1,24534

Dini inancı ,460 2,3149 1,14495

Açıklanan varyans 7,410 
Özdeğer (Eigenvalues) 3,334 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,827 
Tıbbı Gereklilik Faktörü 
Muayene yaparken aceleci olması ,691 2,8980 1,23993

Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması ,654 2,7657 1,18540

Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi ,644 2,6984 1,22776

Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması ,554 3,4013 1,13312

Muayene ve tedavi esnasında hastalık dışı sohbete izin 
vermesi 

,518
3,0754 1,14889

Cep telefonu numarasını vermesi ,426 2,9574 1,22266

Açıklanan varyans 6,702 
Özdeğer (Eigenvalues) 3,016 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,791 
Bilimsellik Faktörü 
Bilimsel dergilerde isminin geçmesi ,867 3,0230 1,20694

Bilimsel etkinliklere katılması ,837 3,0361 1,21206

Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması ,601 3,0651 1,09469

Açıklanan varyans 5,984 
Özdeğer (Eigenvalues) 2,693 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,819 
KMO Measure of Sampling Adequancy ,881 
Bartlett’s Test of Sphericity X2= 7853,138   df=990  p=001
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Açıklanan toplam varyans 60,980 
Genel Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,931 

Anket formunda yer alan 50 önermeye bağlı olarak elde edilen verilerin faktör 

analizine tabi tutulması sonucu toplam 42 önermenin oluşturduğu hekimlerin seçilme 

özellikleri ile ilgili yedi faktör tanımlanmıştır (Tablo 4.18). Buna göre hekimlerin 

seçilme faktörleri, iletişim, tavsiye, görünüş, paternalistik yaklaşım, sosyal statü, 

tıbbi gereklilik, bilimsellik olmak üzere yedi ana başlık şeklinde belirlenmiştir. 

Yapılan faktör analizine göre maksimum yüklenme düzeyi ,867 olarak 

gerçekleşirken minumum yüklenme düzeyi ise ,400’ün üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bartlett testine göre faktör analizine tabi tutulan maddeler ile ana grup arasında (p= 

,001) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. KMO (Örneklendirme yeterliliği 

istatistiği) değeri 0,881 (% 88,1) gerçekleşmiştir. Bu değerin çok iyi olarak 

değerlendirilebilecek bir düzeyi ifade ettiği söylenebilir. Ayrıca bakıldığında toplam 

varyansın ise % 60,98’inin açıklandığı görülmektedir. 

Bu verilere göre hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin 

yer aldığı 12 itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 13,64’ünü açıklayan 

birinci faktör iletişim olarak belirlenmiştir. Bu faktör belirlenen faktörler arasında en 

güçlü olanıdır. İletişim faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 6,057 ve güvenirliliği 

(Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek oranda (a= ,897) 

gerçekleşmiştir.  Hekimlerin özelliklerinden “sabırlı olması” yargısı ,775 ile en fazla 

yüke sahip olurken, “konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler 

kullanması” yargısı ,402 ile en az yüke sahip olmuştur. Diğer itemlerin ise bu iki yük 

arasında yakın sayılabilecek farklılıklarda sıralandığı görülmektedir (Tablo 4.17). 

İletişim faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde yüksek sayılabilecek bir 

ortalama aldıkları ve cevapların birliktelik gösterdiği söylenebilir. Buna göre 

4,03’lük ortalama ile “ayrıntılı bilgi vermesi” itemi en yüksek değere sahip olurken; 

3,47 ile “iyi giyimli olması” itemi en düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin 

ortalamaları ise “güleryüzlü olması” 3,94, “hastanın sorularına cevap vermesi” 3,92, 

“sabırlı olması” 3,89, “sır saklaması” 3,85, “fiziki (dokunarak) muayene yapması” 

3,84, “hastaya arkadaşça davranması” 3,69, “güzel konuşması” 3,61, “doktora 

ulaşımın (erişimin) kolay olması 3,57, “yumuşak başlı olması” 3,54, “konuşurken 
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beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması” 3,49 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma sonucunun, hekimler açısından iletişim 

özelliklerinin etkili bir faktör olduğunu gösterdiği söylenebilir.  

Analiz sonucunda hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme 

özelliklerinin yer aldığı yedi itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 

10,49’unu açıklayan ikinci faktör tavsiye olarak belirlenmiştir. Tavsiye faktörünün 

özdeğeri (Eigenvalue) 4,723 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece 

olarak ifade edilebilecek oranda (a= ,892) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “bir yakın, 

arkadaş vb. tavsiye etmesi” yargısı ,817 ile en fazla yüke sahip olurken, “ünlü 

(şöhretli) olması” yargısı ,433 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Tavsiye faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde yüksek sayılabilecek bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,71’lik ortalama ile “daha önce o 

doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi” itemi en yüksek değere sahip olurken; 3,05 

ile “kayıt görevlisinin yönlendirmesi” itemi en düşük ortalamayı almıştır. Diğer 

itemlerin ortalamaları ise “başka bir doktorun tavsiye etmesi” 3,62, “sağlık 

personelinin tavsiye etmesi” 3,48, “bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi” 3,46, 

“basında yer alması” 3,15, “ünlü (şöhretli) olması” 3,06 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 

bakımdan araştırma sonucunun hekimler açısından tavsiye faktörünün de etkili 

olduğunu gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin yer aldığı beş 

itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 8,51’ini açıklayan üçüncü faktör 

görünüş olarak belirlenmiştir. Görünüş faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 3,831 ve 

güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek oranda 

(a= ,838) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “kadın olması” yargısı ,776 ile en fazla yüke 

sahip olurken, “güzel-yakışıklı olması” yargısı ,585 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Görünüş faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde düşük sayılabilecek bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 2,64’lük ortalama ile “güzel-yakışıklı 

olması” itemi en yüksek değere sahip olurken; 2,34 ile “kadın olması” itemi en düşük 

ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “genç olması” 2,52, “erkek 

olması” 2,44 ve “kadın olması” 2,34 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan 
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araştırma sonucunun hekimler açısından görünüş faktörünün fazla etkili olmadığını 

gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin yer aldığı beş 

itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 8,41’ini açıklayan dördüncü faktör 

paternalistik yaklaşım olarak belirlenmiştir. Paternalistik yaklaşım faktörünün 

özdeğeri (Eigenvalue) 3,787 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece 

olarak ifade edilebilecek oranda (a= ,887) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “hastalığı 

anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi” yargısı ,858 ile en fazla yüke 

sahip olurken, “hastalığı abartarak anlatması” yargısı ,661 ile en az yüke sahip 

olmuştur.  

Paternalistik yaklaşım faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde düşük 

sayılabilecek bir ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 2,78’lik ortalama ile 

“hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması” itemi en 

yüksek değere sahip olurken; 2,53 ile “hastalığı küçümseyerek” itemi en düşük 

ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “hastalığı abartarak anlatması” 

2,70, “hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi” 2,64 ve “hastalığı 

küçümseyerek anlatması” 2,53 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma 

sonucunun hekimler açısından paternalistik yaklaşım faktörünün fazla etkili 

olmadığını gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin yer aldığı yedi 

itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 7,41’ini açıklayan beşinci faktör 

sosyal statü olarak belirlenmiştir. Sosyal statü faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 

3,334 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek 

oranda (a= ,827) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “iyi bir arabaya binmesi” yargısı ,819 

ile en fazla yüke sahip olurken, “dini inancı” yargısı ,460 ile en az yüke sahip 

olmuştur.  

Sosyal statü faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde düşük sayılabilecek 

bir ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 2,54’lük ortalama ile “tanınmış bir 

üniversite bitirmesi” itemi en yüksek değere sahip olurken; 2,11 ile “şehirde iyi bir 

semtte oturması” itemi en düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise 
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“hastayla hemşehri olması” 2,52, “tanınmış bir aileden geliyor olması” 2,39, “dini 

inancı” 2,31, “iyi bir arabaya binmesi” 2,18, “etnik kökeni” 2,14 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma sonucunun hekimler açısından sosyal statü 

özelliklerinin etkili bir faktör olmadığını gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin yer aldığı altı 

itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 6,70’ini açıklayan altıncı faktör 

tıbbi gereklilik olarak belirlenmiştir. Tıbbı gereklilik faktörünün özdeğeri 

(Eigenvalue) 3,016 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) iyi bir derece olarak ifade 

edilebilecek oranda (a= ,791) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “muayene yaparken 

aceleci olması” yargısı ,691 ile en fazla yüke sahip olurken, “cep telefonu numarasını 

vermesi” yargısı ,426 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Tıbbi gereklilik faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde orta düzeyde bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,40’lik ortalama ile “teşhis ve tedavi de 

diğer doktorlardan görüş alması” itemi en yüksek değere sahip olurken; 2,69 ile 

“hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi” itemi en düşük ortalamayı almıştır. 

Diğer itemlerin ortalamaları ise “muayene ve tedavi de diğer doktorlardan görüş 

alması” 3,07, “cep telefonu numarasını vermesi” 2,95, “muayene yaparken aceleci 

olması” 2,89 ve  “hastalığı tıbbi terimlerle anlatması” 2,76 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bu bakımdan araştırma sonucunun hekimler açısından tıbbi gereklilik özelliklerinin 

orta düzeyde etkili bir faktör olduğunu gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin (hasta gözüyle baktıklarında) seçilme özelliklerinin yer aldığı üç 

itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 5,98’ini açıklayan altıncı faktör 

bilimsellik olarak belirlenmiştir. Tıbbı gereklilik faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 

2,693 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek 

oranda (a= ,819) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “bilimsel dergilerde isminin 

geçmesi” yargısı ,867 ile en fazla yüke sahip olurken, “hastanenin internet sitesinde 

ayrıntılı bilgilerinin olması” yargısı ,601 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Bilimsellik faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde orta düzeyde bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,06’lık ortalama ile “hastanenin 

internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması” itemi en yüksek değere sahip olurken; 
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3,02 ile “bilimsel dergilerde isminin geçmesi” itemi en düşük ortalamayı almıştır. 

Diğer itemin ortalamaları ise “bilimsel etkinliklere katılması” 3,03 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma sonucunun hekimler açısından bilimsellik 

özelliklerinin orta düzeyde etkili bir faktör olduğunu gösterdiği söylenebilir. 

Hekimlerin hasta gözüyle baktıklarında belirtilen özelliklerine önem verme 

durumlarının faktör analizine tabi tutulması sonucu yedi faktör elde edilmiştir. En 

yüksek varyansı açıklayan iletişim faktörü ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla; 

tavsiye, görünüş, paternalistik yaklaşım, sosyal statü, tıbbi gereklilik, bilimsellik 

takip etmektedir. Tüm faktörlerin güvenilirlik değerleri ,70 değerinin üzerindedir.  

 

4.7.2. Hastaların Hekimlerin Özelliklerine Verdikleri Önem 

Vatandaşların hekimlerin özelliklerine önem vermeleri yönündeki cevapları 

faktör analizine tabi tutulmuş ve altı faktörlü bir sonuç ortaya çıkmıştır. Analiz 

esnasında bazı özellikler devre dışı bırakılmıştır:  “Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması” ve 

“tıbbi becerisi.”  

TABLO 4.19: Hastaların Cevaplarından Oluşan Faktör Analizi Sonuçları 

 A.O. S.S.
Paternalistik Yaklaşım Faktörü 
Hastalığı küçümseyerek anlatması ,832 3,3552 1,48836

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses 
tonu kullanması 

,813
3,2446 1,40245

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler 
vermesi 

,805
3,2340 1,42492

Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. ,801 3,1986 1,48752

Hastalığı abartarak anlatması ,800 3,2518 1,49020

Muayene yaparken aceleci olması ,654 3,5009 1,39186

Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi ,639 3,3918 1,42507

Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması ,577 3,2888 1,32370

Açıklanan varyans 10,228 
Özdeğer (Eigenvalues) 5,114 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,893 
İletişim Faktörü 
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Hastanın sorularına cevap vermesi ,669 4,4560 ,89176

Ayrıntılı bilgi vermesi ,640 4,5520 ,75216

Yumuşak başlı olması ,628 3,9171 1,11456

Güler yüzlü olması ,598 4,4520 ,82140

Hastaya arkadaşça davranması ,590 4,2487 ,91506

Sır saklaması ,583 4,0407 1,16697

Sabırlı olması ,561 4,2439 1,03803

Beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı ,510 3,6767 1,25355

Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması ,498 4,0742 1,03640

Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması ,475 4,1298 1,10311

Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler 
kullanması 

,476
3,6018 1,16950

Güzel konuşması ,428 3,9012 1,14379

Açıklanan varyans 9,575 
Özdeğer (Eigenvalues) 4,787 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,817 
Sosyal Statü Faktörü 
Tanınmış bir aileden geliyor olması ,726 2,2067 1,30134

Şehirde iyi bir semtte oturması ,647 1,7975 1,05280

Etnik kökeni ,644 2,3583 1,33563

Hastayla hemşehri olması ,622 2,0035 1,13511

Dindar olması ,603 3,0106 1,42164

İyi bir arabaya binmesi ,575 1,6809 ,97986

Dini inancı ,553 2,9965 1,45017

Siyasi görüşü ,504 2,2120 1,25547

Doktorun dış görünüşü ,449 2,6042 1,30983

Açıklanan varyans 8,148 
Özdeğer (Eigenvalues) 4,074 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,806 
Bilimsel Tanınmışlık Faktörü 
Bilimsel dergilerde isminin geçmesi ,795 3,2989 1,35879

Bilimsel etkinliklere katılması ,682 3,5676 1,25666

Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması ,662 3,4621 1,30163

Basında yer alması ,570 2,8132 1,33337

Tanınmış bir üniversite bitirmesi ,503 2,8942 1,41024
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Kayıt görevlisinin yönlendirmesi ,478 2,8909 1,31189

Açıklanan varyans 6,457 
Özdeğer (Eigenvalues) 3,228 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,753 
Görünüş Faktörü 
Genç olması ,749 2,6201 1,24327

Yaşlı olması ,714 2,4442 1,16654

Erkek olması ,706 2,2297 1,16143

Kadın olması ,654 2,2420 1,17031

Güzel-yakışıklı olması ,552 2,2183 1,30183

Açıklanan varyans 5,795 
Özdeğer (Eigenvalues) 2,898 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,760 
Tavsiye Faktörü 
Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi ,773 3,5080 1,16360

Sağlık personelinin tavsiye etmesi ,754 3,5755 1,14558

Başka bir doktorun tavsiye etmesi ,649 3,8741 1,04266

Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi ,628 3,6796 1,17224

Açıklanan varyans 5,290 
Özdeğer (Eigenvalues) 2,645 
Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,769 
KMO Measure of Sampling Adequancy ,845 
Bartlett’s Test of Sphericity X2= 9730,610 df=1225  p=001
Açıklanan toplam varyans 45,492 
Genel Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha)  ,884 

Vatandaşların anket formunda yer alan 50 önermeye bağlı olarak elde edilen 

verilerin faktör analizine tabi tutulması sonucu toplam 48 önermenin oluşturduğu 

hekimlerin seçilme özellikleri ile ilgili altı faktör tanımlanmıştır (Tablo 4.19). Buna 

göre hekimlerin seçilme faktörleri, paternalistik yaklaşım, iletişim, sosyal statü, 

bilimsel tanınmışlık, görünüş, tavsiye olmak üzere altı ana başlık şeklinde 

belirlenmiştir. Yapılan faktör analizine göre maksimum yüklenme düzeyi ,832 olarak 

gerçekleşirken minumum yüklenme düzeyi ise ,400’ün üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bartlett testine göre faktör analizine tabi tutulan maddeler ile ana grup arasında (p= 

,001) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. KMO (Örneklendirme yeterliliği 

istatistiği) değeri 0,845 (% 84,5) gerçekleşmiştir. Bu değerin çok iyi olarak 
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değerlendirilebilecek bir düzeyi ifade ettiği söylenebilir. Ayrıca bakıldığında toplam 

varyansın ise % 45,49’unun açıklandığı görülmektedir. 

Bu verilere göre hastaların seçme meselesinde, hekimlerin özelliklerinin yer 

aldığı sekiz itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 10,22’sini açıklayan 

birinci faktör paternalistik yaklaşım olarak belirlenmiştir. Bu faktör belirlenen 

faktörler arasında en güçlü olanıdır. Paternalistik yaklaşım faktörünün özdeğeri 

(Eigenvalue) 5,114 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak 

ifade edilebilecek oranda (a= ,893) gerçekleşmiştir. Hekimlerin özelliklerinden 

“hastalığı abartarak anlatması” yargısı ,832 ile en fazla yüke sahip olurken, “hastalığı 

tıbbi terimlerle anlatması” yargısı ,577 ile en az yüke sahip olmuştur. Diğer itemlerin 

ise bu iki yük arasında yakın sayılabilecek farklılıklarda sıralandığı görülmektedir.  

Paternalistik yaklaşım faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde orta 

düzeyde bir ortalama aldıkları ve cevapların birliktelik gösterdiği söylenebilir. Buna 

göre 3,50’lik ortalama ile “muayene yaparken aceleci olması” itemi en yüksek 

değere sahip olurken; 3,19 ile “hastalığı anlatmak için gerekiyorsa azarlaması” itemi 

en düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “hastalıkla ilgili 

gerektiğinde yalan söylemesi” 3,39, “hastalığı küçümseyerek anlatması” 3,35, 

“hastalığı tıbbi terimlerle anlatması” 3,28, “hastalığı abartarak anlatması” 3,25, 

“hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması” ve 3,24, 

“hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi” 3,23 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma sonucunun hastalar açısından paternalistik 

yaklaşım özelliklerinin etkili bir faktör olduğunu gösterdiği söylenebilir. 

Bu verilere göre seçme konusunda hastalarda, hekimlerin özelliklerinin yer 

aldığı 12 itemi bir grupta toplayan ve toplam varyansın % 9,57’sini açıklayan ikinci 

faktör iletişim olarak belirlenmiştir. İletişim faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 4,787 

ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek 

oranda (a= ,817) gerçekleşmiştir.  Hekimlerin özelliklerinden “hastaların sorularına 

cevap vermesi” yargısı ,669 ile en fazla yüke sahip olurken, “güzel konuşması” 

yargısı ,428 ile en az yüke sahip olmuştur. Diğer itemlerin ise bu iki yük arasında 

yakın sayılabilecek farklılıklarda sıralandığı görülmektedir.  
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İletişim faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde yüksek sayılabilecek bir 

ortalama aldıkları ve cevapların birliktelik gösterdiği söylenebilir. Buna göre 4,55’lik 

ortalama ile “ayrıntılı bilgi vermesi” itemi en yüksek değere sahip olurken; 3,60 ile 

“konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması” itemi en düşük 

ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “hastanın sorularına cevap 

vermesi” 4,45, “güler yüzlü olması” 4,45, “hastaya arkadaşça davranması” 4,24, 

“sabırlı olması” 4,24, “doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması” 4,12, “teşhis ve 

tedavi de diğer doktorlardan görüş alması” 4,07, “sır saklaması” 4,04, “yumuşak 

başlı olması” 3,91, “güzel konuşması” 3,90 ve “beraber görev yaptığı çalışanlara 

karşı davranışı” 3,67 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan araştırma sonucunun 

hekimler açısından iletişim özelliklerinin etkili bir faktör olduğunu gösterdiği 

söylenebilir. 

Hekimlerin özelliklerinin yer aldığı dokuz itemi bir grupta toplayan ve toplam 

varyansın % 8,14’ünü açıklayan üçüncü faktör sosyal statü olarak belirlenmiştir. 

Sosyal statü faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 4,074 ve güvenirliliği (Cronbach’s 

Alpha) yüksek bir derece olarak ifade edilebilecek oranda (a= ,806) gerçekleşmiştir. 

Özelliklerden “tanınmış bir aileden geliyor olması” yargısı ,726 ile en fazla yüke 

sahip olurken, “doktorun dış görünüşü” yargısı ,449 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Sosyal statü faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde düşük sayılabilecek 

bir ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,01’lik ortalama ile “dindar olması” 

itemi en yüksek değere sahip olurken; 1,68 ile “iyi bir arabaya binmesi” itemi en 

düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “dini inancı” 2,99, 

“doktorun dış görünüşü” 2,60, “etnik kökeni” 2,35, “siyasi görüşü” 2,21, “tanınmış 

bir aileden geliyor olması” 2,20, “hastayla hemşehri olması” 2,00 ve “şehirde iyi bir 

semtte oturması”1,79 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Hekimlerin özelliklerinin yer aldığı altı itemi bir grupta toplayan ve toplam 

varyansın % 6,45’ini açıklayan dördüncü faktör bilimsel tanınmışlık olarak 

belirlenmiştir. Bilimsel tanınmışlık faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 3,228 ve 

güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) ise (a= ,753) gerçekleşmiştir. Özelliklerden 

“bilimsel dergilerde isminin geçmesi” yargısı ,795 ile en fazla yüke sahip olurken, 

“kayıt görevlisinin yönlendirmesi” yargısı ,478 ile en az yüke sahip olmuştur.  
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Bilimsel tanınmışlık faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde orta düzeyde 

bir ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,56’lık ortalama ile “bilimsel 

etkinliklere katılması” itemi en yüksek değere sahip olurken; 2,81 ile “basında yer 

alması” itemi en düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise 

“hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerin olması” 3,46, “bilimsel dergilerde 

isminin geçmesi” 3,29, “tanınmış bir üniversite bitirmesi” 2,89 ve “kayıt görevlisinin 

yönlendirmesi” 2,89 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Hekimlerin özelliklerinin yer aldığı beş itemi bir grupta toplayan ve toplam 

varyansın % 5,79’unu açıklayan beşinci faktör görünüş olarak belirlenmiştir. 

Görünüş faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 2,898 ve güvenirliliği (Cronbach’s 

Alpha) ise (a= ,760) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “genç olması” yargısı ,795 ile en 

fazla yüke sahip olurken, “güzel-yakışıklı olması” yargısı ,552 ile en az yüke sahip 

olmuştur.  

Görünüş faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde ortanın altında bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 2,62’lik ortalama ile “genç olması” 

itemi en yüksek değere sahip olurken; 2,21 ile “güzel-yakışıklı olması” itemi en 

düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise “yaşlı olması” 2,44, 

“kadın olması” 2,24 ve “erkek olması” 2,24 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Hekimlerin özelliklerinin yer aldığı dört itemi bir grupta toplayan ve toplam 

varyansın % 5,29’unu açıklayan altıncı faktör tavsiye olarak belirlenmiştir. Tavsiye 

faktörünün özdeğeri (Eigenvalue) 2,645 ve güvenirliliği (Cronbach’s Alpha) ise (a= 

,769) gerçekleşmiştir. Özelliklerden “genç olması” yargısı ,795 ile en fazla yüke 

sahip olurken, “güzel-yakışıklı olması” yargısı ,552 ile en az yüke sahip olmuştur.  

Tavsiye faktörü altında gerçekleşen itemlerin genelde yüksek sayılabilecek bir 

ortalama aldıkları görülmektedir. Buna göre 3,87’lik ortalama ile “başka bir doktorun 

tavsiye etmesi” itemi en yüksek değere sahip olurken; 3,50 ile “bir yakın, arkadaş vb. 

tavsiye etmesi” itemi en düşük ortalamayı almıştır. Diğer itemlerin ortalamaları ise 

“daha önce doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi” 3,67 ve “sağlık personelinin 

tavsiye etmesi” 3,57 şeklinde gerçekleşmiştir. 
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4.7.3. Faktörlerin, Doktorlar ve Hastalar Tarafından Tercih Edilmesindeki 

Ortalama Ağırlıkları 

Araştırmada yapılan faktör analizi sonunda ortaya çıkan her bir faktörün bütün 

itemleri ve bu itemlere her bir deneğin verdiği değer bakımından toplamları ve genel 

ortalamaları alınarak her bir faktörün bütünü ifade eden yeni veriler elde edilmiştir. 

Bu yeni verilerin ortalamalarına bakılarak hangi faktörün beşli likert ölçeğine göre 

hangi ağırlıkta ortalama değere sahip olduğu hesaplanmıştır.  

TABLO 4.20: Doktorların Faktör Ortalamaları 

 Denek Sayısı Ortalama Standart Sapma 

İletişim Faktörü 309 3,7415 ,74439 

Tavsiye Faktörü 309 3,3665 ,93332 

Görünüş Faktörü 309 2,4719 ,90516 

Paternalistik Yaklaşım  309 2,6595 1,00112 

Sosyal Statü Faktörü 309 2,3157 ,80689 

Tıbbi Gereklilik Faktörü 309 2,9654 ,83197 

Bilimsellik Faktörü 309 3,0380 1,01030 

Toplam 309 20,5585 6,23315 
 

Araştırmaya katılan hekimler, Tablo 4.20’de görüldüğü gibi en yüksek 

ortalama değeri (3,741) ile iletişim faktörüne önem verirken, en az önem (2,315)  ile 

sosyal statü faktörüne önem vermektedirler. Diğer ortalamalara bakıldığında ise; 

faktörlerin en yüksek ortalama değerinden en düşük ortalama değerine doğru tavsiye 

faktörü (3,366), bilimsellik faktörü (3,038), tıbbi gereklilik faktörü (2,965), 

paternalistik yaklaşım faktörü (2,659), ve görünüş faktörü (2,471) şeklinde 

sıralandığı görülmektedir. Bu bakımdan hekimler, hastaların kendilerinden iletişim 

beklentilerinin en yüksek düzeyde olduğunu düşünmektedir. Sosyal statü faktörünün 

en az ortalamayı alması ile iletişim faktörüne verilen önemin yüksekliği hekimlerin, 

hastaların iletişim beklentilerini göz ardı etmedikleri anlamını ortaya koymaktadır. 

Bu sonuç hekim-hasta iletişiminde hasta lehine bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Yine paternalistik yaklaşım faktörünün varlığı dikkat çekicidir. Bu açıdan 

bakıldığında da en eski ilişki modeli olan paternalizmin hala belli bir düzeyde hekim 
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davranışı olarak devam ettiği görülmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse iletişim, 

tavsiye ve bilimsellik faktörünün “ne önemli ne önemsiz” (3) ve “önemli” (4) 

düzlemi arasında; diğer faktörlerin ise “önemsiz” (2), “ne önemli ne önemsiz” (3) 

arasında gerçekleştiği görülmektedir.  

 
TABLO 4.21: Hastaların Faktör Ortalamaları 

 
 Denek 

Sayısı 
Ortalama 

Standart Sapma 

Paternalistik Yaklaşım Faktörü 575 3,3043 1,09004 

İletişim Faktörü 575 4,1107 ,59630 

Sosyal Statü Faktörü 575 2,3281 ,79935 

Bilimsel Tanınmışlık Faktörü 575 3,1608 ,90671 

Görünüş Faktörü 575 2,3627 ,87828 

Tavsiye Faktörü 575 3,6683 ,87180 

Toplam 575 18,9349 5,14248 
 

Araştırmaya katılan hastalar, Tablo 4.21’de görüldüğü gibi en yüksek ortalama 

değeri (4,1107) ile iletişim faktörüne önem verirken, en az önem (2,328) ile sosyal 

statü faktörüne önem vermektedirler. Diğer ortalamalara bakıldığında ise; faktörlerin 

en yüksek ortalama değerinden en düşük ortalama değerine doğru tavsiye faktörü 

(3,366), paternalistik yaklaşım faktörü (3,304), bilimsel tanınmışlık faktörü (3,160) 

ve görünüş faktörü (2,362) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu bakımdan 

hastaların hekimlerden en yüksek beklentileri iletişime dair faktördür. Hastalardaki 

paternalistik yaklaşım faktörünün varlığı ve ortalamasının yüksekliği ise dikkatle 

değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Kısaca belirtmek gerekirse iletişim faktörü 

“çok önemli” (5) ve “önemli” (4) düzleminde ortalama alırken; tavsiye faktörü, 

paternalistik yaklaşım faktörü,  bilimsel tanınmışlık faktörü ise “ne önemli ne 

önemsiz” (3) ve “önemli” (4) düzlemi arasında gerçekleşmektedir. Diğer faktörlerin 

ise “önemsiz” (2), “ne önemli ne önemsiz” (3) arasında ortalama aldıkları 

görülmektedir.  

Her iki grupta iletişim faktörü en yüksek ortalamayı alırken sosyal statü faktörü 

ise düşük ortalamayı almaktadır. Hem doktor, hem hasta anketinde iletişim 
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faktörünün en yüksek ortalamayı alması, hekim-hasta ilişkisinde ki iletişime verilen 

önemi göstermektedir. Paternalistik yaklaşım faktörünün hastalarda daha yüksek 

ortalamaya sahip olması ve her iki grupta da yer alması, hala klasik ilişki modelinin 

varlığını belirli bir oranda sürdürdüğünü göstermektedir. Hatta hastalar açısından 

baktıklarında hekimlerin, hastaların görüşlerinden daha az paternalistik yaklaşım 

ortalamasına sahip olmaları ise ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. 

 

4.8. Doktorların Faktörleri İle Değişkenler Analizi 

Bu bölümde araştırma verilerine bağlı olarak gerçekleştirilen faktör analizi 

sonucunda tanımlanan faktörler ile araştırmaya katılan hekimlerin sosyo-demografik 

özellikleri, çalışma yılları arasında oluşan anlamlı farklar ele alınmaktadır. 

 

4.8.1. Yaş ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada yaş ile faktörler arasında bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. 

Yapılan ANOVA analizine göre yaş ile iletişim faktörü ve tavsiye faktörü arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer faktörlerle anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

TABLO 4.22: Yaş ile Faktörlerin Analizi 

ANOVA

5,394 3 1,798 3,370 ,019
161,126 302 ,534
166,520 305

13,637 3 4,546 5,482 ,001
250,397 302 ,829
264,034 305

4,841 3 1,614 1,987 ,116
245,260 302 ,812
250,101 305

1,442 3 ,481 ,475 ,700
303,333 300 1,011
304,774 303

2,124 3 ,708 1,091 ,353
195,964 302 ,649
198,088 305

,749 3 ,250 ,361 ,781
206,868 299 ,692
207,618 302

1,316 3 ,439 ,433 ,730
305,287 301 1,014
306,603 304

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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4.8.1.1. Yaş ve İletişim Faktörü  

İletişim faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin yaşlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 3,370, p= ,019) 

farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.22). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında 

(Ek -4.1), 35 yaş ve altında bulunan deneklerin diğer gruplara göre iletişim faktörüne 

en yüksek (3,913) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (3,558) ortalama ile 

cevap veren yaş grubunun 45-55 yaş aralığındakiler olduğu görülmüştür. Diğer 

ortalamalar ise sırasıyla 36-45 yaş grubu (3,786) ve 56 yaş ve üstü (3,587) olarak 

gerçekleşmiştir. Buna göre yaş arttıkça iletişim faktörünün ortalaması düşmektedir. 

Sonuç itibariyle daha genç doktorlar hastaların kendilerinden daha fazla iletişim 

beklentisi içerisinde oldukları düşüncesindedir. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 35 yaş ve altı grubunun 45-55 

yaş grubu ile farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.2).  

  

4.8.1.2. Yaş ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü ile denek hekimlerin yaşlarıyla karşılaştırıldığında aralarında 

anlamlı (F= 5,482, p= ,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.22). Cevap 

ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.1), 35 yaş ve altında bulunan deneklerin 

diğer gruplara göre tavsiye faktörüne en yüksek (3,616) ortalama ile cevap verdikleri 

görülürken en az (2,935) ortalama ile cevap veren yaş grubunun 56 yaş ve üstü 

olduğu görülmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 36-45 yaş grubu (3,423) ve 45-

55 yaş grubu (3,213) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yaş arttıkça tavsiye 

faktörünün ortalaması düşmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına 

göre bir inceleme yapıldığında ise 35 yaş ve altı grubunun 56 yaş ve üstü grupla, 36-

45 yaş grubunun ise yine 56 yaş ve üstü grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.2). 

Yani 56 yaş ve üstü grup hem 35 yaş ve altı grupla hem de 36-45 yaş grubu ile 

farklılaşmaktadır. 
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4.8.2. Cinsiyet ile Faktörler Analizi 

Faktörlerin hekimlerin cinsiyet değişkeni ile yapılan analizinde sadece 

paternalistik yaklaşım faktörünün anlamlı bir farka sahip olduğu görülmektedir. 

Diğer faktörler cinsiyet değişkeni ile yapılan analizinde herhangi bir anlamlılık 

bulunmamıştır. 

TABLO 4.23: Cinsiyet ile Faktörlerin Analizi 

Independent Samples Test

,045 ,832 ,252 306 ,801 ,02480 ,09853 -,16909 ,21869

,260 135,267 ,795 ,02480 ,09534 -,16376 ,21336

,115 ,735 -,785 306 ,433 -,09690 ,12343 -,33979 ,14598

-,803 132,831 ,423 -,09690 ,12066 -,33556 ,14175

,378 ,539 -,195 306 ,846 -,02331 ,11982 -,25909 ,21247

-,194 126,642 ,847 -,02331 ,12044 -,26165 ,21503

1,242 ,266 -2,783 304 ,006 -,36623 ,13160 -,62520 -,10727

-2,673 117,841 ,009 -,36623 ,13699 -,63751 -,09495

,218 ,641 -,851 306 ,396 -,09078 ,10669 -,30072 ,11917

-,830 122,627 ,408 -,09078 ,10940 -,30733 ,12577

1,873 ,172 -,841 303 ,401 -,09309 ,11068 -,31089 ,12471

-,794 114,998 ,429 -,09309 ,11722 -,32528 ,13910

2,331 ,128 -,238 305 ,812 -,03205 ,13440 -,29653 ,23243

-,230 118,725 ,818 -,03205 ,13910 -,30748 ,24338

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

4.8.2.1. Cinsiyet ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Paternalistik yaklaşım faktörü cinsiyet değişkeni açısından ele alındığında 

cinsiyet grupları arasında hem eşit dağılım (p2= ,006) hem de eşit olmayan dağılım 

(p2= ,009) açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.23). Ayrıca 

kadın hekimlerin (2,936) erkeklere (2,569) oranla daha yüksek bir ortalama aldıkları 

ve paternalistik yaklaşım faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır 

(Ek -4.5). Buna göre kadın hekimler hastaların kendilerinden daha fazla paternalistik 

yaklaşım beklediklerini düşünmektedir. Denek sayısı bakımından kadın hekimlerin 
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sayısının daha düşük olması bu durum açısından diğer bir açıklayıcı unsur olarak 

değerlendirilebilir. 

4.8.3. Uzmanlık Dalı ve Faktörler Analizi 

Faktörlerin hekimlerin uzmanlık dalı değişkeni ile yapılan analizinde iletişim  

faktörü ve tavsiye faktörlerinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Diğer 

faktörler ile uzmanlık dalı arasında bir anlamlılık bulunmamıştır. 

TABLO 4.24: Uzmanlık Dalı ile Faktörlerin Analizi 

Independent Samples Test

1,262 ,262 -2,081 305 ,038 -,17471 ,08394 -,33989 -,00953

-2,078 298,878 ,039 -,17471 ,08409 -,34020 -,00923

,042 ,837 -2,176 305 ,030 -,23068 ,10599 -,43925 -,02211

-2,175 300,641 ,030 -,23068 ,10605 -,43937 -,02199

1,327 ,250 -,478 305 ,633 -,04946 ,10354 -,25320 ,15429

-,481 304,999 ,631 -,04946 ,10291 -,25197 ,15306

,324 ,570 ,424 303 ,672 ,04881 ,11517 -,17781 ,27544

,424 298,614 ,672 ,04881 ,11523 -,17794 ,27557

,000 ,990 ,890 305 ,374 ,08223 ,09238 -,09955 ,26400

,890 301,201 ,374 ,08223 ,09238 -,09957 ,26402

1,310 ,253 -,640 302 ,523 -,06093 ,09521 -,24828 ,12643

-,638 295,420 ,524 -,06093 ,09543 -,24873 ,12688

,628 ,429 -,471 304 ,638 -,05453 ,11565 -,28211 ,17305

-,473 303,295 ,637 -,05453 ,11531 -,28144 ,17238

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

4.8.3.1. Uzmanlık Dalı ve İletişim Faktörü 

İletişim faktörü ile uzmanlık dalı değişkeni açısından ele alındığında uzmanlık 

dalı grupları arasında hem eşit dağılım (p2= ,038) hem de eşit olmayan dağılım (p2= 

,039) açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.24). Cerrahi tıp 

bilimlerinin  (3,830) dahili tıp bilimlerine (3,655) oranla daha yüksek bir ortalama 

aldıkları ve iletişim faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Ek -

4.6). Buna göre cerrahi tıp bilimleri hekimleri hastaların kendilerinden daha fazla 

iletişim beklediklerini düşünmektedir.  
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4.8.3.2. Uzmanlık Dalı ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü ile uzmanlık dalı değişkeni açısından ele alındığında uzmanlık 

dalı grupları arasında hem eşit dağılım (p2= ,030) hem de eşit olmayan dağılım (p2= 

,030) açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.24). Cerrahi tıp 

bilimlerinin  (3,479) dahili tıp bilimleri hekimlerine (3,248) oranla daha yüksek bir 

ortalama aldıkları ve tavsiye faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna 

ulaşılmıştır (Ek -4.6). Buna göre cerrahi tıp bilimleri hekimleri hastaların tavsiyeye 

daha fazla önem verdiklerini düşünmektedir. 

 

4.8.4. Uzmanlık Yılı ile Faktörler Analizi 

Faktörlerin hekimlerin uzmanlık yılı (uzman olduktan sonra kaç yıl çalıştıkları) 

değişkeni ile yapılan analizinde, iletişim faktörü, tavsiye faktörü ve görünüş 

faktörlerinin anlamlı bir farka sahip olduğu görülmektedir. Diğer faktörlerin 

uzmanlık yılı değişkeni ile yapılan analizde herhangi bir anlamlılık bulunmamıştır. 

TABLO 4.25: Uzmanlık Yılı ile Faktörlerin Analizi 

ANOVA

7,239 3 2,413 4,573 ,004
158,830 301 ,528
166,069 304

14,741 3 4,914 5,939 ,001
249,034 301 ,827
263,775 304

7,420 3 2,473 3,068 ,028
242,606 301 ,806
250,026 304

5,515 3 1,838 1,838 ,140
298,963 299 1,000
304,477 302

2,065 3 ,688 1,060 ,366
195,471 301 ,649
197,536 304

4,070 3 1,357 1,990 ,116
203,142 298 ,682
207,211 301

1,920 3 ,640 ,632 ,595
303,751 300 1,013
305,671 303

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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4.8.4.1. Uzmanlık Yılı ve İletişim Faktörü  

Hekimlerin uzmanlık yılı ile iletişim faktörü arasında anlamlı (F= 4,573, p= 

,004) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.25). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.7), 0-5 yıl çalışan deneklerin diğer gruplara göre iletişim 

faktörüne en yüksek (3,913) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (3,470) 

ortalama ile cevap veren grubun 21 ve üstü olduğu görülmektedir. Diğer ortalamalar 

ise sırasıyla 6-10 yıl çalışan grup (3,826) ve 11-20 yıl çalışan grup (3,470) olarak 

gerçekleşmiştir. Buna göre uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça iletişim faktörünün 

ortalaması düşmektedir. Sonuç itibariyle uzmanlıkta yeni olanlar hastaların daha 

fazla iletişim faktörüne önem verdiklerini düşünmektedir. Bu bakımdan uzmanlıkta 

geçen yıllar arttıkça hekimler, hastaların iletişim faktörüne önem verdiğinin 

azaldığını düşünmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise 0-5 yıl çalışan grubunun 21 yıl ve üstü çalışan grupla, 06-

10 yıl çalışan grubunun ise yine 21 yıl ve üstü çalışan grupla farklılaştığı 

görülmektedir (Ek -4.8). Yani 21 yıl ve üstü çalışan uzmanlar hem 0-5 yıl hem de 06-

10 yıl çalışan grup ile farklılaşmaktadır.  

 

4.8.4.2. Uzmanlık Yılı ve Tavsiye Faktörü  

Hekimlerin uzmanlık yılı ile tavsiye faktörü arasında anlamlı (F= 5,939, p= 

,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.25). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.7), 0-5 yıl çalışan deneklerin diğer gruplara göre tavsiye 

faktörüne en yüksek (3,607) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (2,925) 

ortalama ile cevap veren grubun 21 yıl ve üstü olduğu görülmektedir. Diğer 

ortalamalar ise sırasıyla 6-10 yıl çalışan grup (3,414) ve 11-20 yıl çalışan grup 

(3,347) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça tavsiye 

faktörünün ortalaması düşmektedir. Sonuç itibariyle uzmanlıkta yeni olanlar 

hastaların daha fazla tavsiye faktörüne önem verdiklerini düşünmektedir. Yılların 

deneyimi ve daha çok hastayla karşılaşmak hekimlerin mesleklerinin ilerleyen 

yıllarında, hastaların tavsiye faktörüne önem vermesinin azaldığını 

düşündürmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 
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yapıldığında ise 0-5 yıl çalışan grubun 21 yıl ve üstü çalışan grupla; 06-10 yıl çalışan 

grubunda 21 yıl ve üstü çalışan grupla ve yine 11-20 yıl çalışan grubun 21 yıl ve üstü 

çalışan grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.8). Yani 21 yıl ve üstü çalışan 

uzmanlar diğer tüm gruplarla farklılaşmaktadır.  

4.8.4.3. Uzmanlık Yılı ve Görünüş Faktörü  

Hekimlerin uzmanlık yılı ile görünüş faktörü arasında anlamlı (F= 3,068, p= 

,028) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.25). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.7), 0-5 yıl çalışan deneklerin diğer gruplara göre görünüş 

faktörüne en yüksek (2,650) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (2,164) 

ortalama ile cevap veren grubun 21 yıl ve üstü olduğu görülmektedir. Diğer 

ortalamalar ise sırasıyla 6-10 yıl çalışan grup (2,491) ve 11-20 yıl çalışan grup 

(2,469) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça görünüş 

faktörünün ortalaması düşmektedir. Sonuç itibariyle uzmanlıkta yeni olanlar 

hastaların daha fazla görünüş faktörüne önem verdiklerini düşünmektedir. Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 0-5 yıl çalışan 

grubun 21 yıl ve üstü çalışan grupla ve 06-10 yıl çalışan grubunda yine 21 yıl ve üstü 

çalışan grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.8). Yani 21 yıl ve üstü çalışan 

uzmanlar hem 0-5 yıl hem de 6-10 yıl çalışan gruplarla farklılaşmaktadır.  

 

4.9. Hastanın Bilgi Düzeyi ile Değişkenler Analizi 

Bu bölümde doktorların hastaların bilgi düzeyini nasıl gördükleriyle hekimlerin 

yaş ve uzmanlıkta geçirdikleri yıl arasında oluşan anlamlı farklar ele alınmaktadır. 

4.9.1 Doktorların Yaşı ve Hastaların Bilgi Düzeyi  

TABLO 4.26: Yaş ile Hastaların Bilgi Düzeyi Analizi 

ANOVA

Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz

10,817 3 3,606 5,688 ,001
190,179 300 ,634
200,997 303

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Deneklerin yaşı ile hastaların sağlık konusunda bilgi düzeyini nasıl gördükleri 

arasında anlamlı (F= 5,688, p= ,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.26). 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.3), 35 yaş ve altında bulunan 

deneklerin diğer gruplara göre hastaları daha (3,890) bilgili görürken 45-55 yaş 

grubu hekimler ise (3,344) ortalama ile hastaların bilgi düzeyini en düşük olarak 

değerlendirmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 36-45 yaş grubu (3,656) ve 56 

yaş ve üstü (3,487) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre genç hekimler hastaların bilgi 

düzeyini daha yüksek olarak algılamaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise sadece 35 yaş ve altı grubunun 

45-55 yaş grubuyla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.4).  

Yaş faktörü ile yapılan değerlendirmelere bakınca genç hekimlerin genelde 

daha yaşlı hekimlerden bazı konuda farklı düşündükleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

İletişim ve tavsiye faktörlerinin yanı sıra hastaların bilgi düzeyi ile ilgili soruda daha 

genç hekimler daha yaşlı hekimlerden farklı algıya sahip durumdadır. 

 

4.9.2. Doktorların Uzmanlık Yılı İle Hastaların Bilgi Düzeyi 

Deneklerin uzmanlık yılı ile hastaların bilgi düzeyini nasıl gördükleri arasında 

anlamlı (F= 3,377, p= ,019) farkın olduğu görülmektedir.  

TABLO 4.27: Uzmanlık Yılı ile Hastaların Bilgi Düzeyi Analizi 

ANOVA

Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz

7,007 3 2,336 3,377 ,019
208,875 302 ,692
215,882 305

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.9), 21 yıl ve üstü grubu 

çalışan deneklerin diğer gruplara göre hastaları daha (2,580) bilgili görürken 0-5 yıl 

arası çalışan hekimler ise (2,190) ortalama ile hastaların bilgi düzeyini en düşük 

olarak değerlendirmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 11-20 yıl çalışan grubu 

(2,472) ve 06-10 yıl çalışan grubu (2,246) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 

meslekte daha eski olan hekimler hastaların bilgi düzeyini daha yüksek olarak 
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algılamaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise 0-5 yıl çalışan hekimlerin 21 yıl ve üstü grupla farklılaştığı 

görülmektedir (Ek 4.10). 

Uzmanlık yılı ile yapılan değerlendirmelere bakınca uzmanlıkta daha az süre 

geçirmiş hekimlerin daha fazla çalışma yılı olanlara göre bazı konularda farklı 

düşündükleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. İletişim, tavsiye ve görünüş faktörlerinin 

yanı sıra hastaların bilgi düzeyi ile ilgili soruda daha genç hekimler daha yaşlı 

hekimlerden farklı algıya sahip durumdadır. 

 

4.10. Hastaların Faktörleri ve Bazı Sorular İle Değişkenler Analizi 

Bu bölümde de, hastaların verdikleri cevaplardan elde edilen verilere bağlı 

olarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda tanımlanan faktörler ile araştırmaya 

katılan vatandaşların sosyo-demografik özellikleri, hastaneye gitme sıklıkları, ikamet 

ettikleri ilçeler arasında oluşan anlamlı farklar ele alınmaktadır.  

 

4.10.1. Yaş ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada yaş ile faktörler arasında bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. 

Yapılan ANOVA analizine göre yaş ile paternalistik yaklaşım faktörü ve tavsiye 

faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer faktörlerle anlamlı bir ilişki 

bulunmadığı için herhangi yorum yapılmamaktadır. 
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TABLO 4.28: Yaş ile Faktörlerin (Hasta) Analizi 

ANOVA

14,988 5 2,998 2,554 ,027
660,727 563 1,174
675,715 568

2,862 5 ,572 1,611 ,155
200,728 565 ,355
203,590 570

3,421 5 ,684 1,070 ,376
360,036 563 ,639
363,458 568

2,032 5 ,406 ,490 ,784
466,475 562 ,830
468,506 567

5,275 5 1,055 1,372 ,233
431,431 561 ,769
436,707 566

14,496 5 2,899 3,905 ,002
416,463 561 ,742
430,959 566

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.1.1. Yaş ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Paternalistik yaklaşım faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya 

katılan deneklerin yaşlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 2,554, p= 

,027) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.28). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.11), 35-44 yaş grubu deneklerin diğer gruplara göre paternalistik 

yaklaşım faktörüne en yüksek (3,547) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az 

(3,076) ortalama ile cevap veren yaş grubunun 24 yaş ve altı grubu olduğu 

görülmüştür. Diğer ortalamalar ise 45-54 yaş (3,377), 25-34 yaş (3,307), 55-64 yaş 

(3,135) ve 65 yaş üstü (3,119) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, en genç yaş grubu 

ile en yaşlı grup paternalistik yaklaşım faktörüne diğer gruplara göre daha az önem 

vermektedir. Sonuç itibariyle orta yaş grubunda paternalistik yaklaşıma verilen önem 

artmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise 24 yaş ve altı grubunun 35-44 yaş grubu ile farklılaştığı 

görülmektedir (Ek -4.12).  
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4.10.1.2. Yaş ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü ile hastaların yaşları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 

3,905, p= ,002) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.28). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.11), 65 yaş ve üstü grubu deneklerin diğer gruplara 

göre tavsiye faktörüne en yüksek (4,166) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en 

az (3,415) ortalama ile cevap veren yaş grubunun 24 yaş ve altı olduğu 

görülmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 35-44 yaş grubu (3,820), 55-64 yaş 

grubu (3,738), 25-34 yaş grubu (3,676) ve 45-54 yaş grubu (3,623) olarak 

gerçekleşmiştir. Buna göre en yaşlı grup tavsiye faktörüne oldukça önem 

vermektedir. Aksine en genç grupta tavsiye faktörüne en az önemi göstermektedir. 

Genel anlamda söylenirse de yaş arttıkça tavsiye faktörüne verilen önemin arttığı 

gerçeği elde edilmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise 24 yaş ve altı grubunun 35-44 yaş grup ve 65 yaş ve üstü 

grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.12).  

 

4.10.2. Yaş ile Diğer Değişkenler 

Çalışmada yaş ile diğer sorular arasında bir ilişkinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Yapılan ANOVA analizine göre yaş ile hastaların “hastaneye gitme 

sıklığı”, “hastaların bilgi düzeyini nasıl gördükleri”,  “hastaların hastanelerin internet 

sitelerini ziyaret sıklıkları” ve “hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla 

randevu sistemlerini kullanım düzeylerini nasıl gördükleri” arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Diğer faktörlerle anlamlı bir ilişki bulunmadığı için herhangi yorum 

yapılmamaktadır. 

 

4.10.2.1. Yaş ve Hastaların Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin yaşı ile hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı (F= 4,348, p= ,001) 

farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.29). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında 

(Ek -4.13), 65 yaş ve üstünde bulunan deneklerin diğer gruplara göre hastaneye 

gitme sıklığını daha (3,444) fazla olarak ifade ederken 24 yaş ve altı grubu ise 

(2,672) hastaneye gitme sıklıklarını düşük olarak değerlendirmektedir. Diğer 
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ortalamalar ise sırasıyla 55-64 yaş grubu (3,204), 45-54 yaş grubu (3,000), 35-44 yaş 

grubu (2,950) ve 25-44 yaş grubu (2,793) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yaş 

ilerledikçe hastaneye gitme sıklığı kademeli olarak artmaktadır. Ayrıca bu grupların 

çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise sadece 24 yaş ve altı 

grubunun 55-64 yaş grubu ve 65 yaş ve üstü grupla;  25-34 yaş grubunun ise 65 yaş 

ve üstü grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.14).  

TABLO 4.29: Yaş ile Diğer Sorular Analizi 

ANOVA

18,229 5 3,646 4,348 ,001
474,610 566 ,839
492,839 571

7,698 5 1,540 3,062 ,010
281,088 559 ,503

288,786 564

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.2.2. Yaş ve Hastaların Bilgi Düzeyi  

Deneklerin yaşı ile hastaların bilgi düzeyini nasıl gördükleri arasında anlamlı 

(F= 3,062, p= ,010) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.29). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.13), 25-34 yaş grubu hastaların diğer gruplara göre 

kendilerini daha (3,310) bilgili görürken 55-65 yaş grubu hastalar ise (2,909) 

ortalama ile hastaların bilgi düzeyini en düşük olarak değerlendirmektedir. Diğer 

ortalamalar ise sırasıyla 35-44 yaş (3,268), 45-54 yaş (3,250), 24 yaş ve altı (3,141) 

ve 65 yaş ve üstü (3,000) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre orta yaş grubu 

diğerlerine göre kendilerini daha fazla sağlık bilgi düzeyini iyi görmektedir. Ayrıca 

bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 25-34 yaş 

grubunun 55-64 yaş grubu; 35-44 yaş grubunun da yine 55-64 yaş grubuyla 

farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.14).  
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4.10.2.3. Yaş ve Hastanelerin İnternet Sitelerini Ziyaret Sıklığı  

Deneklerin yaşı ile hastaların hastanelerin internet sitelerini ziyaret sıklığını 

nasıl gördükleri arasında anlamlı (F= 6,972, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir 

(Tablo 4.30). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.15), 35-44 yaş grubu 

hastaların diğer gruplara göre  (2,225) internet sitelerini en sık ziyaret ederken, 65 

yaş ve üstü hastalar ise (1,133) ortalama ile hastanelerin internet sitelerini en az 

ziyaret ettikleri görülmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 45-54 yaş (2,069), 25-

34 yaş (2,067), 24 yaş ve altı (2,065) ve 55-64 yaş (1,340) olarak gerçekleşmiştir. 

Buna göre 55 yaş üstü denekler hastaneleri internet sitelerini neredeyse “hiç”e yakın 

bir düzeyde ziyaret etmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise 24 yaş ve altı grubunun 55-64 yaş grubu ve 65 yaş ve üstü 

grupla; 25-34 yaş grubunun 55-64 yaş grubu ve 65 yaş ve üstü grupla;  35-44 yaş 

grubunun 55-64 yaş grubu ve 65 yaş ve üstü grupla; yine 44-55 yaş grubunun 55-64 

yaş grubu ile farklılaştıkları görülmektedir (Ek 4.16). 

 

TABLO 4.30: Yaş ile Diğer Sorular Analizi 

ANOVA

34,679 5 6,936 6,972 ,000
561,068 564 ,995
595,747 569
12,111 5 2,422 2,268 ,047

602,373 564 1,068

614,484 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet
ve telefonla randev
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.2.4. Yaş ve Hastanelerin İnternetle - Telefonla Randevu Sistemini 

Kullanım  

Deneklerin yaşı ile hastaların hekim seçmek için hastanenin internet ve 

telefonla randevu sistemlerini kullanım düzeylerini nasıl gördükleri arasında anlamlı 
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(F= 6,972, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.30). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.15), 35-44 yaş grubu hastalar, diğer gruplara göre 

(2,658) randevu sistemlerini en çok kullanırken 55-64 yaş ve üstü hastaların ise 

(2,068) en az kullandıkları görülmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla 25-34 yaş 

(2,554), 65 yaş ve üstü (2,500), 24 yaş ve altı (2,476) ve 45-54 yaş (2,443) olarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise 35-44 yaş grubunun 55-64 yaş grubu ile farklılaştığı görülmektedir 

(Ek 4.16).  

 

4.10.3. Eğitim Durumu ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada eğitim durumu ile faktörler arasında bir ilişkinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Yapılan analizine göre eğitim durumu ile iletişim faktörü, sosyal statü 

ve görünüş faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer faktörlerle anlamlı 

bir ilişki bulunmadığı için herhangi yorum yapılmamaktadır.  

 

TABLO 4.31: Eğitim Durumu ile Faktörler Analizi 

ANOVA

8,485 5 1,697 1,434 ,210
669,972 566 1,184
678,457 571

4,234 5 ,847 2,411 ,035
199,512 568 ,351
203,746 573
27,341 5 5,468 9,170 ,000

337,503 566 ,596
364,844 571

8,695 5 1,739 2,136 ,060
459,919 565 ,814
468,614 570
11,475 5 2,295 3,028 ,010

427,439 564 ,758
438,914 569

6,779 5 1,356 1,796 ,112
425,685 564 ,755
432,464 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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4.10.3.1. Eğitim Durumu ve İletişim Faktörü 

İletişim faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin eğitim durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 2,411, p= 

,035) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.31). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.17), Lisansüstü grubu deneklerin diğer gruplara göre iletişim 

faktörüne en yüksek (4,335) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (3,805) 

ortalama ile cevap veren okur-yazar olmayan grup olduğu görülmüştür. Diğer 

ortalamalar ise üniversite  (4,165), ilkokul (4,077), lise (4,075) ve ortaokul (4,073) 

olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, ilk, orta ve lise eğitimlilerin ortalamaları birbirine 

çok yakındır. Eğitim durumunun artmasına paralel olarak iletişim faktörüne önem 

verme ortalaması da artmaktadır. Burada yine dikkat çekici olan tüm grupların 

yüksek ortalamalara sahip olmaları gerçeğidir. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise okur-yazar olmayan grubun 

lisansüstü eğitime sahip grup ile farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.18). 

 

4.10.3.2. Eğitim Durumu ve Sosyal Statü Faktörü 

Sosyal statü faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin eğitim durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 9,170, p= 

,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.31). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.19), ortaokul grubu deneklerin diğer gruplara göre sosyal statü 

faktörüne en yüksek (2,623) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (1,988) 

ortalama ile cevap veren lisansüstü grup olduğu görülmüştür. Diğer ortalamalar ise 

ilkokul (2,612), lise (2,344), okur-yazar değil (2,288) ve üniversite (2,088) olarak 

gerçekleşmiştir. Sonuçlara bakıldığında genel olarak ortalamaların düşük olduğunu, 

ilk ve ortaokul eğitimlilerin en yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 

ilkokul mezunlarının üniversite ve lisansüstü eğitimlilerle; yine ortaokul eğitimli 

grubun üniversite ve lisansüstü eğitimlilerle; lise mezunların da üniversite 

mezunlarıyla farklılaştıkları görülmektedir (Ek 4.20). 
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4.10.3.3. Eğitim Durumu ve Görünüş 

Görünüş faktörü deneklerin eğitim durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında 

anlamlı (F= 3,028, p= ,010) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.31). Cevap 

ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.21), lise (2,488) ve ortaokul (2,488)  

grubu deneklerin diğer gruplara göre görünüş faktörüne en yüksek ortalama ile cevap 

verdikleri görülürken en az (2,159) ortalama ile cevap veren üniversite mezunları 

olduğu görülmüştür. Diğer ortalamalar ise ilkokul (2,406), lisansüstü (2,315) ve 

okur-yazar değil (2,160) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, ilk, orta ve lise 

eğitimlilerin ortalamaları birbirine çok yakındır. Görünüş faktörüne önem vermede 

üniversite eğitimliler ile okur-yazar olmayan grubun ortalamalarının çok yakın 

olması dikkat çekicidir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise lise mezunlarının üniversite mezunları ile farklılaştığı 

görülmektedir (Ek -4.22). 

 

4.10.4. Eğitim Durumu ve Diğer Değişkenler 

Deneklerin eğitim durumu ile “hangi sıklıkla hastaneye gidersiniz”, “sağlık 

konusunda bilgi düzeyinizi nasıl görüyorsunuz”, hastanelere ait internet sitelerini ne 

sıklıkla ziyaret ediyorsunuz”, “hekim seçme hakkını nasıl buluyorsunuz” “hekim 

seçmek için hastanelerin internet ve telefonla randevu sitemini kullanma düzeyinizi 

belirtiniz” soruları ile yapılan analizde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. 
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TABLO 4.32: Eğitim Durumu ile Bazı Soruların Analizi 

ANOVA

12,737 5 2,547 2,991 ,011
484,578 569 ,852
497,315 574

9,249 5 1,850 3,676 ,003
282,800 562 ,503

292,049 567

40,045 5 8,009 8,044 ,000
564,562 567 ,996

604,607 572

13,032 5 2,606 2,997 ,011
490,457 564 ,870
503,489 569

26,621 5 5,324 5,112 ,000
590,594 567 1,042
617,215 572

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

   

 

4.10.4.1. Eğitim Durumu ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin eğitim durumu ile hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı (F= 

2,991, p= ,011) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.32). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.23), okur-yazar olmayan deneklerin diğer gruplara 

göre hastaneye gitme sıklığını daha (3,133) fazla olarak ifade ederken lise mezunu 

grubu ise (2,737) hastaneye gitme sıklıklarını düşük olarak değerlendirmektedir. 

Diğer ortalamalar ise sırasıyla ilkokul grubu (3,128), lisansüstü grubu (3,078), 

üniversite grubu (2,886) ve ortaokul grubu (2,846) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise sadece ilkokul 

grubunun lise grubu ile farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.24).  

 

4.10.4.2. Eğitim Durumu ve Bilgi Düzeyi 

Deneklerin eğitim durumu ile sağlık konusunda kendilerini bilgili görme 

düzeyleri arasında anlamlı (F= 3,676, p= ,003) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.32). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.25), üniversite mezunu 

deneklerin diğer gruplara göre bilgi düzeyini daha (3,382) fazla olarak ifade ederken 
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okur-yazar olmayanlar ise (2,866) bilgi düzeyini en düşük olarak 

değerlendirmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla lisansüstü grubu (3,368), lise 

grubu (3,180), ortaokul grubu (3,171) ve ilkokul grubu (2,080) olarak 

gerçekleşmiştir. Sonuçta eğitim düzeyi arttıkça kişiler kendini sağlık konusunda daha 

bilgili olarak görmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise sadece ilkokul grubunun 

üniversite grubu ile farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.26).  

 

4.10.4.3. Eğitim Durumu ve İnternet Sitelerini Ziyaret Sıklığı 

Deneklerin eğitim durumu ile hastanelerin internet sitelerini ziyaret etme sıklığı 

arasında anlamlı (F= 8,044, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.32). 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.27), lisansüstü eğitime sahip 

deneklerin diğer gruplara göre internet sitelerini ziyaret sıklığını daha (2,421) fazla 

olarak ifade ederken ilkokul mezunları ise (1,620) düşük sıklıkla ziyaret ettiklerini 

belirtmektedir. Diğer ortalamalar ise sırasıyla üniversite grubu (2,335), ortaokul 

grubu (2,015), lise grubu (1,913) ve okur-yazar olmayan grup (2,000) olarak 

gerçekleşmiştir. Hastanelerin internet sitelerini ziyaret sıklığı “hiç” ile “çok az” 

seçeneklerinde kalmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise ilkokul grubunun üniversite ve lisansüstü grubuyla; lise 

grubunun yine üniversite ve lisansüstü grubuyla ile farklılaştıkları görülmektedir (Ek 

-4.28).  

 

4.10.4.4. Eğitim Durumu ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

Deneklerin eğitim durumu ile hastanelerdeki hekim seçme hakkına nasıl 

baktıkları arasında anlamlı (F= 2,997, p= ,011) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.32). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.29), lisansüstü eğitime sahip 

deneklerin diğer gruplara göre hekim seçme hakkına bakışlarını daha (4,405) fazla 

olarak ifade ederken okur-yazar olmayanlarda ise (3,600) bu ortalama en düşüktür. 

Diğer ortalamalar ise sırasıyla üniversite grubu (4,286), lise grubu (4,101), ilkokul 

grubu (4,099) ve ortaokul grubu (3,952) olarak gerçekleşmiştir. Verilere göre eğitim 
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durumunun yükselmesi ile birlikte hastalar hekim seçme hakkına daha fazla önem 

vermektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre gruplar arasında 

herhangi bir farklılaşma görülmemektedir (Ek -4.30). 

 

4.10.4.5. Eğitim Durumu ve İnternetle-Telefonla Randevu Kullanımı 

Deneklerin eğitim durumu ile hastanelerin internet ve telefonla randevu 

sistemlerini kullanım arasında anlamlı (F= 5,112, p= ,000) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.32). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.31), 

lisansüstü eğitime sahip deneklerin diğer gruplara göre internet ve telefonla randevu 

sistemini kullanma düzeyini daha (2,789) fazla olarak ifade ederken okur-yazar 

olmayan grup ise (1,733) düşük sıklıkla kullandıklarını belirtmektedir. Diğer 

ortalamalar ise sırasıyla üniversite grubu (2,751), lise grubu (2,456), ilkokul grubu 

(2,376) ve ortaokul grubu (2,292) olarak gerçekleşmiştir. Verilere göre eğitim 

durumunun yükselmesi hastaların internet ve telefonla randevu kullanım ortalamaları 

arttırmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise okur-yazar olamayan grup üniversite ve lisansüstü grubuyla; ilkokul 

grubu üniversite; ortaokul grubu üniversite grubu ile farklılaştıkları görülmektedir 

(Ek 4.32).  

 

4.10.5. Meslekler ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada deneklerin mesleği ile faktörler arasında bir ilişkinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Yapılan analizine göre hastaların meslekleri ile paternalistik yaklaşım 

faktörü, iletişim faktörü, sosyal statü faktörü, görünüş faktörü ve tavsiye faktörü 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  
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TABLO 4.33: Meslekler ile Faktörler Analizi 

ANOVA

19,856 8 2,482 2,119 ,032
658,274 562 1,171
678,130 570

7,160 8 ,895 2,568 ,009
196,536 564 ,348
203,696 572

20,940 8 2,617 4,277 ,000
343,904 562 ,612
364,844 570

4,761 8 ,595 ,720 ,674
463,823 561 ,827
468,584 569

15,231 8 1,904 2,528 ,010
421,823 560 ,753
437,054 568

13,675 8 1,709 2,301 ,020
416,000 560 ,743
429,676 568

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.5.1. Meslek ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Paternalistik yaklaşım faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya 

katılan deneklerin meslek durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 

2,119, p= ,032) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.33). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.33), sanayici-tüccar grubu deneklerin diğer gruplara 

göre paternalistik yaklaşım faktörüne en yüksek (4,200) ortalama ile cevap verdikleri 

görülürken en az (2,971) ortalama ile cevap veren öğrenci grubu olduğu görülmüştür. 

Öteki ortalamalar ise işçi (3,502), memur (3,383), ev hanımı (3,381), diğer (3,307), 

serbest meslek (3,215), emekli (3,205) ve esnaf (3,1949 olarak gerçekleşmiştir. 

Burada sanayici-tüccar grubunun denek sayısının azlığı sonuçları değerlendirirken 

dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise sadece işçi grubunun öğrenci grubuyla farklılaştığı görülmektedir 

(Ek -4.34). 
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4.10.5.2. Meslek ve İletişim Faktörü 

İletişim faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin meslek durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 2,568, p= 

,009) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.33). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.35), sanayici-tüccar grubu deneklerin diğer gruplara göre iletişim 

faktörüne en yüksek (4,516) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (3,830) 

ortalama ile cevap veren esnaf grubu olduğu görülmüştür. Öteki ortalamalar ise 

memur (4,238), ev hanımı (4,159), diğer (4,134), emekli (4,128), işçi (4,108), serbest 

meslek (4,052) ve öğrenci (3,973) olarak gerçekleşmiştir. Burada sanayici-tüccar 

grubunun denek sayısının azlığı sonuçları değerlendirirken dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 

memur grubunun esnaf grubu ve öğrenci grubuyla farklılaştığı görülmektedir (Ek -

4.36). 

 

4.10.5.3. Meslek ve Sosyal Statü Faktörü 

Sosyal statü faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin meslek durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 4,277, p= 

,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.33). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.37), esnaf grubu deneklerin diğer gruplara göre sosyal statü 

faktörüne en yüksek (2,803) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (2,017) 

ortalama ile cevap veren diğer grubu olduğu görülmüştür. Öteki ortalamalar ise işçi 

(2,472), ev hanımı (2,451), serbest meslek (2,396), emekli (2,290), öğrenci (2,213), 

sanayici-tüccar (2,138) ve memur (2,091) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların 

çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise işçi grubunun memur 

grubu; memur grubunun esnaf grubu ve ev hanımı grupları;  esnaf grubunun öğrenci 

grubu ve diğer grubu ile farklılaştıkları görülmektedir (Ek -4.38). 

 

4.10.5.4. Meslek ve Görünüş Faktörü 

Görünüş faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin meslek durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 2,528, p= 
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,010) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.33). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.39), esnaf grubu deneklerin diğer gruplara göre görünüş 

faktörüne en yüksek (2,734) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (2,138) 

ortalama ile cevap veren memur grubu olduğu görülmüştür. Öteki ortalamalar ise 

sanayici-tüccar (2,700), işçi (2,511), ev hanımı (2,460), öğrenci (2,400), serbest 

meslek (2,288), emekli (2,216) ve diğer (2,200) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise memur 

grubunun esnaf grubu ile farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.40). 

 

4.10.5.5. Meslek ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü, sosyo-demografik değişkenlerden araştırmaya katılan 

deneklerin meslek durumlarıyla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 2,301, p= 

,020) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.33). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.41), sanayici-tüccar grubu deneklerin diğer gruplara göre tavsiye 

faktörüne en yüksek (4,050) ortalama ile cevap verdikleri görülürken en az (3,396) 

ortalama ile cevap veren esnaf grubu olduğu görülmüştür. Öteki ortalamalar ise 

emekli (3,862), ev hanımı (3,801), memur (3,795), işçi (3,658), diğer (3,528), serbest 

meslek (3,517) ve öğrenci (3,468) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında hiçbir grubun diğerlerinden 

farklılaşmadığı görülmektedir (Ek -4.42). 

 

4.10.6. Meslekler ve Diğer Değişkenler 

Deneklerin meslekleri ile “hangi sıklıkla hastaneye gidersiniz”, hastanelere ait 

internet sitelerini ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz”, “hekim seçmek için hastanelerin 

internet ve telefonla randevu sitemini kullanma düzeyinizi belirtiniz”, “hekim seçme 

hakkını nasıl buluyorsunuz” soruları ile yapılan analizde anlamlı farklar olduğu tespit 

edilmiştir. 
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TABLO 4.34: Meslekler ile Bazı Soruların Analizi 

ANOVA

25,730 8 3,216 3,860 ,000
470,787 565 ,833
496,517 573
45,966 8 5,746 5,791 ,000

558,641 563 ,992

604,607 571

34,673 8 4,334 4,191 ,000
582,283 563 1,034

616,956 571

18,890 8 2,361 2,729 ,006
484,580 560 ,865
503,469 568

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.6.1. Meslekler ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin meslekleri ile hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı (F= 3,860, 

p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.34). Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında (Ek -4.43), ev hanımı denekler diğer gruplara göre hastaneye gitme 

sıklığını daha (3,258) fazla olarak ifade ederken sanayici-tüccar grubu ise (2,400) 

hastaneye gitme sıklıklarını düşük olarak değerlendirmektedir. Öteki ortalamalar ise 

sırasıyla memur grubu (2,937), emekli grubu (2,875), öğrenci grubu (2,770), serbest 

meslek (2,762), işçi grubu (2,703), esnaf grubu (2,700) ve diğer grubu (2,692) olarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise işçi grubunun ev hanımı grubuyla, serbest meslek grubunun ev 

hanımı grubuyla, ev hanımı grubunun öğrenci grubuyla farklılaştığı görülmektedir 

(Ek -4.44).  

 

4.10.6.2. Meslekler ve İnternet Sitelerini Ziyaret Sıklığı 

Deneklerin meslekleri ile hastanelerin internet sitelerini ziyaret etme sıklığı 

arasında anlamlı (F= 5,791, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.34). 
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Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.45), memur gurubu denekler 

internet sitelerini ziyaret sıklığını daha (2,428) fazla olarak ifade ederken ev 

hanımları (1,621) düşük sıklıkla ziyaret ettiklerini belirtmektedir. Öteki ortalamalar 

ise sırasıyla sanayici-tüccar grubu (2,400), serbest meslek grubu (2,220), işçi grubu 

(2,076), esnaf grubu (2,069), öğrenci grubu (2,046) diğer grubu (1,884) ve emekli 

grubu (1,717) olarak gerçekleşmiştir. Hastanelerin internet sitelerini ziyaret sıklığı 

“hiç” ile “çok az” seçeneklerinde kalmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise işçi grubunun ev hanımı 

grubuyla; memur grubunun emekli grubu ve ev hanımı grubuyla; serbest meslek 

grubunun ev hanımı grubuyla farklılaştıkları görülmektedir (Ek -4.46).  

 

4.10.6.3. Meslekler ve İnternetle - Telefonla Randevu Kullanımı 

Deneklerin meslekleri ile hastanelerin internet ve telefonla randevu kullanımı 

arasında anlamlı (F= 4,191, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.34). 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.47), memur grubunun öteki 

gruplara göre internet ve telefonla randevu sistemini kullanma düzeyini daha (2,875) 

fazla olarak ifade ederken sanayici-tüccar grubu ise (1,200) düşük sıklıkla 

kullandıklarını belirtmektedir. Öteki ortalamalar ise sırasıyla serbest meslek grubu 

(2,627), öğrenci grubu (2,523),  diğer grubu (2,461), işçi grubu (2,439), ev hanımı 

grubu (2,419), esnaf grubu (2,241) ve emekli grubu (2,100) olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise 

memur grubunun emekli grubu, sanayici-tüccar grubu ve ev hanımı grubuyla 

farklılaştıkları görülmektedir (Ek -4.48).  

 

4.10.6.4. Meslekler ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

Deneklerin meslekleri ile hastanelerdeki hekim seçme hakkına nasıl baktıkları 

arasında anlamlı (F= 2,729, p= ,006) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.34). 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.49), memur grubu deneklerin öteki 

gruplara göre hekim seçme hakkına bakışını daha (4,318) fazla olarak ifade ederken 

esnaf grubunda ise (3,633) bu ortalama en düşüktür. Öteki ortalamalar ise sırasıyla 
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emekli grubu (4,275), serbest meslek grubu (4,237), işçi grubu (4,213), ev hanımı 

grubu (4,169), öğrenci grubu (3,896) ve sanayici-tüccar grubu (3,800) olarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise memur grubunun esnaf grubu ve öğrenci grubuyla farklılaştıkları 

görülmektedir (Ek -4.50). 

 

4.10.7. İkamet Edilen İlçeler ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada deneklerin oturdukları ilçeler ile faktörler arasında bir ilişkinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizine göre hastaların oturdukları ilçeler ile 

sadece görünüş faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

TABLO 4.35: İlçeler ile Faktörlerin Analizi 

ANOVA

5,008 2 2,504 2,115 ,122
673,449 569 1,184
678,457 571

1,138 2 ,569 1,604 ,202
202,607 571 ,355
203,746 573

2,462 2 1,231 1,933 ,146
362,382 569 ,637
364,844 571

,124 2 ,062 ,075 ,928
468,490 568 ,825
468,614 570

5,661 2 2,831 3,705 ,025
433,253 567 ,764
438,914 569

2,187 2 1,094 1,441 ,238
430,277 567 ,759
432,464 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.7.1. İkamet Edilen İlçeler ve Görünüş Faktörü 

Görünüş faktörü, araştırmaya katılan deneklerin oturdukları ilçeler ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 3,705, p= ,025) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.35).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.51), 

Karatay ilçesinde oturan denekler (2,539) diğer ilçelerdeki vatandaşlardan daha fazla 
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görünüş faktörüne önem vermektedir. Cevaplar sonucunda Meram ilçesi (2,311) ve  

Selçuklu ilçesi ise (2,304) ortalama almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise Selçuklu ilçesi oturanların 

Karatay ilçesinde oturanlar ile farklılaştığı görülmektedir (Ek 4.52). 

 

4.10.8. İkamet Edilen İlçeler ve Diğer Değişkenler 

Deneklerin ikamet ettikleri ilçeler ile “hangi sıklıkla hastaneye gidersiniz”, 

“sağlık konusunda bilgi düzeyinizi nasıl görüyorsunuz”, hastanelere ait internet 

sitelerini ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz”, ve “hekim seçme hakkını nasıl 

buluyorsunuz” soruları ile yapılan analizde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. 

TABLO 4.36: İlçeler ile Bazı Soruların Analizi 

ANOVA

10,365 2 5,183 6,088 ,002
486,950 572 ,851
497,315 574

6,034 2 3,017 5,960 ,003
286,016 565 ,506

292,049 567

14,291 2 7,145 6,900 ,001
590,316 570 1,036

604,607 572

,662 2 ,331 ,306 ,737
616,553 570 1,082
617,215 572

5,391 2 2,696 3,069 ,047
498,098 567 ,878
503,489 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.8.1. İkamet Edilen İlçeler ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin oturdukları ilçeler ile hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı (F= 

6,088, p= ,002) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.36). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.53), Meram ilçesinden araştırmaya katılan deneklerin 

hastaneye gitme sıklığı daha (3,127) fazla iken Selçuklu (2,818) ve Karatay (2,810) 
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ilçelerinden katılan deneklerin ortalamaları birbirine çok yakındır.  Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise Meram 

ilçesinin Selçuklu ilçesi grubu ve Karatay ilçesi grubuyla farklılaştığı görülmektedir 

(Ek -4.54).  

 

4.10.8.2. İkamet Edilen İlçeler ve Sağlık Konusunda Bilgi Düzeyi 

Deneklerin oturdukları ilçeler ile sağlık konusunda bilgi düzeylerini nasıl 

gördükleri arasında anlamlı (F= 5,960, p= ,003) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4:36). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.53), Karatay ilçesinden 

araştırmaya katılan deneklerin kendilerinin bilgi düzeyini daha (3,335) fazla 

görürken,  bunu sırasıyla Meram (3,321) ve Selçuklu (3,122) ilçeleri takip 

etmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise Selçuklu ilçe grubunun Meram ilçesi grubu ve Karatay ilçesi 

grubuyla farklılaştığı görülmektedir (Ek 4.54). 

 

 4.10.8.3. İkamet Edilen İlçeler ve İnternet Sitelerini Ziyaret Sıklığı 

Deneklerin oturdukları ilçeler ile hastanelerin internet sitelerini ziyaret 

sıklıkları arasında anlamlı (F= 6,900, p= ,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.36). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.53), Karatay ilçesinden 

araştırmaya katılan deneklerin ziyaret sıklıklarını (2,242) fazla görürken,  bunu 

sırasıyla Meram (2,127) ve Selçuklu (1,878) ilçeleri takip etmektedir. Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise Selçuklu ilçe 

grubunun Meram ilçesi grubu ve Karatay ilçesi grubuyla farklılaştığı görülmektedir 

(Ek -4.54). 

 

4.10.8.4. İkamet Edilen İlçeler ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

Deneklerin oturdukları ilçeler ile hastanelerin hekim seçme uygulamasına 

bakışları arasında anlamlı (F= 3,069, p= ,047) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.36). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.53), Meram ilçesinden 
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araştırmaya katılan deneklerin hekim seçme uygulamasına bakışlarını (4,280) daha 

olumlu iken,  bunu sırasıyla Selçuklu (4,141) ve Karatay (4,000) ilçeleri takip 

etmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme 

yapıldığında ise Meram ilçe grubunun Karatay ilçe grubuyla farklılaştığı 

görülmektedir (Ek -4.54). 

 

4.10.9. Medeni Hal ile Faktörlerin Analizi 

Çalışmada deneklerin medeni halleri ile faktörler arasında bir ilişkinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizine göre hastaların medeni halleri ile 

patermalistik yaklaşım faktörü, iletişim faktörü, sosyal statü faktörü, bilimsellik 

faktörü ve tavsiye faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

TABLO 4.37: Medeni Hal ile Faktörlerin Analizi 

ANOVA

10,617 2 5,309 4,523 ,011
667,839 569 1,174
678,457 571

12,492 2 6,246 18,648 ,000
191,254 571 ,335
203,746 573

5,471 2 2,736 4,331 ,014
359,373 569 ,632
364,844 571

11,666 2 5,833 7,251 ,001
456,948 568 ,804
468,614 570

2,913 2 1,456 1,894 ,151
436,002 567 ,769
438,914 569

11,622 2 5,811 7,829 ,000
420,842 567 ,742
432,464 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.9.1.  Medeni Hal ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Paternalistik yaklaşım faktörü, araştırmaya katılan deneklerin medeni hali ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 4,523, p= ,011) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.37).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.55), 
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evli olan denekler (3,395) diğerlerine göre paternalistik yaklaşım faktörüne daha 

fazla önem vermektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla dul olan grup (3,221) 

ortalama, bekar olan grup ise (3,086) ortalama almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise bekar olan grubun evli olan 

grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.56). 

 

4.10.9.2.  Medeni Hal ve İletişim Faktörü 

İletişim faktörü, araştırmaya katılan deneklerin medeni hali ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 18,648, p= ,000) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.37).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.55), 

evli olan denekler (4,205) diğerlerine göre iletişim faktörüne daha fazla önem 

vermektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla bekar olan grup (3,940) ortalama, dul olan 

grup ise (3,715) ortalama almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre 

bir inceleme yapıldığında ise evli olan grubun hem bekar hem de dul olan grupla 

farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.56). 

 

4.10.9.3.  Medeni Hal ve Sosyal Statü Faktörü 

Sosyal statü faktörü, araştırmaya katılan deneklerin medeni hali ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 4,331, p= ,014) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.37).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.55), 

evli olan denekler (2,393) diğerlerine göre sosyal statü faktörüne daha fazla önem 

vermektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla bekar olan grup (2,197) ortalama, dul olan 

grup ise (2,126) ortalama almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre 

bir inceleme yapıldığında ise evli olan grubun hem bekar hem de dul olan grupla 

farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.56). 

 

4.10.9.4.  Medeni Hal ve Bilimsel Tanınmışlık Faktörü 

Bilimsel tanınmışlık faktörü, araştırmaya katılan deneklerin medeni hali ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 7,251, p= ,001) farkın olduğu 



 171

görülmektedir (Tablo 4.37).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.55), 

evli olan denekler (3,245) diğerlerine göre bilimsel tanınmışlık faktörüne daha fazla 

önem vermektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla bekar olan grup (3,034) ortalama, 

dul olan grup ise (2,689) ortalama almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise evli olan grubun bekar olan 

grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.56). 

 

4.10.9.5.  Medeni Hal ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü, araştırmaya katılan deneklerin medeni hali ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (F= 7,829, p= ,000) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.37).  Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.55), 

dul olan denekler (3,836) diğerlerine göre tavsiye faktörüne daha fazla önem 

vermektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla evli olan grup (3,747) ortalama, bekar 

olan grup ise (3,433) ortalama almıştır. Bu bakımdan hastalardan medeni hali dul 

olanlar hekim seçerken tavsiye faktörüne daha fazla önem vermektedir. Ayrıca bu 

grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise bekar olan 

grubun evli olan grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek 4.-56). 

 

4.10.10.  Medeni Hal ve Diğer Değişkenler 

Deneklerin medeni halleri ile “hangi sıklıkla hastaneye gidersiniz” ve “hekim 

seçme hakkını nasıl buluyorsunuz” soruları ile yapılan analizde anlamlı farklar 

olduğu tespit edilmiştir. 
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TABLO 4.38: Medeni Hal ile Bazı Soruların Analizi 

ANOVA

5,855 2 2,927 3,407 ,034
491,460 572 ,859
497,315 574

,911 2 ,456 ,884 ,414
291,138 565 ,515

292,049 567

3,275 2 1,637 1,552 ,213
601,333 570 1,055

604,607 572

3,753 2 1,877 1,744 ,176
613,462 570 1,076
617,215 572
17,632 2 8,816 10,288 ,000

485,857 567 ,857
503,489 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.10.1.  Medeni Hal ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin medeni halleri ile hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı (F= 

3,407, p= ,034) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.38). Cevap ortalamaları 

açısından bakıldığında (Ek -4.57), dul olan deneklerin hastaneye gitme sıklığı daha 

(3,069) fazla iken diğer ortalamalar sırasıyla evliler (2,941) ve bekarlar (2,730) 

şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise bekar grubunun evli grubuyla farklılaştığı görülmektedir 

(Ek -4.58). 

 

4.10.10.2. Medeni Hal ve Hekim Seçme Uygulamasına Bakış 

Deneklerin medeni halleri ile hastanelerdeki hekim seçme uygulamasına 

bakışları arasında anlamlı (F= 10,288, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.38). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.57), evli olan deneklerin 

hekim seçme uygulamasına bakış ortalaması daha (4,261) fazla iken diğerleri 

sırasıyla bekarlar (3,887) ve dul olanlar (3,862) şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca bu 
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grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise bekar grubunun 

evli grubuyla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.58). 

 

4.10.11. Cinsiyet ile Faktörler Analizi 

Faktörlerin hastaların cinsiyet değişkeni ile yapılan analizinde sadece tavsiye 

faktörünün anlamlı bir farka sahip olduğu görülmektedir. Diğer faktörler cinsiyet 

değişkeni ile yapılan analizinde herhangi bir anlamlılık bulunmamıştır. 

TABLO 4.39: Cinsiyet ile Faktörlerin Analizi 

Independent Samples Test

4,463 ,035 -1,367 570 ,172 -,12453 ,09113 -,30352 ,05446

-1,363 558,517 ,173 -,12453 ,09136 -,30399 ,05492

,530 ,467 -1,601 572 ,110 -,07965 ,04974 -,17735 ,01804

-1,607 571,409 ,109 -,07965 ,04956 -,17700 ,01770

,320 ,572 1,100 570 ,272 ,07358 ,06687 -,05775 ,20492

1,101 568,831 ,271 ,07358 ,06683 -,05768 ,20484

,015 ,903 -1,927 569 ,054 -,14596 ,07574 -,29473 ,00281

-1,927 566,476 ,055 -,14596 ,07576 -,29476 ,00285

3,763 ,053 -,408 568 ,683 -,03007 ,07367 -,17476 ,11462

-,409 567,943 ,683 -,03007 ,07349 -,17443 ,11428

,850 ,357 -2,614 568 ,009 -,19001 ,07269 -,33278 -,04723

-2,619 567,938 ,009 -,19001 ,07255 -,33251 -,04750

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

4.10.11.1. Cinsiyet ve Tavsiye Faktörü 

Tavsiye faktörü cinsiyet değişkeni açısından ele alındığında cinsiyet grupları 

arasında hem eşit dağılım (p2= ,009) hem de eşit olmayan dağılım (p2= ,009) 

açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.39). Ayrıca kadın 

hastaların (3,765) ortalama ile erkeklere (3,575) oranla daha yüksek bir ortalama 

aldıkları ve tavsiye faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Ek -
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4.59). Böylece, kadın hastaların hekim seçerken erkeklere nazaran daha fazla tavsiye 

faktörüne önem verdikleri görülmektedir. 

 

4.10.12. Cinsiyet ile Diğer Değişkenler 

Çalışmada cinsiyet ile diğer sorular arasında bir ilişkinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Yapılan analizine göre cinsiyet ile hastaların “hastaneye gitme sıklığı”, 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 

4.10.12.1. Cinsiyet ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Deneklerin hastanelere gitme sıklığı cinsiyet değişkeni açısından ele 

alındığında cinsiyet grupları arasında hem eşit dağılım (p2= ,000) hem de eşit 

olmayan dağılım (p2= ,000) açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

Ayrıca kadın hastaların (3,126) ortalama ile erkeklere (2,674) oranla daha yüksek bir 

ortalama aldıkları ve hastaneye gitme sıklıklarını daha fazla olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir (Ek -4.60).  

TABLO 4.40: Cinsiyet ile Hastaneye Gitme Sıklığı Analizi 

Independent Samples Test

,600 ,439 -5,991 573 ,000 -,45186 ,07543 -,60001 -,30371

-5,991 570,238 ,000 -,45186 ,07542 -,59999 -,30373

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Hangi sýklýkla
hastanelere gider

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

4.10.13. Gelir Durumu ile Faktörler Analizi 

Faktörlerin hastaların gelir durumu değişkeni ile yapılan analizinde 

paternalistik yaklaşım faktörü ve tavsiye faktörünün anlamlı bir farka sahip olduğu 

görülmektedir. Diğer faktörler gelir durumu değişkeni ile yapılan analizinde herhangi 

bir anlamlılık bulunmamıştır. 
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TABLO 4.41: Gelir Durumu ile Faktörlerin Analizi 

Independent Samples Test

2,232 ,136 -2,617 556 ,009 -,36728 ,14037 -,64300 -,09156

-2,717 88,838 ,008 -,36728 ,13516 -,63585 -,09871

,519 ,471 -2,271 558 ,024 -,17586 ,07745 -,32800 -,02373

-2,544 93,919 ,013 -,17586 ,06912 -,31310 -,03862

,655 ,419 ,351 556 ,726 ,03660 ,10437 -,16840 ,24160

,379 89,541 ,706 ,03660 ,09667 -,15546 ,22866

,575 ,449 -,896 555 ,371 -,10583 ,11811 -,33783 ,12616

-,939 87,689 ,350 -,10583 ,11275 -,32990 ,11824

,691 ,406 ,465 554 ,642 ,05347 ,11491 -,17224 ,27917

,479 86,703 ,633 ,05347 ,11163 -,16842 ,27535

2,466 ,117 ,073 554 ,942 ,00837 ,11415 -,21586 ,23259

,080 90,351 ,936 ,00837 ,10463 -,19949 ,21622

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

4.10.13.1. Gelir Durumu ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Paternalistik yaklaşım faktörü gelir durumu değişkeni açısından ele alındığında 

hem eşit dağılım (p2= ,009) hem de eşit olmayan dağılım (p2= ,008) açısından 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.41). Ayrıca 2500 TL ve üstü gelire 

sahip grubun (3,614) ortalama ile 2500 TL altı gelire sahip gruba (3,246) oranla daha 

yüksek bir ortalama aldıkları ve paternalistik yaklaşım faktörüne daha fazla önem 

verdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Ek -4.61). 

 

4.10.13.2. Gelir Durumu ve İletişim Faktörü 

İletişim faktörü gelir durumu değişkeni açısından ele alındığında hem eşit 

dağılım (p2= ,024) hem de eşit olmayan dağılım (p2= ,013) açısından anlamlı bir 

farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.41). Ayrıca 2500 TL ve üstü gelire sahip 
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grubun (4,260) ortalama ile 2500 TL altı gelire sahip gruba (4,084) oranla daha 

yüksek bir ortalama aldıkları ve iletişim faktörüne daha fazla önem verdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Ek -4.61). 

 

4.10.14. Hastaneye Gitme Sıklığı İle Bazı Soruların Analizleri 

Deneklerin hastaneye gitme sıklığı ve “sağlık konusunda bilgi düzeyinizi nasıl 

görüyorsunuz”, hastanelere ait internet sitelerini ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz”, 

“hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullanım 

düzeyinizi belirtiniz” ve “hekim seçme hakkını nasıl buluyorsunuz” soruları ile 

yapılan analizde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. 

TABLO 4.42: Hastaneye Gitme Sıklığı ile Bazı Soruların Analizi 

ANOVA

9,643 4 2,411 4,806 ,001
282,407 563 ,502
292,049 567

19,787 4 4,947 4,804 ,001
584,821 568 1,030

604,607 572

28,457 4 7,114 6,863 ,000
588,758 568 1,037

617,215 572

24,247 4 6,062 7,147 ,000
479,242 565 ,848
503,489 569

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

4.10.14.1. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Sağlık Konusunda Bilgi Düzeyi 

Deneklerin hastaneye gitme sıklığı ile sağlık konusunda bilgi düzeylerini nasıl 

gördükleri arasında anlamlı (F= 4,806, p= ,001) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 

4.42). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.62), hastaneye çok sık 

gittiğini belirten denekler sağlık konusunda kendileri (3,648) ortalama ile en fazla 
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bilgili görürken,  hiç gitmediğini söyleyen grup ise (3,052) ortalama ile en az bilgili 

olarak kendilerini değerlendirmektedir. Cevaplar sonucunda sırasıyla, çok seyrek 

giden grup (3,237), seyrek giden grup (3,171) ve sık giden grup (3,160) ortalama 

almıştır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında 

ise hiç gitmeyen grubun çok sık giden grupla; çok seyrek giden grubun çok sık giden 

grupla; sık giden grubun çok sık giden grupla farklılaştığı görülmektedir (Ek -4.63). 

Yani çok sık gittiğini düşünen grup diğer tüm gruplarla farklılaşmaktadır.  

 

4.10.14.2. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Hastanelerin İnternet Sitelerini 

Ziyaret Sıklığı 

Deneklerin hastaneye gitme sıklığı ile hastanelerin internet sitelerini hangi 

sıklıkla ziyaret ettikleri arasında anlamlı (F= 4,804, p= ,001) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.42). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.62), 

hastaneye çok sık gittiğini belirten deneklerin internet sitelerini (3,648) ortalama ile 

en fazla olarak ziyaret ettikleri görülürken,  çok seyrek giden grup ise (1,914) 

ortalama ile en az olarak kendilerini değerlendirmektedir. Cevaplar sonucunda 

sırasıyla, sık giden grup (2,103), seyrek giden grup (1,987) hiç gitmeyen grup (1,947) 

ortalama almıştır. Hastaneye gitme sıklığı arttıkça, hastanelerin internet sitelerini 

ziyaret ortalaması artmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise çok seyrek giden grubun çok sık giden grupla; seyrek 

giden grubun çok sık giden grupla; sık giden grubun çok sık giden grupla 

farklılaştıkları görülmektedir (Ek -4.63).  

 

4.10.14.3. Hastaneye Gitme Sıklığı ve İnternetle-Telefonla Randevu 

Sistemi Kullanımı 

Deneklerin hastaneye gitme sıklığı ile hastanelerin internet ve telefonla randevu 

sistemini kullanmaları arasında anlamlı (F= 6,863, p= ,000) farkın olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.42). Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.64), 

hastaneye çok sık gittiğini belirten deneklerin randevu sistemini (2,945) ortalama ile 

en fazla olarak kullandıkları görülürken, hiç gitmeyen grup ise (1,888) ortalamaya 
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sahiptir. Cevaplar sonucunda sırasıyla, sık giden grup (2,693), seyrek giden grup 

(2,595) seyrek giden grup (2,595) ve çok seyrek giden grup (2,281) ortalama 

almıştır. Hastaneye gitme sıklığı arttıkça, hastanelerin randevu sistemlerini kullanma 

ortalaması artmaktadır. Ayrıca bu grupların çoklu karşılaştırmalarına göre bir 

inceleme yapıldığında ise hiç gitmeyen grubun seyrek, sık ve çok sık giden gruplarla, 

çok seyrek giden grubun yine seyrek, sık ve çok sık giden gruplarla farklılaştıkları 

görülmektedir (Ek -4.65).  

 

4.10.14.4. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

Deneklerin hastaneye gitme sıklığı ile hekim seçme hakkına nasıl baktıkları 

arasında anlamlı (F= 7,147, p= ,000) farkın olduğu görülmektedir (Tablo 4.42). 

Cevap ortalamaları açısından bakıldığında (Ek -4.64), hastaneye çok sık gittiğini 

belirten denekler hekim seçme hakkına (4,289) ortalama ile en fazla olumlu 

bakarken,  hiç gitmediğini söyleyen grup ise (3,263) ortalama ile en az olumlu 

durumdadır. Cevaplar sonucunda sırasıyla, seyrek giden grup (4,275), sık giden grup 

(4,219) ve çok seyrek giden grup (3,994) ortalama almıştır. Verilere göre hastaneye 

gitme sıklığının artması hastaların hekim seçme hakkına bakışlarını olumlu yönde 

değiştirmektedir. Buna hastanelerde yaşanan deneyimlerin farkındalığı arttırması da 

denebilir. Bu bakımdan hastaneye gitme sıklığının artması, hastaların hekim seçme 

hakkına bakışlarını olumlu yönde değiştirmektedir. Ayrıca bu grupların çoklu 

karşılaştırmalarına göre bir inceleme yapıldığında ise hiç gitmeyen grubun çok 

seyrek, seyrek, sık,  çok sık giden gruplarla; çok seyrek giden grubun seyrek giden 

grupla farklılaştıkları görülmektedir (Ek -4.65). Yani hastaneye hiç gitmediğini 

yanıtını veren grup diğer tüm gruplarla farklılaşmaktadır.  
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SONUÇ 

 

Günlük hayatın önemli bir kısmını meşgul eden hastalık, sonuç itibariyle 

kişinin sağlık sistemine dahil olmasına neden olmaktadır. Sağlık sektöründe insan 

emeğinin yoğun olması gerçeği göz önünde tutulursa, kişiler her an bir sağlık 

personeli ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu karşılaşmada kişi sağlık personelinden 

bilgi, ilgi, şefkat, tedavi, güven vs. birçok beklenti içerisindedir. Beklenti düzeyine 

göre ise hastanın memnuniyetinin şekli ortaya çıkmaktadır. Aynı davranışa ve aynı 

hizmete maruz kalan hastalardan birisi memnun olurken bir diğeri ise bazı 

şikayetlerde bulunabilmektedir. İşte oluşan bu farkı anlayabilmek hasta 

memnuniyetini arttıracaktır. 

Sağlık hizmeti sunulmasında hekimlerin rolü büyüktür. Özellikle klinisyen 

uzman hekimler hastaların doğrudan hizmet aldığı, çoğu tıbbi girişimi gerçekleştiren 

gruptur. Bu nedenle uzman hekimlerin hastalarla kurduğu iletişim tedavinin başarısı 

ve memnuniyeti arttırması açılarından oldukça önemlidir. 

Yine doktorun hastalarla kurduğu ilişkinin nasıl olması gerektiği, bu ilişkide 

hastanın fonksiyonunun ne ölçüde öne çıkacağı uzun yıllardır tartışıla gelen bir 

durumdur. Hastanın kendi sağlık durumuna ilişkin tedavi kararının alınmasında ne 

kadar etkin rol oynayacağı önemlidir. En eski kabul edilen görüş hekim merkezli, 

hekimin hasta adına her şeyi düşündüğü, tedavi sürecini planladığı kısaca hastaya en 

iyiyi sunmak isteyen babacıl bir yaklaşımdır. Oysa son yarım asırdır meydana gelen 

gelişmelerde hastanın karar verme süreçlerine daha fazla katılması gerektiği 

düşüncesi yerleşmeye başlamıştır.  

Hastanın karar verme süreçlerine katılma oranı hasta hekim ilişkisinde sürekli 

tartışılacak bir durumdur. Çünkü her hasta algılama, anlama, yaşam tarzı, kültürel 

özellikleri, eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gibi birçok yönden ayrıdır. Zaten tıbbın 

temel anlayışının hastalık yoktur hasta vardır olması, her hastaya gösterilecek 

davranışın kişiye özgü olması anlamını da verir aslında. Hastaların karar verme 

yetisine sahipliği oranında karar alma sürecine dahil edilmelidir. Burada yine 

hekimin ciddi bir tıp bilgisinin yanında, hastayı sosyal ve psikolojik çerçevede de iyi 

bir tanımlama bilgisine sahip olması gerekmektedir. Ona göre tedavi ilişkisinde 

hastanın kararlarını vermesine yardımcı olabilmelidir. 
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Doktor hasta iletişiminde hastadan çok hekimin iyi bir iletişim becerisine sahip 

olması önemlidir. Hekimler iletişim becerilerini geliştirmek için ilave çalışmalar 

yapmalı ve eğitimler almalıdır. Elbette karşılıklı saygı ve güven faktörünün varlığı 

şarttır. İletişim başarısında neden daha fazla yük hekime düşmektedir? Çünkü çoğu 

hastadan hekimin bilgi düzeyine çıkması beklenemeyeceğinden, hekim hastanın 

anlama düzeyine inerek iletişimde bulunmalıdır. Yine doktor, birçok sıkıntı ve acıyı 

üzerinde taşıyan hastalarla iletişime girmek için güzel konuşmayı becerebilmelidir. 

Çünkü güzel konuşma iletişim sürecinin kaynağa, olumlu imajı ve dolayısıyla güveni 

sağlayabilir olması nedeniyle dikkate alınmalıdır. Başarısız iletişimde, konuşan ama 

anlaşamayan iki tarafın varlığından söz etmek olasılı hale gelecektir. Sonuç olarak 

doktorlar iyi bir hekimliğin yanında aynı zamanda iyi bir iletişimci olabilmelidir.  

Hekimlerin hastasıyla kurduğu başarılı iletişim, elbette hekimini seçerken 

hastalar için iyi bir veridir. Hekim seçme uygulaması hastanın beğendiği, saygı 

duyduğu, güvendiği hekime gitmesinin önünü açmaktadır. Hekimini seven ve ona 

güvenen hastanın, tedavi girişimlerine onay vermede ve önerilere uymada istekli 

olacağı açıktır.  

Sağlık sektöründe ki düzenlemeler, sosyal güvenlik kuruluşlarının geri ödeme 

sistemleri hastaların sağlık kuruluşlarına gitme şeklini, kuruluşa gittikten sonra 

hekimine ulaşma sınırlarını belirlemektedir. Bu sınırlamalar hastaların seçme 

davranışında zoraki değişiklilere neden olmaktadır. Bu nedenle hekimin özellikleri 

kadar etkili olmasa da, hasta hekim ilişkisini etkileyebilemektedir. Bu bağlamda 

hekim seçme uygulamasında hekimin özellikleri ve mevzuatla belirlenen 

sınırlandırmalar iki önemli parçadır. Bu çalışmada hekimin özellikleri üzerinde daha 

çok durulmuştur. 

Hekim-hasta arasında ilişkide güven faktörü çok önemlidir. Ayrıca her iki 

grup arasında tedavi ilişkisinin sürmesinde önemli bir etkendir. Araştırmada doktor 

ve hastanın birbirine güven duyma durumları farklılık taşımaktadır. Hastaların 

doktorlara güven duyma ortalaması on üzerinden 6,13 iken doktorların ortalaması ise 

4,34 ile daha düşük seviyedir. 

Hastaların % 82,2’si hekim seçme hakkına olumlu bakarken hekimlerde ise 

bu oran % 73,5 civarındadır. Hem hastaların hem de hekimlerin hekim seçme 
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uygulamasından yana oldukları görülmektedir. Yine hastaların yarısı (% 49,6) 

hastanelerde hekimini özgürce seçebildiklerini, % 31,1’lik kesimse bazen 

seçebildiklerini belirtmektedir. Sonuçlar incelendiğinde hastaların gerçekten 

hekimlerini seçmek için bir uğraş verdikleri görülmektedir. Eğer hekim bir şekilde 

tavsiye edilmişse hastalar bunu önemsemekte ve hekime erişime değer 

yüklemektedir. 

Hastaların sadece % 8,8’i sağlık konusunda kendilerinin bilgi düzeyini yeterli 

görmezken, hekimlerin % 63,4’ü ise hastaları bilgisiz olarak değerlendirmektedir. 

Aradaki algılama farkı her iki tarafın arasında yaşanan sorunların bir nedeni olabilir. 

Hastalar bir sorun yaşadığında en çok hastane başhekimliklerini (% 42,3) 

tercih edeceğini belirtirken bunu hasta hakları birimlerine başvuracaklar (% 24,9) 

takip etmektedir. Hastaların % 3,1’i sorunun çözümü için kendilerinin sorun 

üretmeyi tercih etmelerini tercih edecekleri cevabı çok dikkat çekicidir. Artık daha 

fazla duyulmaya başlanan sağlık personeline şiddet konusunda, bu verinin önemli bir 

yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Yarı açık uçlu soruda, “sorun çıkararak çözüm 

üretmeye çalışırım” seçeneği hastaların cevaplarıyla oluşturulması açısından da 

ciddiye alınmalıdır. 

Hastaların internet sitelerini hiç ziyaret etmeyenlerin oranının yüksekliği (% 

39,5) dikkat çekicidir. Sık ziyaret edenlerin sadece % 7,3 oranında kalması göz 

önünde bulundurulduğunda hastanelerin internet siteleri beklenen oranda takip 

edilememektedir. Yine merkezi hastane randevu sistemine (MHRS) tüm ülkede 

geçileceği düşünüldüğünde, hastaların yaklaşık beşte birinin (% 19,3) hiç randevu 

alma sistemini kullanmadan hastaneye gitmesi olgusu önemsenmelidir. İlaveten 

randevu sistemini kullanma durumuna ilişkin verilen seyrek (% 26,1) ve nadiren (% 

32,3) cevaplarının yüksekliği de (% 58,4) dikkate alınıp ona göre planlamalar 

yapılmalıdır. 

Hem doktorlara hem de hastalara ortaklaşa yöneltilen ve dört temel modele 

katılma durumlarına ilişkin soruda, her iki grupta da paternalistik (babacıl) model en 

son sırada yer almaktadır. Sonuçlar kısaca değerlendirilirse hastaların tercihleri 

sırasıyla müzakereci, yorumlayıcı, bilgilendirici, babacıl model olurken doktorda ise 
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bu durum yorumlayıcı, müzakereci, bilgilendirici, babacıl model şeklindedir. Fakat 

faktör analizinde ortaya çıkan gerçek ise paternalistik anlayışın daha fazla değer 

bulmasıdır. 

Hastalara “hastanede hekim seçerken hekimlerin belirlenen özellikleri sizce ne 

derece önemlidir” sorusu yöneltilirken, hekimlere ise “hastalar açısından 

baktığınızda, hastanede hekim seçme uygulamasında hekimlerin belirlenen özelikleri 

sizce ne derece önemlidir” şeklinde sorulmuştur. Veriler aritmetik ortalama yöntemi 

ile analize tabi tutulmuş, ardından her iki sonuç birbiriyle karşılaştırılmıştır. 

Hastaların ve hekimlerin cevapları karşılaştırıldığında hastalar ve hekimlerin en çok 

önem verdikleri ilk ve son 5 özellik arasında benzerliklerin yanında farklılıklarda 

göze çarpmaktadır. Hastaların ilk beşinde “hekimlerin tıbbi becerisi (4,67), ayrıntılı 

bilgi vermesi (4,55), hastaların sorularına cevap vermesi (4,45), güler yüzlü olması 

(4,45) ve çeşitli tahlil-tetkik yaptırması (4,26)” iken hekimlerin ilk beşi ise “tıbbi 

becerilerinin olması (4,16), ayrıntılı bilgi vermesi (4,03), güler yüzlü olması (3,94), 

hastanın sorularına cevap vermesi (3,92) ve sabırlı olması (3,89)” özellikleridir. İki 

grupta da, ilk sırada “tıbbi beceri” yer alırken hastaların bu özelliğe verdiği önem 

daha yüksektir. 

En az önem verilen beş özellikte ise hastalarla hekimlerin verdikleri cevapta 

çakışan iki özellik bulunmaktadır. Bunlar iyi bir arabaya binmesi, şehirde iyi bir 

semtte oturmasıdır. Hastaların diğer az önemsediği görüşleri, “hekimin hastayla 

hemşehri olması, tanınmış bir aileden geliyor olması ve siyasi görüşü” sıralanırken 

hekimlerin ise hastalardan farklı olarak “etnik kökeni, dini inancı ve kadın olması”nı 

önemsememektedir. 

Doktorların hasta gözüyle kendilerini değerlendirmeleri yönündeki cevapları 

faktör analizine tabi tutulmuş ve yedi faktörlü bir sonuç ortaya çıkmıştır. Buna göre 

hekimlerin seçilme faktörleri, iletişim, tavsiye, görünüş, paternalistik yaklaşım, 

sosyal statü, tıbbi gereklilik, bilimsellik olmak üzere yedi ana başlık şeklinde 

belirlenmiştir. Analiz sonucu elde edilen yedi faktörde en yüksek varyansı açıklayan 

iletişim faktörü ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla; tavsiye, görünüş, paternalistik 

yaklaşım, sosyal statü, tıbbi gereklilik, bilimsellik takip etmektedir. Hekimlere göre 



 183

hastalar en çok kendilerinden iletişim başarısı beklemektedirler. İkinci sırada ise 

hekim seçmede tavsiye faktörünün öne çıktığını düşünmekteler. 

Vatandaşların hekimlerin özelliklerine önem vermeleri yönündeki cevapları 

faktör analizine tabi tutulmuş ve altı faktörlü bir sonuç ortaya çıkmıştır. Buna göre 

hekimlerin seçilme faktörleri, paternalistik yaklaşım, iletişim, sosyal statü, bilimsel 

tanınmışlık, görünüş, tavsiye olmak üzere altı ana başlık şeklinde belirlenmiştir. Her 

ne kadar paternalistik yaklaşım faktörü en fazla varyansı açıklasa da iletişim 

faktörünün aldığı ortalama yüksektir.   

Araştırmada yapılan faktör analizi sonunda ortaya çıkan her bir faktörün bütün 

itemleri ve bu itemlere her bir deneğin verdiği değer bakımından toplamları ve genel 

ortalamaları alınarak her bir faktörün bütünü ifade eden yeni veriler elde edilmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılan hekimler, en yüksek ortalama değeri (3,741) ile 

iletişim faktörüne önem verirken, en az önem (2,315)  ile sosyal statü faktörüdür. Bu 

bakımdan hekimler, hastaların kendilerinden iletişim beklentilerinin en yüksek 

düzeyde olduğunu düşünmektedir. Sosyal statü faktörünün en az ortalamayı alması 

ile iletişim faktörüne verilen önemin yüksekliği hekimlerin, hastaların iletişim 

beklentilerini göz ardı etmedikleri anlamını ortaya koymaktadır. Bu sonuç hekim-

hasta iletişiminde hasta lehine bir durum olarak değerlendirilebilir. Yine paternalistik 

yaklaşım faktörünün varlığı dikkat çekicidir. Bu açıdan bakıldığında da en eski ilişki 

modeli olan paternalizmin hala belli bir düzeyde hekim davranışı olarak devam ettiği 

görülmektedir.  

Araştırmaya katılan hastalar ise en yüksek ortalama değeri (4,110) ile iletişim 

faktörüne önem verirken, en az önem (2,328) ile sosyal statü faktörüne önem 

vermektedirler. Bu bakımdan hastaların hekimlerden en yüksek beklentileri yine 

iletişime dair faktördür. Hastalardaki paternalistik yaklaşım faktörünün varlığı ve 

ortalamasının yüksekliği ise dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 

Paternalistik yaklaşım faktörünün hastalarda daha yüksek ortalamaya sahip olması ve 

her iki grupta da yer alması, hala bu klasik ilişki modelinin varlığını belirli bir oranda 

sürdürdüğünü göstermektedir.  
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Hekimlerin yaşı ile iletişim faktörüne verdikleri önem arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Cevap ortalamaları açısından bakıldığında, 35 yaş ve altında 

bulunan hekimlerin diğer gruplara göre iletişim faktörüne en yüksek (3,913) ortalama 

ile cevap verdikleri görülürken, hekimlerin yaşı yükseldikçe iletişim faktörünün 

ortalaması ise düşmektedir. Sonuç itibariyle daha genç doktorlar hastaların 

kendilerinden daha fazla iletişim beklentisi içerisinde oldukları düşüncesindedir. 

Yine hekimlerin yaşı yükseldikçe tavsiye faktörünün ortalaması düşmektedir. Sonuç 

itibariyle daha genç doktorlar, hastaların daha fazla tavsiye faktörüne önem 

verdiklerini düşünmektedir. Yaş değişkeni ile yapılan değerlendirmelere bakınca 

genç hekimlerin genelde daha yaşlı hekimlerden bazı konularda farklı düşündükleri 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Hekimlerin uzmanlık alanları ile iletişim faktörü arasında anlamlı bir fark 

bulunmuş olup cerrahi tıp bilimlerinin  (3,830) dahili tıp bilimlerine (3,655) oranla 

iletişim faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yine cerrahi tıp 

bilimlerinin  (3,479) dahili tıp bilimleri hekimlerine (3,248) oranla tavsiye faktörüne 

daha fazla önem verdikleri görülmektedir. 

Hekimlerin uzmanlık yılı ile iletişim faktörü arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Buna göre uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça iletişim faktörünün ortalaması 

düşmektedir. Sonuç itibariyle uzmanlıkta yeni olanlar hastaların daha fazla iletişim 

faktörüne önem verdiklerini düşünmektedir. Uzmanlık yılı ile tavsiye faktörü 

arasında da anlamlı bir fark vardır. Buna göre uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça tavsiye 

faktörünün de ortalaması düşmektedir. Sonuç itibariyle uzmanlıkta yeni olanlar 

hastaların daha fazla tavsiye faktörüne önem verdiklerini düşünmektedir. Yılların 

deneyimi ve daha çok hastayla karşılaşmak hekimlerin mesleklerinin ilerleyen 

yıllarında, hastaların tavsiye faktörüne önem vermesinin azaldığını 

düşündürmektedir. Yine uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça görünüş faktörünün 

ortalaması düşmektedir. Uzmanlık yılı ile yapılan değerlendirmelere bakınca 

uzmanlıkta daha az süre geçirmiş hekimlerin daha fazla çalışma yılı olanlara göre 

bazı konularda farklı düşündükleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. İletişim, tavsiye ve 

görünüş faktörlerinin yanı sıra hastaların bilgi düzeyi ile ilgili soruda daha genç 

hekimler daha yaşlı hekimlerden farklı algıya sahip durumdadır. 
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Hastaların yaş değişkeni ile bakıldığında paternalistik yaklaşım faktörü ve 

tavsiye faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. En genç yaş grubu ile en yaşlı 

grup paternalistik yaklaşım faktörüne diğer gruplara göre daha az önem vermektedir. 

Sonuç itibariyle orta yaş grubunda paternalistik yaklaşıma verilen önem artmaktadır. 

Tavsiye faktörüne ise en yaşlı grup önem vermektedir. Aksine en genç grup tavsiye 

faktörüne en az önemi göstermektedir.  

Hastaların eğitim durumu ile iletişim faktörü, sosyal statü ve görünüş faktörleri 

arasında anlamlı fark bulunmuştur. İletişim faktörü bakımından ilk, orta ve lise 

eğitimlilerin ortalamaları birbirine çok yakındır. Eğitim durumunun artmasına paralel 

olarak iletişim faktörüne önem verme ortalaması da artmaktadır. Sosyal statü faktörü 

açısından bakıldığında ise genel olarak ortalamaların düşük, ilk ve ortaokul 

eğitimlilerin en yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Görünüş faktörü 

göre de, ilk, orta ve lise eğitimlilerin ortalamaları birbirine çok yakındır. Görünüş 

faktörüne önem vermede üniversite eğitimliler ile okur-yazar olmayan grubun 

ortalamalarının çok yakın olması dikkat çekicidir.  

Çalışmada deneklerin mesleği ile paternalistik yaklaşım faktörü, iletişim 

faktörü, sosyal statü faktörü, görünüş faktörü ve tavsiye faktörü arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Meslekler bağlamında hastaneye gitme sıklığı arasında anlamlı 

bir fark vardır. Hastaneye gitme sıklığı en çok ev hanımlarında görülürken sanayici-

tüccar grubu ise en sondadır. 

Konya il merkezindeki üç ilçede yapılan çalışmada ilçeler ile faktörler arasında 

sadece görünüş faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Karatay ilçesinde 

oturan denekler diğer ilçelerdeki vatandaşlardan daha fazla görünüş faktörüne önem 

vermektedir. Yine ilçe bazında bakıldığında Meram ilçesinden hastaneye gitme 

sıklığı diğerlerine göre daha fazladır. Kendilerinin sağlık bilgi düzeyini nasıl 

gördükleri açısından Karatay ilçesi hastalarının ortalamaları en yüksektir. 

 Hastaların medeni halleri ile paternalistik yaklaşım faktörü, iletişim faktörü, 

sosyal statü faktörü, bilimsellik faktörü ve tavsiye faktörü arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Paternalistik yaklaşım faktörüne evli olan denekler daha fazla önem 

vermektedir. Çalışmada paternalistik yaklaşım isteyen kişilerin aslında kendilerine 
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değil de etrafındakilere böyle bir tarzın uygulanmasını istediği izlenimi ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü çocuğu, eşi, yakınları gibi etrafındaki kişilerin, iyi bir hekim 

tarafından hasta için en iyi yönteme karar vermesi talebi görülmektedir. Evlilerin 

paternalistik yaklaşım faktörüne daha fazla değer yüklemesi de bu konuda bir işaret 

kabul edilebilir. Evli olan denekler iletişim faktörü, sosyal statü faktörü, bilimsel 

tanınmışlık faktörüne en fazla önemi verirken, medeni durumunu dul olarak 

işaretlemiş denekler ise tavsiye faktöründe en fazla değeri veren grup olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Hastaların cinsiyeti ile sadece tavsiye faktörünün anlamlı bir farka sahip olduğu 

görülmektedir. Kadın hastaların erkeklere oranla daha yüksek bir ortalama aldıkları 

ve tavsiye faktörüne daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Hastaneye gitme sıklığı ile sağlık konusunda bilgi düzeylerini nasıl gördükleri 

arasında anlamlı farkın olduğu görülmektedir. Cevap ortalamaları açısından 

bakıldığında hastaneye çok sık gittiğini belirten denekler sağlık konusunda kendileri 

en fazla bilgili görürken, hiç gitmediğini söyleyen grup ise en az bilgili olarak 

değerlendirmektedir. Hastaneye çok sık gidenler kendilerini bilgili olarak 

algılamaktadır. Yine hastaneye çok sık giden grup hastanelerin internet sitelerini en 

fazla ziyaret etmektedirler. Genel olarak bakıldığında ise hastaneye gitme sıklığı 

arttıkça, hastanelerin internet sitelerini ziyaret ortalaması artmaktadır. Ayrıca 

hastaneye gitme sıklığı arttıkça, hastanelerin randevu sistemlerini kullanma 

ortalaması da paralel olarak artmaktadır. Bir başka sonuca göre hastaneye gitme 

sıklığının artması hekim seçme hakkına olumlu bakış ortalamasını da 

yükseltmektedir. 

Bu sonuçlara bakıldığında hasta-hekim arasındaki ilişkide başarılı bir iletişimin 

olması şarttır. Hekim hastasını karar verme süreçlerine dahil etmeli bunu da kişinin 

sahip olduğu yeti bağlamında yapmalıdır. Hekim hastasını her yönüyle 

değerlendirebilmeli ve ona göre tedavi girişimlerini gerçekleştirmelidir. Hekim hasta 

arasında ki küçük bir güven bunalımı tüm tedavi ilişkisini sekteye uğratabilecek çok 

önemli bir olgudur. 
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Daha öncede belirtildiği üzere çalışmada hipotez oluşturulmamıştır. Ancak 

çalışamanın betimleyici bir çalışma olması nedeniyle sonraki çalışmalarda 

denenmesi açısından elde edilen veriler ışığında bazı hipotezler ortaya çıkarılmıştır:  

- Genç hekimler hastalarla kurdukları ilişkide iletişim faktörüne daha fazla 

önem vermektedir. Hekimlerin yaşı arttıkça hastaların kendilerinden 

iletişim beklentilerinin azaldığını düşünmektedir. 

- Hekimlerin yaşları düştükçe hastaların tavsiye faktörüne daha fazla önem 

verdiklerini düşünmektedir. 

- Uzmanlıkta geçen yıllar arttıkça hekimler, hastaların iletişim faktörüne 

önem vermesinin azaldığını düşünmektedir. 

- Yaşça büyük hastalar tavsiye faktörüne daha fazla önem vermektedir. 

- Kadın hastalar hekim seçerken erkeklere nazaran daha fazla tavsiye 

faktörüne önem vermektedir. 

Sonuç itibariyle hastanelerde mutlaka hekim seçme uygulamasına devam 

edilmeli, hastayı istediği, beğendiği, güvendiği hekimle buluşturma yönünde 

düzenlemeler yapılmalıdır. Yine hekimlerin hastalarla kurdukları iletişimlerine 

dikkat etmeleri, iletişim becerilerini geliştirmek için çabalar göstermelidir. Aksi 

takdirde hastaların aldıkları sağlık hizmetinden memnuniyetsizliği daha fazla öne 

çıkabilir. 
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Ek-4.1. Doktorların Yaş Değişkeni ile İletişim ve Tavsiye Faktörlerinin 

İstatistikleri 

Descriptives

73 3,9135 ,49881 ,05838 3,7971 4,0299 2,00 4,75
133 3,7863 ,71942 ,06238 3,6629 3,9096 1,00 4,92
61 3,5585 ,92391 ,11829 3,3219 3,7951 1,58 4,82
39 3,5870 ,78935 ,12640 3,3311 3,8429 1,58 4,92

306 3,7458 ,73890 ,04224 3,6627 3,8289 1,00 4,92
73 3,6160 ,82759 ,09686 3,4230 3,8091 1,43 5,00

133 3,4230 ,91011 ,07892 3,2669 3,5791 1,00 5,00
61 3,2131 1,04739 ,13410 2,9449 3,4814 1,00 5,00
39 2,9359 ,82600 ,13227 2,6681 3,2037 1,00 4,86

306 3,3651 ,93042 ,05319 3,2605 3,4698 1,00 5,00

35 ve altý ya
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü y
Total
35 ve altý ya
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü y
Total

Ýletiþim

Tavsiye

N Mean
Std.

DeviationStd. ErrorLower BoundUpper Bound

5% Confidence Interval f
Mean

MinimumMaximum

 

 

Ek-4.2. Doktorların Yaş Değişkeni ile İletişim ve Tavsiye Faktörlerinin 

Farklılaşma İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

,12724 ,10640 ,630 -,1476 ,4021
,35500* ,12671 ,028 ,0277 ,6823
,32647 ,14488 ,112 -,0478 ,7007

-,12724 ,10640 ,630 -,4021 ,1476
,22776 ,11295 ,184 -,0640 ,5196
,19923 ,13301 ,440 -,1444 ,5428

-,35500* ,12671 ,028 -,6823 -,0277
-,22776 ,11295 ,184 -,5196 ,0640
-,02853 ,14976 ,998 -,4154 ,3583
-,32647 ,14488 ,112 -,7007 ,0478
-,19923 ,13301 ,440 -,5428 ,1444
,02853 ,14976 ,998 -,3583 ,4154
,19303 ,13263 ,466 -,1496 ,5357
,40293 ,15796 ,054 -,0051 ,8110
,68015* ,18060 ,001 ,2136 1,1467

-,19303 ,13263 ,466 -,5357 ,1496
,20991 ,14081 ,444 -,1539 ,5737
,48712* ,16581 ,019 ,0588 ,9155

-,40293 ,15796 ,054 -,8110 ,0051
-,20991 ,14081 ,444 -,5737 ,1539
,27722 ,18669 ,448 -,2051 ,7595

-,68015* ,18060 ,001 -1,1467 -,2136
-,48712* ,16581 ,019 -,9155 -,0588
-,27722 ,18669 ,448 -,7595 ,2051

(J) Yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ

(I) Yaþ
35 ve altý yaþ

36-45 yaþ

45-55 yaþ

56 ve üstü yaþ

35 ve altý yaþ

36-45 yaþ

45-55 yaþ

56 ve üstü yaþ

Dependent Variable
Ýletiþim

Tavsiye

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek-4.3. Doktorların Yaş Değişkeni ve Hastaların Sağlık Bilgi Düzeyi İstatistiği 

Descriptives

Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz

73 3,8904 ,77391 ,09058 3,7098 4,0710 2,00 5,00
131 3,6565 ,73139 ,06390 3,5301 3,7829 1,00 5,00
61 3,3443 ,91077 ,11661 3,1110 3,5775 2,00 5,00
39 3,4872 ,85446 ,13682 3,2102 3,7642 2,00 5,00

304 3,6283 ,81447 ,04671 3,5364 3,7202 1,00 5,00

35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

Ek-4.4. Doktorların Yaş Değişkeni ve Hastaların Sağlık Bilgi Düzeyi 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz
Tukey HSD

,23392 ,11629 ,186 -,0665 ,5344
,54615* ,13812 ,001 ,1893 ,9030
,40323 ,15792 ,054 -,0048 ,8112

-,23392 ,11629 ,186 -,5344 ,0665
,31223 ,12342 ,057 -,0066 ,6311
,16931 ,14524 ,649 -,2059 ,5445

-,54615* ,13812 ,001 -,9030 -,1893
-,31223 ,12342 ,057 -,6311 ,0066
-,14292 ,16324 ,818 -,5646 ,2788
-,40323 ,15792 ,054 -,8112 ,0048
-,16931 ,14524 ,649 -,5445 ,2059
,14292 ,16324 ,818 -,2788 ,5646

(J) Yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
45-55 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
56 ve üstü yaþ
35 ve altý yaþ
36-45 yaþ
45-55 yaþ

(I) Yaþ
35 ve altý yaþ

36-45 yaþ

45-55 yaþ

56 ve üstü yaþ

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek-4.5. Doktorların Cinsiyet Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Group Statistics

232 3,7476 ,75690 ,04969
76 3,7228 ,70937 ,08137

232 3,3426 ,94386 ,06197
76 3,4395 ,90254 ,10353

232 2,4662 ,90431 ,05937
76 2,4895 ,91354 ,10479

231 2,5698 ,97033 ,06384
75 2,9360 1,04966 ,12120

232 2,2933 ,79720 ,05234
76 2,3841 ,83746 ,09606

230 2,9425 ,80776 ,05326
75 3,0356 ,90432 ,10442

232 3,0302 ,99472 ,06531
75 3,0622 1,06358 ,12281

Cinsiyet
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn
Erkek
Kadýn

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

 

 

 

Ek-4.6. Doktorların Uzmanlık Dalı Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Group Statistics

145 3,6553 ,74656 ,06200
162 3,8300 ,72309 ,05681
145 3,2483 ,93162 ,07737
162 3,4790 ,92314 ,07253
145 2,4493 ,85216 ,07077
162 2,4988 ,95104 ,07472
144 2,6848 1,00895 ,08408
161 2,6360 ,99972 ,07879
145 2,3606 ,80849 ,06714
162 2,2784 ,80766 ,06346
144 2,9387 ,84772 ,07064
160 2,9996 ,81149 ,06415
145 3,0138 ,97964 ,08135
161 3,0683 1,03690 ,08172

Uzmanlýk dalýný belirtiniz
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri
Dahil týp bilimleri
Cerrahi týp bilimleri

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Paternalistik

Sosyalstatü

Týbbigereklilik

Bilimsellik

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
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Ek -4.7. Doktorların Uzmanlık Yılı Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Descriptives

83 3,9139 ,47281 ,05190 3,8106 4,0171 2,00 4,75
81 3,8260 ,70611 ,07846 3,6699 3,9821 1,00 4,92
91 3,6648 ,80200 ,08407 3,4978 3,8319 1,58 4,92
50 3,4709 ,93375 ,13205 3,2055 3,7363 1,58 4,92

305 3,7436 ,73911 ,04232 3,6603 3,8269 1,00 4,92
83 3,6072 ,82008 ,09002 3,4282 3,7863 1,29 5,00
81 3,4142 ,90462 ,10051 3,2141 3,6142 1,00 5,00
91 3,3477 1,00521 ,10538 3,1384 3,5571 1,00 5,00
50 2,9257 ,87457 ,12368 2,6772 3,1743 1,00 5,00

305 3,3668 ,93149 ,05334 3,2619 3,4718 1,00 5,00
83 2,6506 ,89052 ,09775 2,4562 2,8451 1,00 4,20
81 2,4914 ,92793 ,10310 2,2862 2,6965 1,00 4,40
91 2,4698 ,89194 ,09350 2,2840 2,6555 1,00 5,00
50 2,1640 ,87008 ,12305 1,9167 2,4113 1,00 4,20

305 2,4746 ,90689 ,05193 2,3724 2,5768 1,00 5,00

0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
Total
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
Total
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
Total

Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek-4.8. Doktorların Uzmanlık Yılı Değişkeni ve Faktörlerin Farklılaşma 

İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

,08789 ,11345 ,866 -,2052 ,3810
,24904 ,11025 ,110 -,0358 ,5339
,44297* ,13004 ,004 ,1070 ,7789

-,08789 ,11345 ,866 -,3810 ,2052
,16115 ,11096 ,468 -,1255 ,4478
,35508* ,13064 ,035 ,0176 ,6926

-,24904 ,11025 ,110 -,5339 ,0358
-,16115 ,11096 ,468 -,4478 ,1255
,19393 ,12788 ,429 -,1364 ,5243

-,44297* ,13004 ,004 -,7789 -,1070
-,35508* ,13064 ,035 -,6926 -,0176
-,19393 ,12788 ,429 -,5243 ,1364
,19306 ,14206 ,526 -,1740 ,5601
,25951 ,13806 ,239 -,0972 ,6162
,68151* ,16284 ,000 ,2608 1,1022

-,19306 ,14206 ,526 -,5601 ,1740
,06644 ,13895 ,964 -,2925 ,4254
,48845* ,16359 ,016 ,0658 ,9111

-,25951 ,13806 ,239 -,6162 ,0972
-,06644 ,13895 ,964 -,4254 ,2925
,42201* ,16012 ,044 ,0083 ,8357

-,68151* ,16284 ,000 -1,1022 -,2608
-,48845* ,16359 ,016 -,9111 -,0658
-,42201* ,16012 ,044 -,8357 -,0083
,15924 ,14022 ,668 -,2030 ,5215
,18082 ,13626 ,546 -,1712 ,5329
,48660* ,16072 ,014 ,0714 ,9018

-,15924 ,14022 ,668 -,5215 ,2030
,02158 ,13714 ,999 -,3327 ,3759
,32736 ,16146 ,180 -,0898 ,7445

-,18082 ,13626 ,546 -,5329 ,1712
-,02158 ,13714 ,999 -,3759 ,3327
,30578 ,15804 ,216 -,1025 ,7141

-,48660* ,16072 ,014 -,9018 -,0714
-,32736 ,16146 ,180 -,7445 ,0898
-,30578 ,15804 ,216 -,7141 ,1025

(J) Uzmanlýðýnýzý
aldýktan sonra kaç
yýldýr çalýþýyorsunuz
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl

(I) Uzmanlýðýnýzý
aldýktan sonra kaç
yýldýr çalýþýyorsunuz
0-5 yýl

6-10 yýl

11-20 yýl

21 ve üstü

0-5 yýl

6-10 yýl

11-20 yýl

21 ve üstü

0-5 yýl

6-10 yýl

11-20 yýl

21 ve üstü

Dependent Variable
Ýletiþim

Tavsiye

Görünüþ

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.9. Doktorların Uzmanlık Yılı Değişkeni ve Hastaların Bilgi Düzeyi 

İstatistiği

Descriptives

Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz

84 2,1905 ,81368 ,08878 2,0139 2,3671 ,00 4,00
81 2,2469 ,76699 ,08522 2,0773 2,4165 ,00 5,00
91 2,4725 ,86076 ,09023 2,2933 2,6518 ,00 4,00
50 2,5800 ,90554 ,12806 2,3226 2,8374 1,00 4,00

306 2,3529 ,84132 ,04809 2,2583 2,4476 ,00 5,00

0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

Ek -4.10. Doktorların Uzmanlık Yılı Değişkeni ve Hastaların Bilgi Düzeyi 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hastalarýn saðlýk konusunda bilgi düzeyini nasýl görünüyorsunuz
Tukey HSD

-,05644 ,12951 ,972 -,3910 ,2781
-,28205 ,12583 ,115 -,6071 ,0430
-,38952* ,14855 ,045 -,7733 -,0058
,05644 ,12951 ,972 -,2781 ,3910

-,22561 ,12704 ,287 -,5538 ,1026
-,33309 ,14957 ,118 -,7195 ,0533
,28205 ,12583 ,115 -,0430 ,6071
,22561 ,12704 ,287 -,1026 ,5538

-,10747 ,14640 ,883 -,4857 ,2707
,38952* ,14855 ,045 ,0058 ,7733
,33309 ,14957 ,118 -,0533 ,7195
,10747 ,14640 ,883 -,2707 ,4857

(J) Uzmanlýðýnýzý
aldýktan sonra kaç
yýldýr çalýþýyorsunuz
6-10 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
11-20 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
21 ve üstü
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl

(I) Uzmanlýðýnýzý
aldýktan sonra kaç
yýldýr çalýþýyorsunuz
0-5 yýl

6-10 yýl

11-20 yýl

21 ve üstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

 

Ek -4.11. Hastaların Yaş Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 
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Descriptives

107 3,0766 1,02236 ,09884 2,8807 3,2726 1,00 5,00
192 3,3073 1,09039 ,07869 3,1521 3,4625 1,00 5,00
121 3,5470 1,02326 ,09302 3,3629 3,7312 1,00 5,00
88 3,3772 1,12067 ,11946 3,1397 3,6146 1,00 5,00
43 3,1354 1,22424 ,18669 2,7586 3,5121 1,00 5,00
18 3,1190 1,21240 ,28577 2,5161 3,7220 1,00 5,00

569 3,3068 1,09071 ,04572 3,2170 3,3966 1,00 5,00
107 3,4159 ,86871 ,08398 3,2494 3,5824 1,00 5,00
192 3,6762 ,85247 ,06152 3,5549 3,7976 1,00 5,00
121 3,8209 ,72566 ,06597 3,6903 3,9516 1,75 5,00
87 3,6236 ,96890 ,10388 3,4171 3,8301 1,00 5,00
42 3,7381 1,06059 ,16365 3,4076 4,0686 1,00 5,00
18 4,1667 ,66972 ,15786 3,8336 4,4997 2,50 5,00

567 3,6700 ,87259 ,03665 3,5981 3,7420 1,00 5,00

24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
Total
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
Total

Paterna

Tavsiye

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

 

 

 

Ek -4.12. Hastaların Yaş Değişkeni ve Faktörlerin Farklılaşma İstatistikleri 
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Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,23070 ,13069 ,489 -,6044 ,1430
-,47045* ,14376 ,014 -,8815 -,0594
-,30059 ,15590 ,386 -,7464 ,1452
-,05878 ,19560 1,000 -,6181 ,5006
-,04245 ,27598 1,000 -,8316 ,7467
,23070 ,13069 ,489 -,1430 ,6044

-,23974 ,12574 ,399 -,5993 ,1198
-,06989 ,13946 ,996 -,4687 ,3289
,17192 ,18277 ,936 -,3507 ,6946
,18826 ,26704 ,981 -,5754 ,9519
,47045* ,14376 ,014 ,0594 ,8815
,23974 ,12574 ,399 -,1198 ,5993
,16986 ,15177 ,873 -,2641 ,6039
,41167 ,19233 ,268 -,1383 ,9617
,42800 ,27368 ,623 -,3546 1,2106
,30059 ,15590 ,386 -,1452 ,7464
,06989 ,13946 ,996 -,3289 ,4687

-,16986 ,15177 ,873 -,6039 ,2641
,24181 ,20157 ,837 -,3346 ,8182
,25814 ,28024 ,941 -,5432 1,0595
,05878 ,19560 1,000 -,5006 ,6181

-,17192 ,18277 ,936 -,6946 ,3507
-,41167 ,19233 ,268 -,9617 ,1383
-,24181 ,20157 ,837 -,8182 ,3346
,01633 ,30412 1,000 -,8533 ,8860
,04245 ,27598 1,000 -,7467 ,8316

-,18826 ,26704 ,981 -,9519 ,5754
-,42800 ,27368 ,623 -1,2106 ,3546
-,25814 ,28024 ,941 -1,0595 ,5432
-,01633 ,30412 1,000 -,8860 ,8533
-,26033 ,10394 ,124 -,5576 ,0369
-,40505* ,11434 ,006 -,7320 -,0781
-,20768 ,12438 ,553 -,5634 ,1480
-,32221 ,15689 ,313 -,7708 ,1264
-,75078* ,21950 ,009 -1,3785 -,1231
,26033 ,10394 ,124 -,0369 ,5576

-,14472 ,10001 ,698 -,4307 ,1413
,05265 ,11135 ,997 -,2658 ,3711

-,06188 ,14677 ,998 -,4816 ,3578
-,49045 ,21239 ,192 -1,0978 ,1169
,40505* ,11434 ,006 ,0781 ,7320
,14472 ,10001 ,698 -,1413 ,4307
,19737 ,12111 ,579 -,1490 ,5437
,08284 ,15431 ,995 -,3584 ,5241

-,34573 ,21766 ,607 -,9682 ,2767
,20768 ,12438 ,553 -,1480 ,5634

-,05265 ,11135 ,997 -,3711 ,2658
-,19737 ,12111 ,579 -,5437 ,1490
-,11453 ,16189 ,981 -,5775 ,3484
-,54310 ,22310 ,146 -1,1811 ,0949
,32221 ,15689 ,313 -,1264 ,7708
,06188 ,14677 ,998 -,3578 ,4816

-,08284 ,15431 ,995 -,5241 ,3584
,11453 ,16189 ,981 -,3484 ,5775

-,42857 ,24273 ,489 -1,1227 ,2655
,75078* ,21950 ,009 ,1231 1,3785
,49045 ,21239 ,192 -,1169 1,0978
,34573 ,21766 ,607 -,2767 ,9682
,54310 ,22310 ,146 -,0949 1,1811
,42857 ,24273 ,489 -,2655 1,1227

(J) YAÞINIZ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ

(I) YAÞINIZ
24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

Dependent Variable
Paterna

Tavsiye

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

Ek -4.13. Hastaların Yaş Değişkeni ve Bazı Soruların İstatistikleri 
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Descriptives

107 2,6729 ,78639 ,07602 2,5222 2,8236 1,00 5,00
194 2,7938 ,94883 ,06812 2,6595 2,9282 1,00 5,00
121 2,9504 ,87418 ,07947 2,7931 3,1078 1,00 5,00
88 3,0000 ,97084 ,10349 2,7943 3,2057 1,00 5,00
44 3,2045 1,09075 ,16444 2,8729 3,5362 1,00 5,00
18 3,4444 ,78382 ,18475 3,0547 3,8342 2,00 5,00

572 2,8881 ,92904 ,03885 2,8118 2,9644 1,00 5,00
106 3,1415 ,62395 ,06060 3,0213 3,2617 1,00 5,00
190 3,3105 ,66936 ,04856 3,2147 3,4063 1,00 5,00
119 3,2689 ,68516 ,06281 3,1445 3,3933 1,00 5,00
88 3,2500 ,79148 ,08437 3,0823 3,4177 1,00 5,00
44 2,9091 ,91036 ,13724 2,6323 3,1859 1,00 5,00
18 3,0000 ,76696 ,18078 2,6186 3,3814 1,00 4,00

565 3,2195 ,71556 ,03010 3,1603 3,2786 1,00 5,00

24 yaþ ve alt
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üs
Total
24 yaþ ve alt
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üs
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere giders

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nas
görüyorsunuz

N Mean
Std.

Deviation Std. ErrorLower BoundUpper Bound

5% Confidence Interval fo
Mean

MinimumMaximum

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek -4.14. Hastaların Yaş Değişkeni ve Bazı Soruların Farklılaşma İstatistikleri 
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Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,12092 ,11027 ,883 -,4362 ,1944
-,27752 ,12152 ,202 -,6250 ,0700
-,32710 ,13178 ,131 -,7039 ,0497
-,53165* ,16399 ,016 -1,0006 -,0627
-,77155* ,23329 ,013 -1,4386 -,1045
,12092 ,11027 ,883 -,1944 ,4362

-,15660 ,10608 ,680 -,4599 ,1467
-,20619 ,11769 ,498 -,5427 ,1304
-,41073 ,15290 ,080 -,8480 ,0265
-,65063* ,22563 ,047 -1,2958 -,0054
,27752 ,12152 ,202 -,0700 ,6250
,15660 ,10608 ,680 -,1467 ,4599

-,04959 ,12829 ,999 -,4164 ,3173
-,25413 ,16121 ,614 -,7151 ,2068
-,49403 ,23133 ,270 -1,1555 ,1675
,32710 ,13178 ,131 -,0497 ,7039
,20619 ,11769 ,498 -,1304 ,5427
,04959 ,12829 ,999 -,3173 ,4164

-,20455 ,16908 ,832 -,6880 ,2789
-,44444 ,23688 ,418 -1,1218 ,2329
,53165* ,16399 ,016 ,0627 1,0006
,41073 ,15290 ,080 -,0265 ,8480
,25413 ,16121 ,614 -,2068 ,7151
,20455 ,16908 ,832 -,2789 ,6880

-,23990 ,25621 ,937 -,9725 ,4927
,77155* ,23329 ,013 ,1045 1,4386
,65063* ,22563 ,047 ,0054 1,2958
,49403 ,23133 ,270 -,1675 1,1555
,44444 ,23688 ,418 -,2329 1,1218
,23990 ,25621 ,937 -,4927 ,9725

-,16902 ,08597 ,363 -,4149 ,0768
-,12740 ,09471 ,760 -,3982 ,1434
-,10849 ,10226 ,897 -,4009 ,1839
,23242 ,12717 ,449 -,1312 ,5961
,14151 ,18077 ,970 -,3754 ,6585
,16902 ,08597 ,363 -,0768 ,4149
,04162 ,08290 ,996 -,1954 ,2787
,06053 ,09144 ,986 -,2009 ,3220
,40144* ,11864 ,010 ,0622 ,7407
,31053 ,17488 ,482 -,1896 ,8106
,12740 ,09471 ,760 -,1434 ,3982

-,04162 ,08290 ,996 -,2787 ,1954
,01891 ,09970 1,000 -,2662 ,3040
,35982* ,12511 ,048 ,0020 ,7176
,26891 ,17934 ,665 -,2439 ,7817
,10849 ,10226 ,897 -,1839 ,4009

-,06053 ,09144 ,986 -,3220 ,2009
-,01891 ,09970 1,000 -,3040 ,2662
,34091 ,13093 ,098 -,0335 ,7153
,25000 ,18344 ,749 -,2746 ,7746

-,23242 ,12717 ,449 -,5961 ,1312
-,40144* ,11864 ,010 -,7407 -,0622
-,35982* ,12511 ,048 -,7176 -,0020
-,34091 ,13093 ,098 -,7153 ,0335
-,09091 ,19840 ,997 -,6583 ,4765
-,14151 ,18077 ,970 -,6585 ,3754
-,31053 ,17488 ,482 -,8106 ,1896
-,26891 ,17934 ,665 -,7817 ,2439
-,25000 ,18344 ,749 -,7746 ,2746
,09091 ,19840 ,997 -,4765 ,6583

(J) YAÞINIZ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ

(I) YAÞINIZ
24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

Dependent Variable
Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

Ek -4.15. Hastaların Yaş Değişkeni ve Bazı Soruların İstatistikleri 
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Descriptives

107 2,0654 1,01192 ,09783 1,8715 2,2594 1,00 5,00
194 2,0670 ,96608 ,06936 1,9302 2,2038 1,00 5,00
120 2,2250 ,99124 ,09049 2,0458 2,4042 1,00 5,00

87 2,0690 1,18903 ,12748 1,8155 2,3224 1,00 5,00
44 1,3409 ,77589 ,11697 1,1050 1,5768 1,00 4,00
18 1,3333 ,68599 ,16169 ,9922 1,6745 1,00 3,00

570 2,0211 1,02323 ,04286 1,9369 2,1052 1,00 5,00
107 2,4766 ,99381 ,09608 2,2862 2,6671 1,00 4,00
193 2,5544 1,06965 ,07700 2,4025 2,7063 1,00 4,00
120 2,6583 1,02487 ,09356 2,4731 2,8436 1,00 4,00

88 2,4432 ,96916 ,10331 2,2378 2,6485 1,00 4,00
44 2,0682 1,14927 ,17326 1,7188 2,4176 1,00 4,00
18 2,5000 ,92355 ,21768 2,0407 2,9593 1,00 4,00

570 2,5053 1,03920 ,04353 2,4198 2,5908 1,00 4,00

24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
Total
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
Total

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet
ve telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek -4.16. Hastaların Yaş Değişkeni ve Bazı Soruların Farklılaşma İstatistikleri 
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Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,00159 ,12010 1,000 -,3450 ,3419
-,15958 ,13262 ,835 -,5388 ,2196
-,00354 ,14399 1,000 -,4153 ,4082
,72451* ,17862 ,001 ,2137 1,2353
,73209* ,25409 ,047 ,0055 1,4587
,00159 ,12010 1,000 -,3419 ,3450

-,15799 ,11584 ,749 -,4892 ,1732
-,00196 ,12869 1,000 -,3700 ,3661
,72610* ,16654 ,000 ,2499 1,2023
,73368* ,24575 ,035 ,0309 1,4364
,15958 ,13262 ,835 -,2196 ,5388
,15799 ,11584 ,749 -,1732 ,4892
,15603 ,14044 ,877 -,2456 ,5576
,88409* ,17578 ,000 ,3814 1,3867
,89167* ,25210 ,006 ,1708 1,6126
,00354 ,14399 1,000 -,4082 ,4153
,00196 ,12869 1,000 -,3661 ,3700

-,15603 ,14044 ,877 -,5576 ,2456
,72806* ,18451 ,001 ,2004 1,2557
,73563 ,25827 ,052 -,0029 1,4742

-,72451* ,17862 ,001 -1,2353 -,2137
-,72610* ,16654 ,000 -1,2023 -,2499
-,88409* ,17578 ,000 -1,3867 -,3814
-,72806* ,18451 ,001 -1,2557 -,2004
,00758 ,27906 1,000 -,7904 ,8056

-,73209* ,25409 ,047 -1,4587 -,0055
-,73368* ,24575 ,035 -1,4364 -,0309
-,89167* ,25210 ,006 -1,6126 -,1708
-,73563 ,25827 ,052 -1,4742 ,0029
-,00758 ,27906 1,000 -,8056 ,7904
-,07777 ,12456 ,989 -,4340 ,2784
-,18170 ,13741 ,773 -,5746 ,2112
,03345 ,14872 1,000 -,3918 ,4587
,40845 ,18508 ,236 -,1208 ,9377

-,02336 ,26328 1,000 -,7762 ,7295
,07777 ,12456 ,989 -,2784 ,4340

-,10393 ,12014 ,955 -,4475 ,2396
,11122 ,13293 ,961 -,2689 ,4913
,48622 ,17265 ,056 -,0075 ,9799
,05440 ,25469 1,000 -,6739 ,7827
,18170 ,13741 ,773 -,2112 ,5746
,10393 ,12014 ,955 -,2396 ,4475
,21515 ,14504 ,675 -,1996 ,6299
,59015* ,18214 ,016 ,0693 1,1110
,15833 ,26122 ,991 -,5886 ,9053

-,03345 ,14872 1,000 -,4587 ,3918
-,11122 ,13293 ,961 -,4913 ,2689
-,21515 ,14504 ,675 -,6299 ,1996
,37500 ,19082 ,364 -,1706 ,9206

-,05682 ,26734 1,000 -,8213 ,7077
-,40845 ,18508 ,236 -,9377 ,1208
-,48622 ,17265 ,056 -,9799 ,0075
-,59015* ,18214 ,016 -1,1110 -,0693
-,37500 ,19082 ,364 -,9206 ,1706
-,43182 ,28915 ,669 -1,2587 ,3950
,02336 ,26328 1,000 -,7295 ,7762

-,05440 ,25469 1,000 -,7827 ,6739
-,15833 ,26122 ,991 -,9053 ,5886
,05682 ,26734 1,000 -,7077 ,8213
,43182 ,28915 ,669 -,3950 1,2587

(J) YAÞINIZ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
55-65 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
65 yaþ ve üstü
24 yaþ ve altý
25-34 yaþ
35-44 yaþ
45-54 yaþ
55-65 yaþ

(I) YAÞINIZ
24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

24 yaþ ve altý

25-34 yaþ

35-44 yaþ

45-54 yaþ

55-65 yaþ

65 yaþ ve üstü

Dependent Variable
Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçmek için
hastanenin internet
ve telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

Ek -4.17. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve İletişim Faktörü İstatistiği 
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Descriptives

Ýletiþim

15 3,8056 1,16354 ,30043 3,1612 4,4499 1,00 5,00
101 4,0776 ,59338 ,05904 3,9605 4,1947 2,50 5,00

65 4,0738 ,58813 ,07295 3,9280 4,2195 2,42 5,00
197 4,0757 ,57539 ,04099 3,9948 4,1565 2,00 5,00
158 4,1655 ,56421 ,04489 4,0769 4,2542 1,67 5,00

38 4,3355 ,47477 ,07702 4,1795 4,4916 3,33 5,00
574 4,1107 ,59630 ,02489 4,0618 4,1596 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

Ek -4.18. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve İletişim Faktörü Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Ýletiþim
Tukey HSD

-,27205 ,16400 ,560 -,7410 ,1969
-,26820 ,16977 ,612 -,7536 ,2172
-,27011 ,15874 ,531 -,7240 ,1838
-,35999 ,16012 ,218 -,8179 ,0979
-,52997* ,18072 ,041 -1,0467 -,0132
,27205 ,16400 ,560 -,1969 ,7410
,00385 ,09424 1,000 -,2656 ,2733
,00195 ,07253 1,000 -,2055 ,2093

-,08794 ,07550 ,853 -,3038 ,1280
-,25792 ,11279 ,201 -,5804 ,0646
,26820 ,16977 ,612 -,2172 ,7536

-,00385 ,09424 1,000 -,2733 ,2656
-,00191 ,08478 1,000 -,2443 ,2405
-,09179 ,08733 ,900 -,3415 ,1579
-,26177 ,12103 ,257 -,6078 ,0843
,27011 ,15874 ,531 -,1838 ,7240

-,00195 ,07253 1,000 -,2093 ,2055
,00191 ,08478 1,000 -,2405 ,2443

-,08988 ,06329 ,715 -,2709 ,0911
-,25986 ,10501 ,133 -,5601 ,0404
,35999 ,16012 ,218 -,0979 ,8179
,08794 ,07550 ,853 -,1280 ,3038
,09179 ,08733 ,900 -,1579 ,3415
,08988 ,06329 ,715 -,0911 ,2709

-,16998 ,10708 ,607 -,4762 ,1362
,52997* ,18072 ,041 ,0132 1,0467
,25792 ,11279 ,201 -,0646 ,5804
,26177 ,12103 ,257 -,0843 ,6078
,25986 ,10501 ,133 -,0404 ,5601
,16998 ,10708 ,607 -,1362 ,4762

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.19. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Sosyal Statü Faktörü 

İstatistiği

Descriptives

SosyalStatü

15 2,2889 1,00247 ,25884 1,7337 2,8440 1,00 4,56
101 2,6128 ,85350 ,08493 2,4444 2,7813 1,00 4,67

65 2,6232 ,85642 ,10623 2,4110 2,8354 1,11 5,00
196 2,3445 ,76529 ,05466 2,2367 2,4523 1,00 5,00
157 2,0883 ,67346 ,05375 1,9821 2,1944 1,00 4,00

38 1,9883 ,71066 ,11528 1,7547 2,2219 1,00 3,67
572 2,3281 ,79935 ,03342 2,2624 2,3937 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.20. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Sosyal Statü Faktörü 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SosyalStatü
Tukey HSD

-,32396 ,21367 ,654 -,9350 ,2870
-,33427 ,22119 ,657 -,9668 ,2982
-,05557 ,20687 1,000 -,6471 ,5360
,20061 ,20869 ,930 -,3961 ,7974
,30058 ,23547 ,798 -,3727 ,9739
,32396 ,21367 ,654 -,2870 ,9350

-,01031 ,12279 1,000 -,3614 ,3408
,26839 ,09458 ,053 -,0021 ,5389
,52457* ,09850 ,000 ,2429 ,8062
,62454* ,14696 ,000 ,2043 1,0448
,33427 ,22119 ,657 -,2982 ,9668
,01031 ,12279 1,000 -,3408 ,3614
,27870 ,11053 ,120 -,0373 ,5948
,53489* ,11389 ,000 ,2092 ,8606
,63486* ,15769 ,001 ,1839 1,0858
,05557 ,20687 1,000 -,5360 ,6471

-,26839 ,09458 ,053 -,5389 ,0021
-,27870 ,11053 ,120 -,5948 ,0373
,25618* ,08271 ,025 ,0197 ,4927
,35615 ,13687 ,098 -,0352 ,7475

-,20061 ,20869 ,930 -,7974 ,3961
-,52457* ,09850 ,000 -,8062 -,2429
-,53489* ,11389 ,000 -,8606 -,2092
-,25618* ,08271 ,025 -,4927 -,0197
,09997 ,13961 ,980 -,2992 ,4992

-,30058 ,23547 ,798 -,9739 ,3727
-,62454* ,14696 ,000 -1,0448 -,2043
-,63486* ,15769 ,001 -1,0858 -,1839
-,35615 ,13687 ,098 -,7475 ,0352
-,09997 ,13961 ,980 -,4992 ,2992

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

Ek -4.21. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Görünüş Faktörü İstatistiği 

Descriptives

Görünüþ

15 2,1600 ,80427 ,20766 1,7146 2,6054 1,00 3,20
100 2,4063 ,86280 ,08628 2,2351 2,5775 1,00 4,33

65 2,4885 ,94962 ,11779 2,2532 2,7238 1,00 5,00
194 2,4881 ,86024 ,06176 2,3663 2,6100 1,00 5,00
158 2,1598 ,83314 ,06628 2,0289 2,2907 1,00 4,60

38 2,3158 ,97496 ,15816 1,9953 2,6363 1,00 5,00
570 2,3627 ,87828 ,03679 2,2904 2,4349 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.22. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Görünüş Faktörü 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Görünüþ
Tukey HSD

-,24633 ,24105 ,911 -,9356 ,4429
-,32846 ,24937 ,776 -1,0415 ,3846
-,32814 ,23331 ,723 -,9953 ,3390
,00019 ,23520 1,000 -,6724 ,6728

-,15579 ,26546 ,992 -,9149 ,6033
,24633 ,24105 ,911 -,4429 ,9356

-,08213 ,13870 ,992 -,4788 ,3145
-,08181 ,10717 ,973 -,3883 ,2246
,24652 ,11124 ,232 -,0716 ,5646
,09054 ,16590 ,994 -,3839 ,5649
,32846 ,24937 ,776 -,3846 1,0415
,08213 ,13870 ,992 -,3145 ,4788
,00032 ,12476 1,000 -,3565 ,3571
,32865 ,12828 ,109 -,0382 ,6955
,17267 ,17777 ,927 -,3357 ,6810
,32814 ,23331 ,723 -,3390 ,9953
,08181 ,10717 ,973 -,2246 ,3883

-,00032 ,12476 1,000 -,3571 ,3565
,32833* ,09329 ,006 ,0616 ,5951
,17235 ,15444 ,875 -,2693 ,6140

-,00019 ,23520 1,000 -,6728 ,6724
-,24652 ,11124 ,232 -,5646 ,0716
-,32865 ,12828 ,109 -,6955 ,0382
-,32833* ,09329 ,006 -,5951 -,0616
-,15598 ,15729 ,921 -,6058 ,2938
,15579 ,26546 ,992 -,6033 ,9149

-,09054 ,16590 ,994 -,5649 ,3839
-,17267 ,17777 ,927 -,6810 ,3357
-,17235 ,15444 ,875 -,6140 ,2693
,15598 ,15729 ,921 -,2938 ,6058

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 

Ek -4.23. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

İstatistiği 

Descriptives

Hangi sýklýkla hastanelere gidersiniz

15 3,1333 1,18723 ,30654 2,4759 3,7908 1,00 5,00
101 3,1287 ,86791 ,08636 2,9574 3,3000 1,00 5,00

65 2,8462 ,90538 ,11230 2,6218 3,0705 1,00 5,00
198 2,7374 ,87359 ,06208 2,6149 2,8598 1,00 5,00
158 2,8861 ,98378 ,07827 2,7315 3,0407 1,00 5,00

38 3,0789 ,96930 ,15724 2,7603 3,3975 2,00 5,00
575 2,8922 ,93081 ,03882 2,8159 2,9684 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.24. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Hastaneye Gitme Sıklığı 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hangi sýklýkla hastanelere gidersiniz
Tukey HSD

,00462 ,25536 1,000 -,7256 ,7348
,28718 ,26434 ,887 -,4687 1,0431
,39596 ,24714 ,597 -,3107 1,1026
,24726 ,24933 ,921 -,4657 ,9602
,05439 ,28140 1,000 -,7503 ,8590

-,00462 ,25536 1,000 -,7348 ,7256
,28256 ,14674 ,388 -,1371 ,7022
,39134* ,11284 ,007 ,0687 ,7140
,24264 ,11757 ,308 -,0935 ,5788
,04977 ,17562 1,000 -,4524 ,5520

-,28718 ,26434 ,887 -1,0431 ,4687
-,28256 ,14674 ,388 -,7022 ,1371
,10878 ,13192 ,963 -,2684 ,4860

-,03992 ,13599 1,000 -,4288 ,3489
-,23279 ,18845 ,819 -,7717 ,3061
-,39596 ,24714 ,597 -1,1026 ,3107
-,39134* ,11284 ,007 -,7140 -,0687
-,10878 ,13192 ,963 -,4860 ,2684
-,14870 ,09844 ,658 -,4302 ,1328
-,34157 ,16344 ,294 -,8089 ,1258
-,24726 ,24933 ,921 -,9602 ,4657
-,24264 ,11757 ,308 -,5788 ,0935
,03992 ,13599 1,000 -,3489 ,4288
,14870 ,09844 ,658 -,1328 ,4302

-,19287 ,16674 ,857 -,6697 ,2839
-,05439 ,28140 1,000 -,8590 ,7503
-,04977 ,17562 1,000 -,5520 ,4524
,23279 ,18845 ,819 -,3061 ,7717
,34157 ,16344 ,294 -,1258 ,8089
,19287 ,16674 ,857 -,2839 ,6697

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
   

 

Ek -4.25. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Bilgi Düzeyi İstatistiği 

Descriptives

Saðlýk konusunda bilgi düzeyinizi nasýl görüyorsunuz

15 2,8667 ,83381 ,21529 2,4049 3,3284 2,00 4,00
100 3,0800 ,87247 ,08725 2,9069 3,2531 1,00 5,00
64 3,1719 ,67975 ,08497 3,0021 3,3417 1,00 5,00

194 3,1804 ,56991 ,04092 3,0997 3,2611 2,00 5,00
157 3,3822 ,70288 ,05610 3,2714 3,4930 1,00 5,00
38 3,3684 ,88290 ,14323 3,0782 3,6586 2,00 5,00

568 3,2218 ,71769 ,03011 3,1627 3,2810 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.26. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Bilgi Düzeyi Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Saðlýk konusunda bilgi düzeyinizi nasýl görüyorsunuz
Tukey HSD

-,21333 ,19642 ,887 -,7750 ,3483
-,30521 ,20349 ,665 -,8871 ,2767
-,31375 ,19011 ,565 -,8574 ,2299
-,51550 ,19171 ,079 -1,0637 ,0327
-,50175 ,21631 ,188 -1,1203 ,1168
,21333 ,19642 ,887 -,3483 ,7750

-,09187 ,11355 ,966 -,4166 ,2328
-,10041 ,08733 ,860 -,3501 ,1493
-,30217* ,09076 ,012 -,5617 -,0426
-,28842 ,13518 ,271 -,6750 ,0981
,30521 ,20349 ,665 -,2767 ,8871
,09187 ,11355 ,966 -,2328 ,4166

-,00854 ,10226 1,000 -,3009 ,2839
-,21029 ,10520 ,344 -,5111 ,0905
-,19655 ,14527 ,755 -,6120 ,2189
,31375 ,19011 ,565 -,2299 ,8574
,10041 ,08733 ,860 -,1493 ,3501
,00854 ,10226 1,000 -,2839 ,3009

-,20175 ,07615 ,087 -,4195 ,0160
-,18801 ,12584 ,668 -,5479 ,1718
,51550 ,19171 ,079 -,0327 1,0637
,30217* ,09076 ,012 ,0426 ,5617
,21029 ,10520 ,344 -,0905 ,5111
,20175 ,07615 ,087 -,0160 ,4195
,01374 ,12825 1,000 -,3530 ,3805
,50175 ,21631 ,188 -,1168 1,1203
,28842 ,13518 ,271 -,0981 ,6750
,19655 ,14527 ,755 -,2189 ,6120
,18801 ,12584 ,668 -,1718 ,5479

-,01374 ,12825 1,000 -,3805 ,3530

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.27. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve İnternet Sitesi Ziyaret Sıklığı 

İstatistiği 

Descriptives

Hastanelere ait web sitelerini ne sýklýkla ziyaret ediyorsunuz

15 2,0000 1,51186 ,39036 1,1628 2,8372 1,00 5,00
100 1,6200 ,98247 ,09825 1,4251 1,8149 1,00 5,00

65 2,0154 ,99204 ,12305 1,7696 2,2612 1,00 5,00
197 1,9137 ,89081 ,06347 1,7885 2,0389 1,00 5,00
158 2,3354 1,08029 ,08594 2,1657 2,5052 1,00 5,00

38 2,4211 ,97625 ,15837 2,1002 2,7419 1,00 5,00
573 2,0262 1,02811 ,04295 1,9418 2,1105 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.28. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve İnternet Sitesi Ziyaret Sıklığı 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hastanelere ait web sitelerini ne sýklýkla ziyaret ediyorsunuz
Tukey HSD

,38000 ,27629 ,742 -,4101 1,1701
-,01538 ,28583 1,000 -,8327 ,8019
,08629 ,26727 1,000 -,6780 ,8506

-,33544 ,26960 ,815 -1,1064 ,4355
-,42105 ,30427 ,737 -1,2911 ,4490
-,38000 ,27629 ,742 -1,1701 ,4101
-,39538 ,15898 ,130 -,8500 ,0592
-,29371 ,12252 ,159 -,6441 ,0566
-,71544* ,12751 ,000 -1,0801 -,3508
-,80105* ,19016 ,000 -1,3448 -,2573
,01538 ,28583 1,000 -,8019 ,8327
,39538 ,15898 ,130 -,0592 ,8500
,10168 ,14273 ,980 -,3065 ,5098

-,32006 ,14704 ,250 -,7405 ,1004
-,40567 ,20377 ,349 -,9883 ,1770
-,08629 ,26727 1,000 -,8506 ,6780
,29371 ,12252 ,159 -,0566 ,6441

-,10168 ,14273 ,980 -,5098 ,3065
-,42174* ,10657 ,001 -,7265 -,1170
-,50735* ,17680 ,049 -1,0129 -,0018
,33544 ,26960 ,815 -,4355 1,1064
,71544* ,12751 ,000 ,3508 1,0801
,32006 ,14704 ,250 -,1004 ,7405
,42174* ,10657 ,001 ,1170 ,7265

-,08561 ,18029 ,997 -,6011 ,4299
,42105 ,30427 ,737 -,4490 1,2911
,80105* ,19016 ,000 ,2573 1,3448
,40567 ,20377 ,349 -,1770 ,9883
,50735* ,17680 ,049 ,0018 1,0129
,08561 ,18029 ,997 -,4299 ,6011

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.29. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Hekim Seçmeye Bakış 

İstatistiği 

Descriptives

Hekim seçme hakkýný nasýl buluyorsunuz

15 3,6000 1,40408 ,36253 2,8224 4,3776 1,00 5,00
101 4,0990 ,97473 ,09699 3,9066 4,2914 1,00 5,00
63 3,9524 ,94063 ,11851 3,7155 4,1893 1,00 5,00

197 4,1015 ,93123 ,06635 3,9707 4,2324 1,00 5,00
157 4,2866 ,89192 ,07118 4,1460 4,4272 1,00 5,00
37 4,4054 ,72493 ,11918 4,1637 4,6471 2,00 5,00

570 4,1421 ,94067 ,03940 4,0647 4,2195 1,00 5,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.30. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Hekim Seçmeye Bakış 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hekim seçme hakkýný nasýl buluyorsunuz
Tukey HSD

-,49901 ,25804 ,382 -1,2369 ,2389
-,35238 ,26791 ,777 -1,1185 ,4137
-,50152 ,24978 ,339 -1,2158 ,2127
-,68662 ,25202 ,072 -1,4073 ,0340
-,80541 ,28544 ,056 -1,6216 ,0108
,49901 ,25804 ,382 -,2389 1,2369
,14663 ,14971 ,924 -,2815 ,5747

-,00251 ,11412 1,000 -,3289 ,3238
-,18761 ,11895 ,614 -,5278 ,1525
-,30640 ,17920 ,526 -,8188 ,2060
,35238 ,26791 ,777 -,4137 1,1185

-,14663 ,14971 ,924 -,5747 ,2815
-,14914 ,13497 ,879 -,5351 ,2368
-,33424 ,13908 ,157 -,7319 ,0635
-,45302 ,19315 ,178 -1,0053 ,0993
,50152 ,24978 ,339 -,2127 1,2158
,00251 ,11412 1,000 -,3238 ,3289
,14914 ,13497 ,879 -,2368 ,5351

-,18510 ,09977 ,431 -,4704 ,1002
-,30388 ,16708 ,454 -,7817 ,1739
,68662 ,25202 ,072 -,0340 1,4073
,18761 ,11895 ,614 -,1525 ,5278
,33424 ,13908 ,157 -,0635 ,7319
,18510 ,09977 ,431 -,1002 ,4704

-,11878 ,17042 ,982 -,6061 ,3685
,80541 ,28544 ,056 -,0108 1,6216
,30640 ,17920 ,526 -,2060 ,8188
,45302 ,19315 ,178 -,0993 1,0053
,30388 ,16708 ,454 -,1739 ,7817
,11878 ,17042 ,982 -,3685 ,6061

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 

 

Ek -4.31. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Randevu Sistemi Kullanımı 

İstatistiği 

Descriptives

Hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullaným düzeyinizi belirtiniz

15 1,7333 1,09978 ,28396 1,1243 2,3424 1,00 4,00
101 2,3762 1,06632 ,10610 2,1657 2,5867 1,00 4,00
65 2,2923 ,96377 ,11954 2,0535 2,5311 1,00 4,00

197 2,4569 ,95534 ,06806 2,3226 2,5911 1,00 4,00
157 2,7516 1,06009 ,08460 2,5845 2,9187 1,00 4,00
38 2,7895 1,11883 ,18150 2,4217 3,1572 1,00 4,00

573 2,5079 1,03877 ,04340 2,4226 2,5931 1,00 4,00

Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 



 220

Ek -4.32. Hastaların Eğitim Durumu Değişkeni ve Randevu Sistemi Kullanımı 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullaným düzeyinizi
belirtiniz
Tukey HSD

-,64290 ,28241 ,205 -1,4504 ,1646
-,55897 ,29234 ,396 -1,3949 ,2770
-,72352 ,27336 ,088 -1,5052 ,0582

-1,01826* ,27582 ,003 -1,8070 -,2296
-1,05614* ,31121 ,010 -1,9460 -,1662

,64290 ,28241 ,205 -,1646 1,4504
,08393 ,16229 ,996 -,3801 ,5480

-,08062 ,12490 ,987 -,4378 ,2765
-,37535* ,13018 ,047 -,7476 -,0031
-,41324 ,19423 ,274 -,9686 ,1422
,55897 ,29234 ,396 -,2770 1,3949

-,08393 ,16229 ,996 -,5480 ,3801
-,16455 ,14599 ,870 -,5820 ,2529
-,45928* ,15053 ,029 -,8897 -,0288
-,49717 ,20841 ,163 -1,0931 ,0988
,72352 ,27336 ,088 -,0582 1,5052
,08062 ,12490 ,987 -,2765 ,4378
,16455 ,14599 ,870 -,2529 ,5820

-,29474 ,10919 ,077 -,6070 ,0175
-,33262 ,18083 ,441 -,8497 ,1845
1,01826* ,27582 ,003 ,2296 1,8070

,37535* ,13018 ,047 ,0031 ,7476
,45928* ,15053 ,029 ,0288 ,8897
,29474 ,10919 ,077 -,0175 ,6070

-,03788 ,18451 1,000 -,5655 ,4897
1,05614* ,31121 ,010 ,1662 1,9460

,41324 ,19423 ,274 -,1422 ,9686
,49717 ,20841 ,163 -,0988 1,0931
,33262 ,18083 ,441 -,1845 ,8497
,03788 ,18451 1,000 -,4897 ,5655

(J) EÐÝTÝM
DÜZEYÝNÝZ
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Üniversite
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Lisansüstü
Oku-yazar deðil
Ýlkokul
Orta
Lise
Üniversite

(I) EÐÝTÝM DÜZEYÝNÝZ
Oku-yazar deðil

Ýlkokul

Orta

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.33. Hastaların Meslek Değişkeni ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

İstatistiği 

Descriptives

Paterna

90 3,5027 ,93152 ,09819 3,3076 3,6978 1,00 5,00
111 3,3833 1,07445 ,10198 3,1812 3,5854 1,00 5,00

29 3,1940 1,01528 ,18853 2,8078 3,5802 1,00 5,00
59 3,2155 1,09070 ,14200 2,9313 3,4997 1,00 5,00
40 3,2058 1,18275 ,18701 2,8275 3,5841 1,00 5,00

5 4,2000 ,57009 ,25495 3,4921 4,9079 3,50 5,00
124 3,3817 1,13862 ,10225 3,1793 3,5841 1,00 5,00

87 2,9711 1,08719 ,11656 2,7393 3,2028 1,00 5,00
26 3,3077 1,25261 ,24566 2,8018 3,8136 1,00 5,00

571 3,3033 1,09073 ,04565 3,2136 3,3929 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.34. Hastaların Meslek Değişkeni ve Paternalistik Yaklaşım Faktörü 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Paterna
Tukey HSD

,11937 ,15351 ,997 -,3587 ,5974
,30871 ,23109 ,920 -,4109 1,0283
,28718 ,18129 ,813 -,2774 ,8517
,29687 ,20566 ,880 -,3435 ,9373

-,69733 ,49727 ,897 -2,2458 ,8511
,12095 ,14987 ,997 -,3457 ,5876
,53161* ,16272 ,031 ,0249 1,0383
,19498 ,24097 ,997 -,5554 ,9453

-,11937 ,15351 ,997 -,5974 ,3587
,18934 ,22570 ,996 -,5135 ,8922
,16780 ,17437 ,989 -,3752 ,7108
,17750 ,19959 ,993 -,4440 ,7990

-,81670 ,49479 ,776 -2,3574 ,7240
,00158 ,14142 1,000 -,4388 ,4419
,41224 ,15497 ,165 -,0703 ,8948
,07561 ,23580 1,000 -,6587 ,8099

-,30871 ,23109 ,920 -1,0283 ,4109
-,18934 ,22570 ,996 -,8922 ,5135
-,02153 ,24544 1,000 -,7858 ,7428
-,01184 ,26396 1,000 -,8338 ,8101

-1,00603 ,52407 ,600 -2,6380 ,6259
-,18775 ,22324 ,996 -,8829 ,5074
,22291 ,23206 ,989 -,4997 ,9455

-,11373 ,29230 1,000 -1,0239 ,7965
-,28718 ,18129 ,813 -,8517 ,2774
-,16780 ,17437 ,989 -,7108 ,3752
,02153 ,24544 1,000 -,7428 ,7858
,00969 ,22166 1,000 -,6806 ,6999

-,98450 ,50410 ,577 -2,5542 ,5852
-,16622 ,17117 ,988 -,6992 ,3668
,24444 ,18253 ,919 -,3239 ,8128

-,09220 ,25476 1,000 -,8855 ,7011
-,29687 ,20566 ,880 -,9373 ,3435
-,17750 ,19959 ,993 -,7990 ,4440
,01184 ,26396 1,000 -,8101 ,8338

-,00969 ,22166 1,000 -,6999 ,6806
-,99420 ,51337 ,588 -2,5928 ,6044
-,17592 ,19680 ,993 -,7887 ,4369
,23474 ,20675 ,969 -,4091 ,8786

-,10189 ,27264 1,000 -,9509 ,7471
,69733 ,49727 ,897 -,8511 2,2458
,81670 ,49479 ,776 -,7240 2,3574

1,00603 ,52407 ,600 -,6259 2,6380
,98450 ,50410 ,577 -,5852 2,5542
,99420 ,51337 ,588 -,6044 2,5928
,81828 ,49367 ,772 -,7190 2,3555

1,22894 ,49772 ,249 -,3209 2,7788
,89231 ,52850 ,754 -,7534 2,5380

-,12095 ,14987 ,997 -,5876 ,3457
-,00158 ,14142 1,000 -,4419 ,4388
,18775 ,22324 ,996 -,5074 ,8829
,16622 ,17117 ,988 -,3668 ,6992
,17592 ,19680 ,993 -,4369 ,7887

-,81828 ,49367 ,772 -2,3555 ,7190
,41066 ,15136 ,145 -,0607 ,8820
,07403 ,23344 1,000 -,6529 ,8010

-,53161* ,16272 ,031 -1,0383 -,0249
-,41224 ,15497 ,165 -,8948 ,0703
-,22291 ,23206 ,989 -,9455 ,4997
-,24444 ,18253 ,919 -,8128 ,3239
-,23474 ,20675 ,969 -,8786 ,4091

-1,22894 ,49772 ,249 -2,7788 ,3209
-,41066 ,15136 ,145 -,8820 ,0607
-,33663 ,24190 ,901 -1,0899 ,4166
-,19498 ,24097 ,997 -,9453 ,5554
-,07561 ,23580 1,000 -,8099 ,6587
,11373 ,29230 1,000 -,7965 1,0239
,09220 ,25476 1,000 -,7011 ,8855
,10189 ,27264 1,000 -,7471 ,9509

-,89231 ,52850 ,754 -2,5380 ,7534
-,07403 ,23344 1,000 -,8010 ,6529
,33663 ,24190 ,901 -,4166 1,0899

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.35. Hastaların Meslek Değişkeni ve İletişim Faktörü İstatistiği 

Descriptives

Ýletiþim

90 4,1086 ,56326 ,05937 3,9907 4,2266 2,08 5,00
112 4,2386 ,59619 ,05634 4,1270 4,3502 1,67 5,00

30 3,8308 ,67479 ,12320 3,5788 4,0828 2,42 5,00
59 4,0525 ,73304 ,09543 3,8615 4,2435 1,00 5,00
40 4,1287 ,50365 ,07963 3,9677 4,2898 3,17 5,00

5 4,5167 ,36036 ,16116 4,0692 4,9641 4,08 5,00
124 4,1591 ,54261 ,04873 4,0626 4,2555 2,50 5,00

87 3,9736 ,61251 ,06567 3,8431 4,1042 1,67 4,83
26 4,1348 ,47258 ,09268 3,9439 4,3256 3,00 5,00

573 4,1103 ,59675 ,02493 4,0613 4,1593 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.36. Hastaların Meslek Değişkeni ve İletişim Faktörü Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Ýletiþim
Tukey HSD

-,12997 ,08357 ,828 -,3902 ,1302
,27783 ,12445 ,386 -,1097 ,6654
,05613 ,09888 1,000 -,2518 ,3640

-,02011 ,11218 1,000 -,3694 ,3292
-,40802 ,27123 ,853 -1,2526 ,4366
-,05045 ,08174 1,000 -,3050 ,2041
,13503 ,08875 ,845 -,1413 ,4114

-,02612 ,13143 1,000 -,4354 ,3831
,12997 ,08357 ,828 -,1302 ,3902
,40780* ,12135 ,023 ,0299 ,7857
,18609 ,09496 ,572 -,1096 ,4818
,10986 ,10873 ,985 -,2287 ,4484

-,27806 ,26982 ,983 -1,1183 ,5621
,07952 ,07695 ,983 -,1601 ,3191
,26499* ,08436 ,046 ,0023 ,5277
,10385 ,12851 ,997 -,2963 ,5040

-,27783 ,12445 ,386 -,6654 ,1097
-,40780* ,12135 ,023 -,7857 -,0299
-,22171 ,13237 ,762 -,6339 ,1905
-,29794 ,14257 ,481 -,7419 ,1460
-,68586 ,28515 ,283 -1,5738 ,2021
-,32828 ,12011 ,139 -,7023 ,0457
-,14281 ,12498 ,967 -,5320 ,2464
-,30395 ,15817 ,599 -,7965 ,1886
-,05613 ,09888 1,000 -,3640 ,2518
-,18609 ,09496 ,572 -,4818 ,1096
,22171 ,13237 ,762 -,1905 ,6339

-,07623 ,12090 ,999 -,4527 ,3002
-,46415 ,27495 ,754 -1,3203 ,3920
-,10657 ,09336 ,968 -,3973 ,1841
,07890 ,09956 ,997 -,2311 ,3889

-,08224 ,13896 1,000 -,5149 ,3504
,02011 ,11218 1,000 -,3292 ,3694

-,10986 ,10873 ,985 -,4484 ,2287
,29794 ,14257 ,481 -,1460 ,7419
,07623 ,12090 ,999 -,3002 ,4527

-,38792 ,28001 ,903 -1,2598 ,4840
-,03034 ,10734 1,000 -,3646 ,3039
,15513 ,11277 ,907 -,1960 ,5063

-,00601 ,14871 1,000 -,4691 ,4570
,40802 ,27123 ,853 -,4366 1,2526
,27806 ,26982 ,983 -,5621 1,1183
,68586 ,28515 ,283 -,2021 1,5738
,46415 ,27495 ,754 -,3920 1,3203
,38792 ,28001 ,903 -,4840 1,2598
,35758 ,26927 ,923 -,4809 1,1960
,54305 ,27148 ,544 -,3023 1,3884
,38191 ,28826 ,924 -,5157 1,2795
,05045 ,08174 1,000 -,2041 ,3050

-,07952 ,07695 ,983 -,3191 ,1601
,32828 ,12011 ,139 -,0457 ,7023
,10657 ,09336 ,968 -,1841 ,3973
,03034 ,10734 1,000 -,3039 ,3646

-,35758 ,26927 ,923 -1,1960 ,4809
,18548 ,08256 ,377 -,0716 ,4425
,02433 ,12733 1,000 -,3722 ,4208

-,13503 ,08875 ,845 -,4114 ,1413
-,26499* ,08436 ,046 -,5277 -,0023
,14281 ,12498 ,967 -,2464 ,5320

-,07890 ,09956 ,997 -,3889 ,2311
-,15513 ,11277 ,907 -,5063 ,1960
-,54305 ,27148 ,544 -1,3884 ,3023
-,18548 ,08256 ,377 -,4425 ,0716
-,16115 ,13194 ,952 -,5720 ,2497
,02612 ,13143 1,000 -,3831 ,4354

-,10385 ,12851 ,997 -,5040 ,2963
,30395 ,15817 ,599 -,1886 ,7965
,08224 ,13896 1,000 -,3504 ,5149
,00601 ,14871 1,000 -,4570 ,4691

-,38191 ,28826 ,924 -1,2795 ,5157
-,02433 ,12733 1,000 -,4208 ,3722
,16115 ,13194 ,952 -,2497 ,5720

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.37. Hastaların Meslek Değişkeni ve Sosyal Statü Faktörü İstatistiği 

Descriptives

SosyalStatü

90 2,4729 ,86242 ,09091 2,2923 2,6536 1,00 5,00
111 2,0910 ,65639 ,06230 1,9675 2,2144 1,00 3,67

30 2,8031 ,84278 ,15387 2,4884 3,1178 1,00 5,00
59 2,3964 ,84358 ,10982 2,1766 2,6163 1,00 4,56
40 2,2903 ,72591 ,11478 2,0582 2,5225 1,00 3,78

4 2,1389 ,90892 ,45446 ,6926 3,5852 1,00 3,11
124 2,4519 ,79879 ,07173 2,3099 2,5939 1,00 5,00

87 2,2131 ,77871 ,08349 2,0472 2,3791 1,00 4,67
26 2,0171 ,76896 ,15081 1,7065 2,3277 1,00 4,00

571 2,3281 ,80005 ,03348 2,2623 2,3938 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.38. Hastaların Meslek Değişkeni ve Sosyal Statü Faktörü Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SosyalStatü
Tukey HSD

,38197* ,11096 ,018 ,0364 ,7275
-,33022 ,16491 ,542 -,8437 ,1833
,07651 ,13104 1,000 -,3315 ,4846
,18258 ,14865 ,950 -,2803 ,6455
,33404 ,39973 ,996 -,9107 1,5788
,02106 ,10832 1,000 -,3162 ,3584
,25981 ,11761 ,401 -,1064 ,6260
,45584 ,17417 ,182 -,0865 ,9982

-,38197* ,11096 ,018 -,7275 -,0364
-,71218* ,16097 ,000 -1,2134 -,2109
-,30546 ,12603 ,273 -,6979 ,0870
-,19938 ,14426 ,904 -,6486 ,2498
-,04792 ,39811 1,000 -1,2876 1,1918
-,36090* ,10221 ,013 -,6792 -,0426
-,12216 ,11201 ,975 -,4710 ,2266
,07387 ,17044 1,000 -,4569 ,6046
,33022 ,16491 ,542 -,1833 ,8437
,71218* ,16097 ,000 ,2109 1,2134
,40673 ,17541 ,333 -,1395 ,9529
,51280 ,18893 ,145 -,0755 1,1011
,66426 ,41639 ,807 -,6323 1,9609
,35128 ,15916 ,402 -,1443 ,8469
,59003* ,16562 ,012 ,0743 1,1058
,78605* ,20960 ,006 ,1334 1,4387

-,07651 ,13104 1,000 -,4846 ,3315
,30546 ,12603 ,273 -,0870 ,6979

-,40673 ,17541 ,333 -,9529 ,1395
,10607 ,16022 ,999 -,3928 ,6050
,25753 ,40417 ,999 -1,0010 1,5161

-,05545 ,12372 1,000 -,4407 ,3298
,18330 ,13193 ,902 -,2275 ,5941
,37933 ,18414 ,502 -,1941 ,9527

-,18258 ,14865 ,950 -,6455 ,2803
,19938 ,14426 ,904 -,2498 ,6486

-,51280 ,18893 ,145 -1,1011 ,0755
-,10607 ,16022 ,999 -,6050 ,3928
,15146 ,41022 1,000 -1,1259 1,4289

-,16152 ,14224 ,969 -,6045 ,2814
,07722 ,14944 1,000 -,3881 ,5426
,27325 ,19706 ,903 -,3404 ,8869

-,33404 ,39973 ,996 -1,5788 ,9107
,04792 ,39811 1,000 -1,1918 1,2876

-,66426 ,41639 ,807 -1,9609 ,6323
-,25753 ,40417 ,999 -1,5161 1,0010
-,15146 ,41022 1,000 -1,4289 1,1259
-,31298 ,39739 ,997 -1,5504 ,9245
-,07423 ,40002 1,000 -1,3199 1,1714
,12179 ,42014 1,000 -1,1865 1,4301

-,02106 ,10832 1,000 -,3584 ,3162
,36090* ,10221 ,013 ,0426 ,6792

-,35128 ,15916 ,402 -,8469 ,1443
,05545 ,12372 1,000 -,3298 ,4407
,16152 ,14224 ,969 -,2814 ,6045
,31298 ,39739 ,997 -,9245 1,5504
,23875 ,10940 ,419 -,1019 ,5794
,43477 ,16873 ,199 -,0906 ,9602

-,25981 ,11761 ,401 -,6260 ,1064
,12216 ,11201 ,975 -,2266 ,4710

-,59003* ,16562 ,012 -1,1058 -,0743
-,18330 ,13193 ,902 -,5941 ,2275
-,07722 ,14944 1,000 -,5426 ,3881
,07423 ,40002 1,000 -1,1714 1,3199

-,23875 ,10940 ,419 -,5794 ,1019
,19603 ,17484 ,971 -,3484 ,7405

-,45584 ,17417 ,182 -,9982 ,0865
-,07387 ,17044 1,000 -,6046 ,4569
-,78605* ,20960 ,006 -1,4387 -,1334
-,37933 ,18414 ,502 -,9527 ,1941
-,27325 ,19706 ,903 -,8869 ,3404
-,12179 ,42014 1,000 -1,4301 1,1865
-,43477 ,16873 ,199 -,9602 ,0906
-,19603 ,17484 ,971 -,7405 ,3484

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.39. Hastaların Meslek Değişkeni ve Görünüş Faktörü İstatistiği 

Descriptives

Görünüþ

90 2,5111 ,93107 ,09814 2,3161 2,7061 1,00 5,00
112 2,1384 ,80776 ,07633 1,9871 2,2896 1,00 4,20
29 2,7345 ,85368 ,15852 2,4098 3,0592 1,00 4,00
59 2,2881 ,89000 ,11587 2,0562 2,5201 1,00 4,80
40 2,2162 ,80721 ,12763 1,9581 2,4744 1,00 3,80
4 2,7000 1,73973 ,86987 -,0683 5,4683 1,00 5,00

123 2,4608 ,84836 ,07649 2,3094 2,6123 1,00 5,00
87 2,4000 ,88554 ,09494 2,2113 2,5887 1,00 4,60
25 2,2000 ,82057 ,16411 1,8613 2,5387 1,00 3,40

569 2,3651 ,87719 ,03677 2,2929 2,4373 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.40. Hastaların Meslek Değişkeni ve Görünüş Faktörü Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Görünüþ
Tukey HSD

,37272 ,12286 ,063 -,0099 ,7553
-,22337 ,18532 ,955 -,8005 ,3537
,22298 ,14538 ,839 -,2297 ,6757
,29486 ,16493 ,690 -,2187 ,8084

-,18889 ,44349 1,000 -1,5699 1,1921
,05027 ,12039 1,000 -,3246 ,4252
,11111 ,13049 ,995 -,2952 ,5175
,31111 ,19621 ,813 -,2999 ,9221

-,37272 ,12286 ,063 -,7553 ,0099
-,59609* ,18083 ,029 -1,1592 -,0330
-,14974 ,13962 ,978 -,5845 ,2850
-,07786 ,15987 1,000 -,5757 ,4200
-,56161 ,44163 ,939 -1,9368 ,8136
-,32245 ,11336 ,105 -,6754 ,0305
-,26161 ,12403 ,468 -,6478 ,1246
-,06161 ,19198 1,000 -,6594 ,5362
,22337 ,18532 ,955 -,3537 ,8005
,59609* ,18083 ,029 ,0330 1,1592
,44635 ,19683 ,364 -,1666 1,0593
,51823 ,21167 ,260 -,1409 1,1774
,03448 ,46291 1,000 -1,4070 1,4760
,27364 ,17916 ,842 -,2843 ,8315
,33448 ,18610 ,684 -,2450 ,9140
,53448 ,23686 ,371 -,2031 1,2721

-,22298 ,14538 ,839 -,6757 ,2297
,14974 ,13962 ,978 -,2850 ,5845

-,44635 ,19683 ,364 -1,0593 ,1666
,07189 ,17776 1,000 -,4817 ,6254

-,41186 ,44842 ,992 -1,8082 ,9845
-,17270 ,13744 ,943 -,6007 ,2553
-,11186 ,14637 ,998 -,5677 ,3439
,08814 ,20712 1,000 -,5568 ,7331

-,29486 ,16493 ,690 -,8084 ,2187
,07786 ,15987 1,000 -,4200 ,5757

-,51823 ,21167 ,260 -1,1774 ,1409
-,07189 ,17776 1,000 -,6254 ,4817
-,48375 ,45513 ,979 -1,9010 ,9335
-,24459 ,15797 ,832 -,7365 ,2473
-,18375 ,16580 ,973 -,7000 ,3325
,01625 ,22127 1,000 -,6728 ,7053
,18889 ,44349 1,000 -1,1921 1,5699
,56161 ,44163 ,939 -,8136 1,9368

-,03448 ,46291 1,000 -1,4760 1,4070
,41186 ,44842 ,992 -,9845 1,8082
,48375 ,45513 ,979 -,9335 1,9010
,23916 ,44095 1,000 -1,1339 1,6123
,30000 ,44382 ,999 -1,0820 1,6820
,50000 ,46738 ,978 -,9554 1,9554

-,05027 ,12039 1,000 -,4252 ,3246
,32245 ,11336 ,105 -,0305 ,6754

-,27364 ,17916 ,842 -,8315 ,2843
,17270 ,13744 ,943 -,2553 ,6007
,24459 ,15797 ,832 -,2473 ,7365

-,23916 ,44095 1,000 -1,6123 1,1339
,06084 ,12158 1,000 -,3178 ,4394
,26084 ,19041 ,909 -,3321 ,8538

-,11111 ,13049 ,995 -,5175 ,2952
,26161 ,12403 ,468 -,1246 ,6478

-,33448 ,18610 ,684 -,9140 ,2450
,11186 ,14637 ,998 -,3439 ,5677
,18375 ,16580 ,973 -,3325 ,7000

-,30000 ,44382 ,999 -1,6820 1,0820
-,06084 ,12158 1,000 -,4394 ,3178
,20000 ,19695 ,984 -,4133 ,8133

-,31111 ,19621 ,813 -,9221 ,2999
,06161 ,19198 1,000 -,5362 ,6594

-,53448 ,23686 ,371 -1,2721 ,2031
-,08814 ,20712 1,000 -,7331 ,5568
-,01625 ,22127 1,000 -,7053 ,6728
-,50000 ,46738 ,978 -1,9554 ,9554
-,26084 ,19041 ,909 -,8538 ,3321
-,20000 ,19695 ,984 -,8133 ,4133

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.41. Hastaların Meslek Değişkeni ve Tavsiye Faktörü İstatistiği 

Descriptives

Tavsiye

90 3,6583 ,82231 ,08668 3,4861 3,8306 1,00 5,00
110 3,7955 ,85616 ,08163 3,6337 3,9572 1,00 5,00

29 3,3966 ,80876 ,15018 3,0889 3,7042 1,75 5,00
58 3,5172 ,90183 ,11842 3,2801 3,7544 1,00 5,00
40 3,8625 ,87514 ,13837 3,5826 4,1424 2,00 5,00

5 4,0500 ,94207 ,42131 2,8803 5,2197 3,00 5,00
124 3,8017 ,86103 ,07732 3,6487 3,9548 1,00 5,00

87 3,4684 ,83771 ,08981 3,2899 3,6469 1,00 5,00
26 3,5288 1,02549 ,20112 3,1146 3,9431 1,00 5,00

569 3,6712 ,86975 ,03646 3,5996 3,7428 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.42. Hastaların Meslek Değişkeni ve Tavsiye Faktörü Farklılaşma 

İstatistiği

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Tavsiye
Tukey HSD

-,13712 ,12250 ,971 -,5186 ,2444
,26178 ,18404 ,889 -,3113 ,8349
,14109 ,14513 ,988 -,3108 ,5930

-,20417 ,16378 ,946 -,7142 ,3059
-,39167 ,39601 ,987 -1,6248 ,8415
-,14341 ,11935 ,956 -,5151 ,2282
,18994 ,12959 ,871 -,2136 ,5935
,12949 ,19190 ,999 -,4681 ,7271
,13712 ,12250 ,971 -,2444 ,5186
,39890 ,17991 ,396 -,1613 ,9591
,27821 ,13986 ,552 -,1573 ,7137

-,06705 ,15914 1,000 -,5626 ,4285
-,25455 ,39411 ,999 -1,4818 ,9727
-,00629 ,11289 1,000 -,3578 ,3452
,32706 ,12366 ,171 -,0580 ,7121
,26661 ,18795 ,891 -,3187 ,8519

-,26178 ,18404 ,889 -,8349 ,3113
-,39890 ,17991 ,396 -,9591 ,1613
-,12069 ,19602 1,000 -,7311 ,4897
-,46595 ,21021 ,396 -1,1205 ,1886
-,65345 ,41736 ,823 -1,9531 ,6462
-,40520 ,17778 ,357 -,9588 ,1484
-,07184 ,18481 1,000 -,6473 ,5036
-,13229 ,23278 1,000 -,8572 ,5926
-,14109 ,14513 ,988 -,5930 ,3108
-,27821 ,13986 ,552 -,7137 ,1573
,12069 ,19602 1,000 -,4897 ,7311

-,34526 ,17714 ,580 -,8969 ,2064
-,53276 ,40172 ,923 -1,7837 ,7182
-,28451 ,13711 ,492 -,7115 ,1424
,04885 ,14610 1,000 -,4061 ,5038

-,01160 ,20342 1,000 -,6450 ,6218
,20417 ,16378 ,946 -,3059 ,7142
,06705 ,15914 1,000 -,4285 ,5626
,46595 ,21021 ,396 -,1886 1,1205
,34526 ,17714 ,580 -,2064 ,8969

-,18750 ,40883 1,000 -1,4606 1,0856
,06075 ,15672 1,000 -,4273 ,5488
,39411 ,16465 ,289 -,1186 ,9068
,33365 ,21712 ,838 -,3425 1,0098
,39167 ,39601 ,987 -,8415 1,6248
,25455 ,39411 ,999 -,9727 1,4818
,65345 ,41736 ,823 -,6462 1,9531
,53276 ,40172 ,923 -,7182 1,7837
,18750 ,40883 1,000 -1,0856 1,4606
,24825 ,39314 ,999 -,9760 1,4725
,58161 ,39637 ,870 -,6527 1,8159
,52115 ,42088 ,948 -,7895 1,8318
,14341 ,11935 ,956 -,2282 ,5151
,00629 ,11289 1,000 -,3452 ,3578
,40520 ,17778 ,357 -,1484 ,9588
,28451 ,13711 ,492 -,1424 ,7115

-,06075 ,15672 1,000 -,5488 ,4273
-,24825 ,39314 ,999 -1,4725 ,9760
,33336 ,12054 ,128 -,0420 ,7087
,27290 ,18591 ,870 -,3060 ,8518

-,18994 ,12959 ,871 -,5935 ,2136
-,32706 ,12366 ,171 -,7121 ,0580
,07184 ,18481 1,000 -,5036 ,6473

-,04885 ,14610 1,000 -,5038 ,4061
-,39411 ,16465 ,289 -,9068 ,1186
-,58161 ,39637 ,870 -1,8159 ,6527
-,33336 ,12054 ,128 -,7087 ,0420
-,06046 ,19264 1,000 -,6603 ,5394
-,12949 ,19190 ,999 -,7271 ,4681
-,26661 ,18795 ,891 -,8519 ,3187
,13229 ,23278 1,000 -,5926 ,8572
,01160 ,20342 1,000 -,6218 ,6450

-,33365 ,21712 ,838 -1,0098 ,3425
-,52115 ,42088 ,948 -1,8318 ,7895
-,27290 ,18591 ,870 -,8518 ,3060
,06046 ,19264 1,000 -,5394 ,6603

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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Ek -4.43. Hastaların Meslek Değişkeni ve Hastaneye Gitme Sıklığı İstatistiği 

Descriptives

Hangi sýklýkla hastanelere gidersiniz

91 2,7033 ,90055 ,09440 2,5157 2,8908 1,00 5,00
112 2,9375 ,91318 ,08629 2,7665 3,1085 1,00 5,00
30 2,7000 ,83666 ,15275 2,3876 3,0124 1,00 5,00
59 2,7627 ,93475 ,12169 2,5191 3,0063 1,00 5,00
40 2,8750 ,88252 ,13954 2,5928 3,1572 1,00 5,00
5 2,4000 1,14018 ,50990 ,9843 3,8157 1,00 4,00

124 3,2581 ,90051 ,08087 3,0980 3,4181 1,00 5,00
87 2,7701 ,94870 ,10171 2,5679 2,9723 1,00 5,00
26 2,6923 ,92819 ,18203 2,3174 3,0672 1,00 5,00

574 2,8937 ,93087 ,03885 2,8174 2,9700 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.44. Hastaların Meslek Değişkeni ve Hastaneye Gitme Sıklığı Farklılaşma 

İstatistiği

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hangi sýklýkla hastanelere gidersiniz
Tukey HSD

-,23420 ,12883 ,670 -,6354 ,1669
,00330 ,19218 1,000 -,5951 ,6017

-,05942 ,15258 1,000 -,5345 ,4157
-,17170 ,17317 ,987 -,7109 ,3675
,30330 ,41929 ,998 -1,0023 1,6089

-,55477* ,12600 ,000 -,9471 -,1624
-,06682 ,13687 1,000 -,4930 ,3594
,01099 ,20299 1,000 -,6211 ,6431
,23420 ,12883 ,670 -,1669 ,6354
,23750 ,18766 ,941 -,3468 ,8218
,17479 ,14684 ,958 -,2825 ,6320
,06250 ,16814 1,000 -,4611 ,5861
,53750 ,41724 ,935 -,7617 1,8367

-,32056 ,11899 ,152 -,6911 ,0500
,16739 ,13045 ,936 -,2388 ,5736
,24519 ,19872 ,949 -,3736 ,8640

-,00330 ,19218 1,000 -,6017 ,5951
-,23750 ,18766 ,941 -,8218 ,3468
-,06271 ,20469 1,000 -,7001 ,5747
-,17500 ,22047 ,997 -,8615 ,5115
,30000 ,44094 ,999 -1,0730 1,6730

-,55806 ,18573 ,068 -1,1364 ,0203
-,07011 ,19327 1,000 -,6719 ,5317
,00769 ,24459 1,000 -,7539 ,7693
,05942 ,15258 1,000 -,4157 ,5345

-,17479 ,14684 ,958 -,6320 ,2825
,06271 ,20469 1,000 -,5747 ,7001

-,11229 ,18696 1,000 -,6945 ,4699
,36271 ,42517 ,995 -,9612 1,6866

-,49535* ,14437 ,019 -,9449 -,0458
-,00740 ,15395 1,000 -,4868 ,4720
,07040 ,21487 1,000 -,5987 ,7395
,17170 ,17317 ,987 -,3675 ,7109

-,06250 ,16814 1,000 -,5861 ,4611
,17500 ,22047 ,997 -,5115 ,8615
,11229 ,18696 1,000 -,4699 ,6945
,47500 ,43299 ,975 -,8733 1,8233

-,38306 ,16599 ,339 -,8999 ,1338
,10489 ,17438 1,000 -,4381 ,6479
,18269 ,22996 ,997 -,5334 ,8987

-,30330 ,41929 ,998 -1,6089 1,0023
-,53750 ,41724 ,935 -1,8367 ,7617
-,30000 ,44094 ,999 -1,6730 1,0730
-,36271 ,42517 ,995 -1,6866 ,9612
-,47500 ,43299 ,975 -1,8233 ,8733
-,85806 ,41638 ,501 -2,1546 ,4385
-,37011 ,41980 ,994 -1,6773 ,9371
-,29231 ,44576 ,999 -1,6803 1,0957
,55477* ,12600 ,000 ,1624 ,9471
,32056 ,11899 ,152 -,0500 ,6911
,55806 ,18573 ,068 -,0203 1,1364
,49535* ,14437 ,019 ,0458 ,9449
,38306 ,16599 ,339 -,1338 ,8999
,85806 ,41638 ,501 -,4385 2,1546
,48795* ,12766 ,005 ,0904 ,8855
,56576 ,19690 ,097 -,0473 1,1789
,06682 ,13687 1,000 -,3594 ,4930

-,16739 ,13045 ,936 -,5736 ,2388
,07011 ,19327 1,000 -,5317 ,6719
,00740 ,15395 1,000 -,4720 ,4868

-,10489 ,17438 1,000 -,6479 ,4381
,37011 ,41980 ,994 -,9371 1,6773

-,48795* ,12766 ,005 -,8855 -,0904
,07781 ,20402 1,000 -,5575 ,7131

-,01099 ,20299 1,000 -,6431 ,6211
-,24519 ,19872 ,949 -,8640 ,3736
-,00769 ,24459 1,000 -,7693 ,7539
-,07040 ,21487 1,000 -,7395 ,5987
-,18269 ,22996 ,997 -,8987 ,5334
,29231 ,44576 ,999 -1,0957 1,6803

-,56576 ,19690 ,097 -1,1789 ,0473
-,07781 ,20402 1,000 -,7131 ,5575

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.45. Hastaların Meslek Değişkeni ve İnternet Sitesi Ziyaret İstatistiği 

Descriptives

Hastanelere ait web sitelerini ne sýklýkla ziyaret ediyorsunuz

91 2,0769 ,98014 ,10275 1,8728 2,2810 1,00 5,00
112 2,4286 1,03727 ,09801 2,2344 2,6228 1,00 5,00

29 2,0690 ,92316 ,17143 1,7178 2,4201 1,00 4,00
59 2,2203 ,94810 ,12343 1,9733 2,4674 1,00 4,00
39 1,7179 1,05003 ,16814 1,3776 2,0583 1,00 5,00

5 2,4000 ,89443 ,40000 1,2894 3,5106 1,00 3,00
124 1,6210 ,95927 ,08615 1,4504 1,7915 1,00 5,00

87 2,0460 1,08808 ,11665 1,8141 2,2779 1,00 5,00
26 1,8846 ,81618 ,16007 1,5550 2,2143 1,00 4,00

572 2,0262 1,02901 ,04302 1,9417 2,1107 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.46. Hastaların Meslek Değişkeni ve İnternet Sitesi Ziyaret Farklılaşma 

İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hastanelere ait web sitelerini ne sýklýkla ziyaret ediyorsunuz
Tukey HSD

-,35165 ,14058 ,233 -,7894 ,0861
,00796 ,21241 1,000 -,6535 ,6694

-,14342 ,16650 ,995 -,6619 ,3750
,35897 ,19065 ,626 -,2347 ,9526

-,32308 ,45755 ,999 -1,7479 1,1017
,45596* ,13750 ,027 ,0278 ,8841
,03095 ,14936 1,000 -,4342 ,4960
,19231 ,22151 ,994 -,4975 ,8821
,35165 ,14058 ,233 -,0861 ,7894
,35961 ,20755 ,726 -,2867 1,0059
,20823 ,16024 ,931 -,2907 ,7072
,71062* ,18521 ,004 ,1339 1,2873
,02857 ,45531 1,000 -1,3892 1,4464
,80760* ,12985 ,000 ,4033 1,2119
,38259 ,14235 ,155 -,0607 ,8259
,54396 ,21685 ,230 -,1313 1,2192

-,00796 ,21241 1,000 -,6694 ,6535
-,35961 ,20755 ,726 -1,0059 ,2867
-,15137 ,22591 ,999 -,8548 ,5521
,35102 ,24425 ,883 -,4096 1,1116

-,33103 ,48236 ,999 -1,8330 1,1710
,44800 ,20547 ,420 -,1918 1,0878
,02299 ,21359 1,000 -,6421 ,6881
,18435 ,26903 ,999 -,6534 1,0221
,14342 ,16650 ,995 -,3750 ,6619

-,20823 ,16024 ,931 -,7072 ,2907
,15137 ,22591 ,999 -,5521 ,8548
,50239 ,20557 ,262 -,1377 1,1425

-,17966 ,46397 1,000 -1,6244 1,2651
,59937* ,15754 ,005 ,1088 1,0899
,17436 ,16800 ,982 -,3488 ,6975
,33572 ,23448 ,885 -,3944 1,0659

-,35897 ,19065 ,626 -,9526 ,2347
-,71062* ,18521 ,004 -1,2873 -,1339
-,35102 ,24425 ,883 -1,1116 ,4096
-,50239 ,20557 ,262 -1,1425 ,1377
-,68205 ,47317 ,881 -2,1555 ,7914
,09698 ,18288 1,000 -,4725 ,6664

-,32803 ,19196 ,741 -,9258 ,2697
-,16667 ,25220 ,999 -,9520 ,6187
,32308 ,45755 ,999 -1,1017 1,7479

-,02857 ,45531 1,000 -1,4464 1,3892
,33103 ,48236 ,999 -1,1710 1,8330
,17966 ,46397 1,000 -1,2651 1,6244
,68205 ,47317 ,881 -,7914 2,1555
,77903 ,45437 ,737 -,6358 2,1939
,35402 ,45810 ,998 -1,0725 1,7805
,51538 ,48643 ,980 -,9993 2,0301

-,45596* ,13750 ,027 -,8841 -,0278
-,80760* ,12985 ,000 -1,2119 -,4033
-,44800 ,20547 ,420 -1,0878 ,1918
-,59937* ,15754 ,005 -1,0899 -,1088
-,09698 ,18288 1,000 -,6664 ,4725
-,77903 ,45437 ,737 -2,1939 ,6358
-,42501 ,13931 ,060 -,8588 ,0088
-,26365 ,21486 ,950 -,9327 ,4054
-,03095 ,14936 1,000 -,4960 ,4342
-,38259 ,14235 ,155 -,8259 ,0607
-,02299 ,21359 1,000 -,6881 ,6421
-,17436 ,16800 ,982 -,6975 ,3488
,32803 ,19196 ,741 -,2697 ,9258

-,35402 ,45810 ,998 -1,7805 1,0725
,42501 ,13931 ,060 -,0088 ,8588
,16136 ,22264 ,998 -,5319 ,8546

-,19231 ,22151 ,994 -,8821 ,4975
-,54396 ,21685 ,230 -1,2192 ,1313
-,18435 ,26903 ,999 -1,0221 ,6534
-,33572 ,23448 ,885 -1,0659 ,3944
,16667 ,25220 ,999 -,6187 ,9520

-,51538 ,48643 ,980 -2,0301 ,9993
,26365 ,21486 ,950 -,4054 ,9327

-,16136 ,22264 ,998 -,8546 ,5319

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.47. Hastaların Meslek Değişkeni ve Randevu Sistemi Kullanımı 

İstatistiği

Descriptives

Hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullaným düzeyinizi belirtiniz

91 2,4396 1,01334 ,10623 2,2285 2,6506 1,00 4,00
112 2,8750 1,00561 ,09502 2,6867 3,0633 1,00 4,00

29 2,2414 ,91242 ,16943 1,8943 2,5884 1,00 4,00
59 2,6271 1,06509 ,13866 2,3496 2,9047 1,00 4,00
40 2,1000 ,92819 ,14676 1,8032 2,3968 1,00 4,00

5 1,2000 ,44721 ,20000 ,6447 1,7553 1,00 2,00
124 2,4194 1,05996 ,09519 2,2309 2,6078 1,00 4,00

86 2,5233 1,03727 ,11185 2,3009 2,7456 1,00 4,00
26 2,4615 ,98917 ,19399 2,0620 2,8611 1,00 4,00

572 2,5087 1,03946 ,04346 2,4234 2,5941 1,00 4,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.48. Hastaların Meslek Değişkeni ve Randevu Sistemi Kullanımı 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullaným düzeyinizi
belirtiniz
Tukey HSD

-,43544 ,14353 ,063 -,8824 ,0115
,19818 ,21686 ,992 -,4771 ,8735

-,18756 ,16999 ,974 -,7169 ,3418
,33956 ,19293 ,709 -,2612 ,9403

1,23956 ,46714 ,167 -,2151 2,6942
,02021 ,14038 1,000 -,4169 ,4573

-,08370 ,15294 1,000 -,5599 ,3926
-,02198 ,22615 1,000 -,7262 ,6822
,43544 ,14353 ,063 -,0115 ,8824
,63362 ,21189 ,071 -,0262 1,2934
,24788 ,16360 ,848 -,2615 ,7573
,77500* ,18732 ,001 ,1917 1,3583

1,67500* ,46485 ,010 ,2275 3,1225
,45565* ,13257 ,018 ,0428 ,8685
,35174 ,14581 ,279 -,1023 ,8058
,41346 ,22139 ,636 -,2759 1,1028

-,19818 ,21686 ,992 -,8735 ,4771
-,63362 ,21189 ,071 -1,2934 ,0262
-,38574 ,23064 ,763 -1,1039 ,3324
,14138 ,24803 1,000 -,6310 ,9137

1,04138 ,49246 ,464 -,4921 2,5748
-,17798 ,20977 ,995 -,8312 ,4752
-,28188 ,21838 ,934 -,9619 ,3981
-,22016 ,27467 ,997 -1,0754 ,6351
,18756 ,16999 ,974 -,3418 ,7169

-,24788 ,16360 ,848 -,7573 ,2615
,38574 ,23064 ,763 -,3324 1,1039
,52712 ,20829 ,220 -,1215 1,1757

1,42712 ,47369 ,067 -,0479 2,9021
,20776 ,16084 ,934 -,2931 ,7086
,10386 ,17192 1,000 -,4315 ,6392
,16558 ,23939 ,999 -,5799 ,9110

-,33956 ,19293 ,709 -,9403 ,2612
-,77500* ,18732 ,001 -1,3583 -,1917
-,14138 ,24803 1,000 -,9137 ,6310
-,52712 ,20829 ,220 -1,1757 ,1215
,90000 ,48240 ,638 -,6021 2,4021

-,31935 ,18492 ,730 -,8952 ,2565
-,42326 ,19463 ,424 -1,0293 ,1828
-,36154 ,25619 ,893 -1,1593 ,4362

-1,23956 ,46714 ,167 -2,6942 ,2151
-1,67500* ,46485 ,010 -3,1225 -,2275
-1,04138 ,49246 ,464 -2,5748 ,4921
-1,42712 ,47369 ,067 -2,9021 ,0479

-,90000 ,48240 ,638 -2,4021 ,6021
-1,21935 ,46389 ,177 -2,6639 ,2251
-1,32326 ,46784 ,109 -2,7801 ,1336
-1,26154 ,49662 ,215 -2,8080 ,2849

-,02021 ,14038 1,000 -,4573 ,4169
-,45565* ,13257 ,018 -,8685 -,0428
,17798 ,20977 ,995 -,4752 ,8312

-,20776 ,16084 ,934 -,7086 ,2931
,31935 ,18492 ,730 -,2565 ,8952

1,21935 ,46389 ,177 -,2251 2,6639
-,10390 ,14271 ,998 -,5483 ,3405
-,04218 ,21936 1,000 -,7253 ,6409
,08370 ,15294 1,000 -,3926 ,5599

-,35174 ,14581 ,279 -,8058 ,1023
,28188 ,21838 ,934 -,3981 ,9619

-,10386 ,17192 1,000 -,6392 ,4315
,42326 ,19463 ,424 -,1828 1,0293

1,32326 ,46784 ,109 -,1336 2,7801
,10390 ,14271 ,998 -,3405 ,5483
,06172 ,22761 1,000 -,6470 ,7705
,02198 ,22615 1,000 -,6822 ,7262

-,41346 ,22139 ,636 -1,1028 ,2759
,22016 ,27467 ,997 -,6351 1,0754

-,16558 ,23939 ,999 -,9110 ,5799
,36154 ,25619 ,893 -,4362 1,1593

1,26154 ,49662 ,215 -,2849 2,8080
,04218 ,21936 1,000 -,6409 ,7253

-,06172 ,22761 1,000 -,7705 ,6470

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.49. Hastaların Meslek Değişkeni ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

İstatistiği 

Descriptives

Hekim seçme hakkýný nasýl buluyorsunuz

89 4,2135 ,95907 ,10166 4,0115 4,4155 1,00 5,00
110 4,3182 ,89782 ,08560 4,1485 4,4878 1,00 5,00
30 3,6333 ,96431 ,17606 3,2733 3,9934 1,00 5,00
59 4,2373 ,95302 ,12407 3,9889 4,4856 1,00 5,00
40 4,2750 ,64001 ,10119 4,0703 4,4797 3,00 5,00
5 3,8000 ,83666 ,37417 2,7611 4,8389 3,00 5,00

124 4,1694 ,96037 ,08624 3,9986 4,3401 1,00 5,00
87 3,8966 ,96490 ,10345 3,6909 4,1022 1,00 5,00
25 4,0800 ,99666 ,19933 3,6686 4,4914 2,00 5,00

569 4,1424 ,94148 ,03947 4,0648 4,2199 1,00 5,00

Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.50. Hastaların Meslek Değişkeni ve Hekim Seçme Hakkına Bakış 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hekim seçme hakkýný nasýl buluyorsunuz
Tukey HSD

-,10470 ,13262 ,997 -,5177 ,3083
,58015 ,19638 ,079 -,0314 1,1917

-,02380 ,15617 1,000 -,5101 ,4625
-,06152 ,17708 1,000 -,6129 ,4899
,41348 ,42754 ,989 -,9178 1,7448
,04413 ,12923 1,000 -,3583 ,4466
,31693 ,14025 ,369 -,1198 ,7537
,13348 ,21056 ,999 -,5222 ,7892
,10470 ,13262 ,997 -,3083 ,5177
,68485* ,19160 ,011 ,0882 1,2815
,08089 ,15011 1,000 -,3865 ,5483
,04318 ,17175 1,000 -,4917 ,5780
,51818 ,42536 ,952 -,8064 1,8427
,14883 ,12184 ,952 -,2306 ,5282
,42163* ,13346 ,044 ,0060 ,8372
,23818 ,20611 ,965 -,4036 ,8800

-,58015 ,19638 ,079 -1,1917 ,0314
-,68485* ,19160 ,011 -1,2815 -,0882
-,60395 ,20859 ,092 -1,2535 ,0456
-,64167 ,22467 ,102 -1,3413 ,0580
-,16667 ,44934 1,000 -1,5659 1,2326
-,53602 ,18927 ,108 -1,1254 ,0534
-,26322 ,19695 ,920 -,8765 ,3501
-,44667 ,25191 ,700 -1,2311 ,3378
,02380 ,15617 1,000 -,4625 ,5101

-,08089 ,15011 1,000 -,5483 ,3865
,60395 ,20859 ,092 -,0456 1,2535

-,03771 ,19052 1,000 -,6310 ,5556
,43729 ,43328 ,985 -,9119 1,7865
,06793 ,14712 1,000 -,3902 ,5261
,34074 ,15688 ,426 -,1478 ,8293
,15729 ,22199 ,999 -,5340 ,8486
,06152 ,17708 1,000 -,4899 ,6129

-,04318 ,17175 1,000 -,5780 ,4917
,64167 ,22467 ,102 -,0580 1,3413
,03771 ,19052 1,000 -,5556 ,6310
,47500 ,44125 ,977 -,8990 1,8490
,10565 ,16915 ,999 -,4211 ,6324
,37845 ,17771 ,454 -,1749 ,9318
,19500 ,23716 ,996 -,5435 ,9335

-,41348 ,42754 ,989 -1,7448 ,9178
-,51818 ,42536 ,952 -1,8427 ,8064
,16667 ,44934 1,000 -1,2326 1,5659

-,43729 ,43328 ,985 -1,7865 ,9119
-,47500 ,44125 ,977 -1,8490 ,8990
-,36935 ,42431 ,994 -1,6907 ,9519
-,09655 ,42780 1,000 -1,4287 1,2356
-,28000 ,45572 1,000 -1,6991 1,1391
-,04413 ,12923 1,000 -,4466 ,3583
-,14883 ,12184 ,952 -,5282 ,2306
,53602 ,18927 ,108 -,0534 1,1254

-,06793 ,14712 1,000 -,5261 ,3902
-,10565 ,16915 ,999 -,6324 ,4211
,36935 ,42431 ,994 -,9519 1,6907
,27280 ,13009 ,476 -,1323 ,6779
,08935 ,20394 1,000 -,5457 ,7244

-,31693 ,14025 ,369 -,7537 ,1198
-,42163* ,13346 ,044 -,8372 -,0060
,26322 ,19695 ,920 -,3501 ,8765

-,34074 ,15688 ,426 -,8293 ,1478
-,37845 ,17771 ,454 -,9318 ,1749
,09655 ,42780 1,000 -1,2356 1,4287

-,27280 ,13009 ,476 -,6779 ,1323
-,18345 ,21109 ,994 -,8408 ,4739
-,13348 ,21056 ,999 -,7892 ,5222
-,23818 ,20611 ,965 -,8800 ,4036
,44667 ,25191 ,700 -,3378 1,2311

-,15729 ,22199 ,999 -,8486 ,5340
-,19500 ,23716 ,996 -,9335 ,5435
,28000 ,45572 1,000 -1,1391 1,6991

-,08935 ,20394 1,000 -,7244 ,5457
,18345 ,21109 ,994 -,4739 ,8408

(J) MESLEÐÝNÝZ
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Ev hanýmý
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Öðrenci
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Diðer
Ýþçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Sanayici -Tüccar
Ev hanýmý
Öðrenci

(I) MESLEÐÝNÝZ
Ýþçi

Memur

Esnaf

Serbest Meslek

Emekli

Sanayici -Tüccar

Ev hanýmý

Öðrenci

Diðer

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Ek -4.51. Hastaların Oturduğu İlçeler Değişkeni ve Görünüş Faktörü İstatistiği 

Descriptives

Görünüþ

294 2,3042 ,90194 ,05260 2,2007 2,4077 1,00 5,00
139 2,3119 ,83285 ,07064 2,1722 2,4516 1,00 4,60
137 2,5398 ,85395 ,07296 2,3955 2,6841 1,00 5,00
570 2,3627 ,87828 ,03679 2,2904 2,4349 1,00 5,00

Selçuklu
Meram
Karatay
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

Ek -4.52. Hastaların Oturduğu İlçeler Değişkeni ve Görünüş Faktörü 

Farklılaşma İstatistiği 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Görünüþ
Tukey HSD

-,00768 ,08998 ,996 -,2191 ,2038
-,23559* ,09042 ,025 -,4481 -,0231
,00768 ,08998 ,996 -,2038 ,2191

-,22791 ,10524 ,078 -,4752 ,0194
,23559* ,09042 ,025 ,0231 ,4481
,22791 ,10524 ,078 -,0194 ,4752

(J) ÝKAMET
ETTÝÐÝNÝZ ÝLÇE
Meram
Karatay
Selçuklu
Karatay
Selçuklu
Meram

(I) ÝKAMET
ETTÝÐÝNÝZ ÝLÇE
Selçuklu

Meram

Karatay

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.53. Hastaların Oturduğu İlçeler Değişkeni ve Bazı Sorularla İstatistikleri 

Descriptives

297 2,8182 ,89326 ,05183 2,7162 2,9202 1,00 5,00
141 3,1277 ,95507 ,08043 2,9686 3,2867 1,00 5,00
137 2,8102 ,95126 ,08127 2,6495 2,9709 1,00 5,00
575 2,8922 ,93081 ,03882 2,8159 2,9684 1,00 5,00
294 3,1224 ,70974 ,04139 3,0410 3,2039 1,00 5,00
140 3,3214 ,74204 ,06271 3,1974 3,4454 1,00 5,00
134 3,3358 ,68215 ,05893 3,2193 3,4524 1,00 5,00
568 3,2218 ,71769 ,03011 3,1627 3,2810 1,00 5,00
296 1,8784 ,87841 ,05106 1,7779 1,9789 1,00 5,00
141 2,1277 1,12027 ,09434 1,9411 2,3142 1,00 5,00
136 2,2426 1,17692 ,10092 2,0431 2,4422 1,00 5,00

573 2,0262 1,02811 ,04295 1,9418 2,1105 1,00 5,00

296 4,1419 ,88689 ,05155 4,0404 4,2433 1,00 5,00
139 4,2806 ,84295 ,07150 4,1392 4,4219 1,00 5,00
135 4,0000 1,11970 ,09637 3,8094 4,1906 1,00 5,00

570 4,1421 ,94067 ,03940 4,0647 4,2195 1,00 5,00

Selçuklu
Meram
Karatay
Total
Selçuklu
Meram
Karatay
Total
Selçuklu
Meram
Karatay

Total

Selçuklu
Meram
Karatay
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

Ek -4.54. Hastaların Oturduğu İlçeler Değişkeni ve Bazı Sorularla Farklılaşma 

İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,30948* ,09436 ,003 -,5312 -,0877
,00796 ,09529 ,996 -,2160 ,2319
,30948* ,09436 ,003 ,0877 ,5312
,31744* ,11069 ,012 ,0573 ,5775

-,00796 ,09529 ,996 -,2319 ,2160
-,31744* ,11069 ,012 -,5775 -,0573
-,19898* ,07306 ,018 -,3707 -,0273
-,21337* ,07416 ,012 -,3876 -,0391
,19898* ,07306 ,018 ,0273 ,3707

-,01439 ,08599 ,985 -,2165 ,1877
,21337* ,07416 ,012 ,0391 ,3876
,01439 ,08599 ,985 -,1877 ,2165

-,24928* ,10413 ,045 -,4940 -,0046
-,36427* ,10542 ,002 -,6120 -,1165
,24928* ,10413 ,045 ,0046 ,4940

-,11499 ,12231 ,615 -,4024 ,1724
,36427* ,10542 ,002 ,1165 ,6120
,11499 ,12231 ,615 -,1724 ,4024

-,13868 ,09637 ,322 -,3651 ,0878
,14189 ,09734 ,312 -,0868 ,3706
,13868 ,09637 ,322 -,0878 ,3651
,28058* ,11326 ,036 ,0144 ,5467

-,14189 ,09734 ,312 -,3706 ,0868
-,28058* ,11326 ,036 -,5467 -,0144

(J) ÝKAMET
ETTÝÐÝNÝZ ÝLÇE
Meram
Karatay
Selçuklu
Karatay
Selçuklu
Meram
Meram
Karatay
Selçuklu
Karatay
Selçuklu
Meram
Meram
Karatay
Selçuklu
Karatay
Selçuklu
Meram
Meram
Karatay
Selçuklu
Karatay
Selçuklu
Meram

(I) ÝKAMET
ETTÝÐÝNÝZ ÝLÇE
Selçuklu

Meram

Karatay

Selçuklu

Meram

Karatay

Selçuklu

Meram

Karatay

Selçuklu

Meram

Karatay

Dependent Variable
Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.55. Hastaların Medeni Hal Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Descriptives

152 3,0867 1,03867 ,08425 2,9202 3,2532 1,00 5,00
391 3,3950 1,11183 ,05623 3,2845 3,5056 1,00 5,00

29 3,2211 ,90292 ,16767 2,8776 3,5645 1,75 5,00
572 3,3043 1,09004 ,04558 3,2148 3,3938 1,00 5,00
152 3,9403 ,62768 ,05091 3,8397 4,0409 1,00 5,00
393 4,2057 ,53913 ,02720 4,1523 4,2592 1,67 5,00

29 3,7155 ,79784 ,14816 3,4120 4,0190 1,67 4,83
574 4,1107 ,59630 ,02489 4,0618 4,1596 1,00 5,00
152 2,1972 ,78695 ,06383 2,0711 2,3233 1,00 4,67
391 2,3939 ,79419 ,04016 2,3149 2,4729 1,00 5,00

29 2,1269 ,84246 ,15644 1,8065 2,4474 1,00 4,22
572 2,3281 ,79935 ,03342 2,2624 2,3937 1,00 5,00
152 3,0340 ,87317 ,07082 2,8941 3,1739 1,00 5,00
390 3,2453 ,89423 ,04528 3,1563 3,3343 1,00 5,00

29 2,6897 1,04817 ,19464 2,2910 3,0884 1,00 4,50
571 3,1608 ,90671 ,03794 3,0863 3,2354 1,00 5,00
152 3,4337 ,87523 ,07099 3,2934 3,5739 1,00 5,00
389 3,7474 ,86157 ,04368 3,6615 3,8333 1,00 5,00

29 3,8362 ,78284 ,14537 3,5384 4,1340 1,75 5,00
570 3,6683 ,87180 ,03652 3,5966 3,7400 1,00 5,00

Bekar
Evli
Dul
Total
Bekar
Evli
Dul
Total
Bekar
Evli
Dul
Total
Bekar
Evli
Dul
Total
Bekar
Evli
Dul
Total

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Tavsiye

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.56. Hastaların Medeni Hal Değişkeni ve Faktörlerin Farklılaşma 

İstatistikleri

Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,30834* ,10355 ,009 -,5517 -,0650
-,13436 ,21953 ,814 -,6502 ,3815
,30834* ,10355 ,009 ,0650 ,5517
,17398 ,20851 ,682 -,3160 ,6639
,13436 ,21953 ,814 -,3815 ,6502

-,17398 ,20851 ,682 -,6639 ,3160
-,26544* ,05528 ,000 -,3953 -,1355
,22477 ,11727 ,135 -,0508 ,5004
,26544* ,05528 ,000 ,1355 ,3953
,49022* ,11136 ,000 ,2285 ,7519

-,22477 ,11727 ,135 -,5004 ,0508
-,49022* ,11136 ,000 -,7519 -,2285
-,19671* ,07596 ,027 -,3752 -,0182
,07027 ,16104 ,900 -,3082 ,4487
,19671* ,07596 ,027 ,0182 ,3752
,26698 ,15295 ,189 -,0924 ,6264

-,07027 ,16104 ,900 -,4487 ,3082
-,26698 ,15295 ,189 -,6264 ,0924
-,21131* ,08576 ,037 -,4128 -,0098
,34434 ,18175 ,141 -,0828 ,7714
,21131* ,08576 ,037 ,0098 ,4128
,55564* ,17264 ,004 ,1500 ,9613

-,34434 ,18175 ,141 -,7714 ,0828
-,55564* ,17264 ,004 -,9613 -,1500
-,31377* ,08241 ,000 -,5074 -,1201
-,40254 ,17458 ,056 -,8128 ,0077
,31377* ,08241 ,000 ,1201 ,5074

-,08878 ,16584 ,854 -,4785 ,3009
,40254 ,17458 ,056 -,0077 ,8128
,08878 ,16584 ,854 -,3009 ,4785

(J) MEDENÝ
DURUMUNUZ
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli

(I) MEDENÝ
DURUMUNUZ
Bekar

Evli

Dul

Bekar

Evli

Dul

Bekar

Evli

Dul

Bekar

Evli

Dul

Bekar

Evli

Dul

Dependent Variab
Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Tavsiye

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower BoundUpper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.57. Hastaların Medeni Hal Değişkeni ve Bazı Soruların İstatistikleri 

Descriptives

152 2,7303 ,94883 ,07696 2,5782 2,8823 1,00 5,00
394 2,9416 ,91865 ,04628 2,8506 3,0326 1,00 5,00
29 3,0690 ,92316 ,17143 2,7178 3,4201 1,00 5,00

575 2,8922 ,93081 ,03882 2,8159 2,9684 1,00 5,00
151 3,8874 ,95598 ,07780 3,7337 4,0411 1,00 5,00
390 4,2615 ,90886 ,04602 4,1711 4,3520 1,00 5,00
29 3,8621 ,99010 ,18386 3,4855 4,2387 1,00 5,00

570 4,1421 ,94067 ,03940 4,0647 4,2195 1,00 5,00

Bekar
Evli
Dul
Total
Bekar
Evli
Dul
Total

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

Ek -4.58. Hastaların Medeni Hal Değişkeni ve Bazı Soruların Farklılaşma 

İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,21136* ,08851 ,045 -,4193 -,0034
-,33870 ,18783 ,169 -,7801 ,1027
,21136* ,08851 ,045 ,0034 ,4193

-,12734 ,17835 ,755 -,5464 ,2917
,33870 ,18783 ,169 -,1027 ,7801
,12734 ,17835 ,755 -,2917 ,5464

-,37412* ,08872 ,000 -,5826 -,1656
,02535 ,18768 ,990 -,4157 ,4664
,37412* ,08872 ,000 ,1656 ,5826
,39947 ,17817 ,065 -,0192 ,8182

-,02535 ,18768 ,990 -,4664 ,4157
-,39947 ,17817 ,065 -,8182 ,0192

(J) MEDENÝ
DURUMUNUZ
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli
Evli
Dul
Bekar
Dul
Bekar
Evli

(I) MEDENÝ
DURUMUNUZ
Bekar

Evli

Dul

Bekar

Evli

Dul

Dependent Variable
Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.59. Hastaların Cinsiyet Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Group Statistics

295 3,2440 1,04575 ,06089
277 3,3685 1,13368 ,06812
297 4,0722 ,62393 ,03620
277 4,1519 ,56339 ,03385
295 2,3637 ,80604 ,04693
277 2,2901 ,79185 ,04758
294 3,0900 ,90145 ,05257
277 3,2360 ,90785 ,05455
294 2,3481 ,90945 ,05304
276 2,3782 ,84519 ,05087
293 3,5759 ,89495 ,05228
277 3,7659 ,83720 ,05030

CÝNSÝYETÝNÝZ
Erkek
kadýn
Erkek
kadýn
Erkek
kadýn
Erkek
kadýn
Erkek
kadýn
Erkek
kadýn

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

 

 

  

Ek -4.60. Hastaların Cinsiyet Değişkeni ve Hastaneye Gitme Sıklığı İstatistiği 

Group Statistics

298 2,6745 ,90533 ,05244
277 3,1264 ,90205 ,05420

CÝNSÝYETÝNÝZ
Erkek
kadýn

Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
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Ek -4.61. Hastaların Gelir Durumu Değişkeni ve Faktörlerin İstatistikleri 

Group Statistics

490 3,2469 1,09097 ,04928
68 3,6142 1,03784 ,12586

492 4,0845 ,60823 ,02742
68 4,2604 ,52320 ,06345

491 2,3318 ,81018 ,03656
67 2,2951 ,73246 ,08948

490 3,1429 ,91302 ,04125
67 3,2488 ,85889 ,10493

489 2,3729 ,88594 ,04006
67 2,3194 ,85285 ,10419

489 3,6663 ,88719 ,04012
67 3,6580 ,79099 ,09663

AYLIK ORTALAMA
GELÝRÝNÝZ
2500 altý
2500 ve üstü
2500 altý
2500 ve üstü
2500 altý
2500 ve üstü
2500 altý
2500 ve üstü
2500 altý
2500 ve üstü
2500 altý
2500 ve üstü

Paterna

Ýletiþim

SosyalStatü

Bilimsellik

Görünüþ

Tavsiye

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

 

 

 

 

 Ek -4.62. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Bazı Soruların İstatistikleri 

Descriptives

19 3,0526 ,91127 ,20906 2,6134 3,4918 1,00 4,00
185 3,2378 ,60584 ,04454 3,1500 3,3257 1,00 5,00
239 3,1715 ,67974 ,04397 3,0849 3,2582 1,00 5,00
87 3,1609 ,81944 ,08785 2,9863 3,3356 1,00 5,00
38 3,6842 ,93304 ,15136 3,3775 3,9909 1,00 5,00

568 3,2218 ,71769 ,03011 3,1627 3,2810 1,00 5,00
19 1,9474 1,12909 ,25903 1,4032 2,4916 1,00 4,00

187 1,9144 ,88788 ,06493 1,7863 2,0425 1,00 5,00
242 1,9876 ,94444 ,06071 1,8680 2,1072 1,00 5,00
87 2,1034 1,17171 ,12562 1,8537 2,3532 1,00 5,00
38 2,6842 1,49061 ,24181 2,1943 3,1742 1,00 5,00

573 2,0262 1,02811 ,04295 1,9418 2,1105 1,00 5,00

Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Total
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Total

Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.63. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Bazı Soruların Farklılaşma İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,18521 ,17062 ,814 -,6521 ,2817
-,11892 ,16882 ,955 -,5809 ,3431
-,10829 ,17935 ,974 -,5991 ,3825
-,63158* ,19900 ,014 -1,1762 -,0870
,18521 ,17062 ,814 -,2817 ,6521
,06629 ,06936 ,875 -,1235 ,2561
,07692 ,09207 ,920 -,1750 ,3289

-,44637* ,12614 ,004 -,7916 -,1012
,11892 ,16882 ,955 -,3431 ,5809

-,06629 ,06936 ,875 -,2561 ,1235
,01063 ,08868 1,000 -,2321 ,2533

-,51266* ,12369 ,000 -,8512 -,1742
,10829 ,17935 ,974 -,3825 ,5991

-,07692 ,09207 ,920 -,3289 ,1750
-,01063 ,08868 1,000 -,2533 ,2321
-,52329* ,13772 ,002 -,9002 -,1464
,63158* ,19900 ,014 ,0870 1,1762
,44637* ,12614 ,004 ,1012 ,7916
,51266* ,12369 ,000 ,1742 ,8512
,52329* ,13772 ,002 ,1464 ,9002
,03293 ,24433 1,000 -,6357 ,7015

-,04023 ,24175 1,000 -,7018 ,6213
-,15608 ,25695 ,974 -,8592 ,5471
-,73684 ,28511 ,075 -1,5171 ,0434
-,03293 ,24433 1,000 -,7015 ,6357
-,07316 ,09880 ,947 -,3435 ,1972
-,18901 ,13168 ,605 -,5494 ,1714
-,76977* ,18056 ,000 -1,2639 -,2757
,04023 ,24175 1,000 -,6213 ,7018
,07316 ,09880 ,947 -,1972 ,3435

-,11584 ,12684 ,892 -,4630 ,2313
-,69661* ,17706 ,001 -1,1811 -,2121
,15608 ,25695 ,974 -,5471 ,8592
,18901 ,13168 ,605 -,1714 ,5494
,11584 ,12684 ,892 -,2313 ,4630

-,58076* ,19731 ,028 -1,1207 -,0408
,73684 ,28511 ,075 -,0434 1,5171
,76977* ,18056 ,000 ,2757 1,2639
,69661* ,17706 ,001 ,2121 1,1811
,58076* ,19731 ,028 ,0408 1,1207

(J) Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk

(I) Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz
Hiç

Çok Seyrek

Seyrek

Sýk

Çok sýk

Hiç

Çok Seyrek

Seyrek

Sýk

Çok sýk

Dependent Variable
Saðlýk konusunda
bilgi düzeyinizi nasýl
görüyorsunuz

Hastanelere ait web
sitelerini ne sýklýkla
ziyaret ediyorsunuz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Ek -4.64. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Bazı Soruların İstatistikleri 

Descriptives

18 1,8889 ,83235 ,19619 1,4750 2,3028 1,00 3,00
188 2,2819 ,97030 ,07077 2,1423 2,4215 1,00 4,00
242 2,5950 ,97758 ,06284 2,4713 2,7188 1,00 4,00

88 2,6932 1,17794 ,12557 2,4436 2,9428 1,00 4,00
37 2,9459 1,17724 ,19354 2,5534 3,3385 1,00 4,00

573 2,5079 1,03877 ,04340 2,4226 2,5931 1,00 4,00
19 3,2632 1,40800 ,32302 2,5845 3,9418 1,00 5,00

185 3,9946 ,99726 ,07332 3,8499 4,1393 1,00 5,00
240 4,2750 ,80232 ,05179 4,1730 4,3770 1,00 5,00

88 4,2159 ,90273 ,09623 4,0246 4,4072 1,00 5,00
38 4,2895 ,98387 ,15960 3,9661 4,6129 1,00 5,00

570 4,1421 ,94067 ,03940 4,0647 4,2195 1,00 5,00

Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Total
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Total

Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

N Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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Ek -4.65. Hastaneye Gitme Sıklığı ve Bazı Soruların Farklılaşma İstatistikleri 

Multiple Comparisons

Tukey HSD

-,39303 ,25120 ,521 -1,0804 ,2944
-,70615* ,24874 ,038 -1,3868 -,0255
-,80429* ,26337 ,020 -1,5250 -,0836

-1,05706* ,29258 ,003 -1,8577 -,2564
,39303 ,25120 ,521 -,2944 1,0804

-,31313* ,09898 ,014 -,5840 -,0423
-,41127* ,13150 ,016 -,7711 -,0514
-,66403* ,18311 ,003 -1,1651 -,1629
,70615* ,24874 ,038 ,0255 1,3868
,31313* ,09898 ,014 ,0423 ,5840

-,09814 ,12674 ,938 -,4450 ,2487
-,35090 ,17972 ,291 -,8427 ,1409
,80429* ,26337 ,020 ,0836 1,5250
,41127* ,13150 ,016 ,0514 ,7711
,09814 ,12674 ,938 -,2487 ,4450

-,25276 ,19948 ,712 -,7987 ,2931
1,05706* ,29258 ,003 ,2564 1,8577

,66403* ,18311 ,003 ,1629 1,1651
,35090 ,17972 ,291 -,1409 ,8427
,25276 ,19948 ,712 -,2931 ,7987

-,73144* ,22187 ,009 -1,3386 -,1243
-1,01184* ,21949 ,000 -1,6125 -,4112

-,95275* ,23298 ,000 -1,5903 -,3152
-1,02632* ,25877 ,001 -1,7345 -,3182

,73144* ,22187 ,009 ,1243 1,3386
-,28041* ,09011 ,017 -,5270 -,0338
-,22131 ,11926 ,343 -,5477 ,1051
-,29488 ,16403 ,376 -,7438 ,1540
1,01184* ,21949 ,000 ,4112 1,6125

,28041* ,09011 ,017 ,0338 ,5270
,05909 ,11477 ,986 -,2550 ,3732

-,01447 ,16080 1,000 -,4545 ,4256
,95275* ,23298 ,000 ,3152 1,5903
,22131 ,11926 ,343 -,1051 ,5477

-,05909 ,11477 ,986 -,3732 ,2550
-,07356 ,17877 ,994 -,5628 ,4157
1,02632* ,25877 ,001 ,3182 1,7345

,29488 ,16403 ,376 -,1540 ,7438
,01447 ,16080 1,000 -,4256 ,4545
,07356 ,17877 ,994 -,4157 ,5628

(J) Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Sýk
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Çok sýk
Hiç
Çok Seyrek
Seyrek
Sýk

(I) Hangi sýklýkla
hastanelere gidersiniz
Hiç

Çok Seyrek

Seyrek

Sýk

Çok sýk

Hiç

Çok Seyrek

Seyrek

Sýk

Çok sýk

Dependent Variable
Hekim seçmek için
hastanenin internet ve
telefonla randevu
sistemlerini kullaným
düzeyinizi belirtiniz

Hekim seçme hakkýný
nasýl buluyorsunuz

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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1. Hekim seçme hakkını nasıl buluyorsunuz? 
1.Çok iyi 2.İyi   3. Fikrim yok  4.Kötü  5.Çok kötü 
 
2. Hastanelerde hekim seçme uygulaması gerekli midir? 
1. Kesinlikle gereklidir  2.Gereklidir 3.Farketmez 4.Gereksizdir 5.Kesinlikle gereksizdir 
 
3. Hastaların sağlık konusunda bilgi düzeyini nasıl görüyorsunuz? 
1. Çok bilgililer  2.Bilgililer 3.Normal 4.Bilgisizler 5.Hiç bilgili değiller 
  
4. Aşağıdaki doktor - hasta sağlık ilişkisi modelinin hangisi sizin için daha uygundur? 
  1.  Doktor, hastaya ayrıntılı bilgi vermeden yapılacaklar konusunda hasta adına tek başına karar vermelidir. 
  2.  Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, kararı hastaya bırakmalıdır. 
  3. Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, hastanın isteklerini de yorumlayarak 
yardımcı olmalıdır. 
  4. Doktor, yapılacaklar konusunda hastayla karşılıklı arkadaşça görüşme yapmalı, hastaya seçenekleri 
sunarken hasta için en iyiyi de önermelidir.  
 
5. Sizce hastalar ne derece güvenilirdir?   (Ölçek üzerinde size en uygun bölümü işaretleyiniz) 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        Hiç Güvenilmez          Oldukça Güvenilir 

 
6. Uzmanlık dalını belirtiniz. 
……..……………………………………………… 
 
7. Uzmanlığınızı aldıktan sonra kaç yıldır çalışıyorsunuz? 
……….……………………………………………. 
 
8. CİNSİYETİNİZ:  
1. Erkek  2. Kadın 
 
9. MEDENİ DURUMUNUZ: 
1. Bekâr              2. Evli  3. Dul 
 
10. YAŞINIZ (LÜTFEN BELİRTİNİZ): ........................................ 
 

İyi günler… 
Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda 
yürütülen doktora tezi çerçevesinde tamamen bilimsel bir çalışma için yapılmakta ve sizden kimliğinize ilişkin 
hiçbir bilgi talep edilmemektedir. Vereceğiniz samimi cevaplar araştırmanın sonucu açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
Vakit ayırıp bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Ayhan ULUDAĞ 
Selçuk Üniversitesi – İl Sağlık Müdürlüğü 
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Hastalar açısından baktığınızda, hastanede hekim seçme uygulamasında 
hekimlerin aşağıdaki özellikleri sizce ne derece önemlidir. 
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11. Güleryüzlü olması 1 2 3 4 5 
12. İyi giyimli olması 1 2 3 4 5 
13. Erkek olması 1 2 3 4 5 
14. Kadın olması 1 2 3 4 5 
15. Yaşlı olması 1 2 3 4 5 
16. Genç olması 1 2 3 4 5 
17. Güzel konuşması 1 2 3 4 5 
18. Güzel-yakışıklı olması 1 2 3 4 5 
19. Sabırlı olması 1 2 3 4 5 
20. Dini inancı 1 2 3 4 5 
21. Etnik kökeni 1 2 3 4 5 
22. Hastayla hemşehri olması 1 2 3 4 5 
23. Tanınmış bir üniversite bitirmesi 1 2 3 4 5 
24. Şehirde iyi bir semtte oturması 1 2 3 4 5 
25. İyi bir arabaya binmesi 1 2 3 4 5 
26. Ünlü (şöhretli) olması 1 2 3 4 5 
27. Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması 1 2 3 4 5 
28. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. 1 2 3 4 5 
29. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi 1 2 3 4 5 
30. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması 1 2 3 4 5 
31. Hastalığı küçümseyerek anlatması 1 2 3 4 5 
32. Hastalığı abartarak anlatması 1 2 3 4 5 
33. Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması 1 2 3 4 5 
34. Fiziki (dokunarak) muayene yapması 1 2 3 4 5 
35. Hastaya arkadaşça davranması 1 2 3 4 5 
36. Başka bir doktorun tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
37. Sağlık personelinin tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
38. Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
39. Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
40. Basında yer alması 1 2 3 4 5 
41. Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması 1 2 3 4 5 
42. Bilimsel dergilerde isminin geçmesi 1 2 3 4 5 
43. Bilimsel etkinliklere katılması 1 2 3 4 5 
44. Kayıt görevlisinin yönlendirmesi 1 2 3 4 5 
45. Doktorun ismi 1 2 3 4 5 
46. Doktorun dış görünüşü 1 2 3 4 5 
47. Siyasi görüşü 1 2 3 4 5 
48. Beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı 1 2 3 4 5 
49. Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması 1 2 3 4 5 
50. Sır saklaması 1 2 3 4 5 
51. Muayene yaparken aceleci olması 1 2 3 4 5 
52. Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması 1 2 3 4 5 
53. Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi 1 2 3 4 5 
54. Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması 1 2 3 4 5 
55. Muayene ve tedavi esnasında hastalık dışı sohbete izin vermesi 1 2 3 4 5 
56. Cep telefonu numarasını vermesi 1 2 3 4 5 
57. Yumuşak başlı olması 1 2 3 4 5 
58. Dindar olması 1 2 3 4 5 
59. Tanınmış bir aileden geliyor olması 1 2 3 4 5 
60. Hastanın sorularına cevap vermesi 1 2 3 4 5 
61. Ayrıntılı bilgi vermesi 1 2 3 4 5 
62. Tıbbi becerisi 1 2 3 4 5 
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1. Hangi sıklıkla hastanelere gidersiniz? 
(  ) Çok sık  (  ) Sık  (  ) Seyrek  (  ) Çok seyrek  (  ) Hiç 

2. Hekim seçme hakkını nasıl buluyorsunuz? 
1.Çok iyi 2.İyi   3. Fikrim yok  4.Kötü  5.Çok kötü 
3. Hastanelerde istediğiniz hekimi özgürce seçebiliyor musunuz? 
1. Evet  2. Hayır  3. Bazen 
(‘Hayır’ ve ‘Bazen’ seçeneklerini işaretleyenler cevaplandıracak)  
4. Hekim seçme uygulamasında en çok karşılaştığınız sorun nedir? Belirtiniz. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. Sağlık konusunda bilgi düzeyinizi nasıl görüyorsunuz? 
1. Çok bilgili 2.Bilgili 3.Normal 4.Bilgisiz 5.Hiç bilgili değil  
6. Hastanelerde yaşadığınız sorunları çözmek için en çok hangi kuruluşa başvuruyorsunuz? 
1. Sağlık Bakanlığı 
2. Valilik – Sağlık Müdürlüğü 
3. Kaymakamlık – Sağlık Grup Başkanlığı 
4. Hastane Başhekimlikleri 
5. Medya 
6. Hasta Hakları Birimleri 
7. Diğer(belirtiniz)………………………………………………….…….. 
7. Hastanelere ait web sitelerini ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? 
1. Çok sık             2. Sık          3. Ara sıra           4. Çok az            5. Hiç  
8. Hekim seçmek için hastanenin internet ve telefonla randevu sistemlerini kullanım düzeyinizi 
belirtiniz. 
1.Sık kullanırım  2. Seyrek              3. Nadiren    4.Hiç kullanmam 
9. Aşağıdaki doktor - hasta sağlık ilişkisi modelinin hangisi sizin için daha uygundur? 
  1.  Doktor, hastaya ayrıntılı bilgi vermeden yapılacaklar konusunda hasta adına tek başına karar vermelidir. 
  2.  Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, kararı hastaya bırakmalıdır. 
  3. Doktor, hastalığı ve yapılacaklar konusunda hastaya bilgi vermeli, hastanın isteklerini de yorumlayarak 
yardımcı olmalıdır. 
  4. Doktor, yapılacaklar konusunda hastayla karşılıklı arkadaşça görüşme yapmalı, hastaya seçenekleri 
sunarken hasta için en iyiyi de önermelidir.  
10. Sizce doktorlar ne derece güvenilirdir?   (Ölçek üzerinde size en uygun bölümü işaretleyiniz) 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        Hiç Güvenilmez           Oldukça Güvenilir 

 
11. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir? 

(  )SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)     (  )Yeşil Kart  (  )Özel Sigorta  (  )Emekli  (  ) Yok 
12. CİNSİYETİNİZ:  
1. Erkek  2. Kadın 
13. MESLEĞİNİZ: 
1. İşçi  2. Memur 3. Esnaf 4. Serbest Meslek 5. Emekli 6. Sanayici-Tüccar 
7. Ev Hanımı  8. Öğrenci           9. Diğer (lütfen belirtiniz):....................... 
14. EĞİTİM DÜZEYİNİZ: 
1. Okur-Yazar Değil  2. İlkokul             3. Ortaokul    4. Lise 5. Üniversite   6. Lisansüstü+ 
15. AYLIK ORTALAMA GELİRİNİZ (LÜTFEN BELİRTİNİZ):................2500........................ TL 
16. MEDENİ DURUMUNUZ: 
1. Bekâr              2. Evli  3. Dul 
17. YAŞINIZ (LÜTFEN BELİRTİNİZ): ........................................ 
18. İKAMET ETTİĞİNİZ İLÇE: 1. Selçuklu  2. Meram 3.Karatay   

İyi günler… 
Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda 
yürütülen doktora tezi çerçevesinde tamamen bilimsel bir çalışma için yapılmakta ve sizden kimliğinize ilişkin 
hiçbir bilgi talep edilmemektedir. Vereceğiniz samimi cevaplar araştırmanın sonucu açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
Vakit ayırıp bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Ayhan ULUDAĞ 
Selçuk Üniversitesi – İl Sağlık Müdürlüğü 
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Hastanede hekim seçerken hekimlerin aşağıdaki özellikleri sizce ne 
derece önemlidir. 
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19. Güleryüzlü olması 1 2 3 4 5 
20. İyi giyimli olması 1 2 3 4 5 
21. Erkek olması 1 2 3 4 5 
22. Kadın olması 1 2 3 4 5 
23. Yaşlı olması 1 2 3 4 5 
24. Genç olması 1 2 3 4 5 
25. Güzel konuşması 1 2 3 4 5 
26. Güzel-yakışıklı olması 1 2 3 4 5 
27. Sabırlı olması 1 2 3 4 5 
28. Dini inancı 1 2 3 4 5 
29. Etnik kökeni 1 2 3 4 5 
30. Hastayla hemşehri olması 1 2 3 4 5 
31. Tanınmış bir üniversite bitirmesi 1 2 3 4 5 
32. Şehirde iyi bir semtte oturması 1 2 3 4 5 
33. İyi bir arabaya binmesi 1 2 3 4 5 
34. Ünlü (şöhretli) olması 1 2 3 4 5 
35. Doktora ulaşımın (erişimin) kolay olması 1 2 3 4 5 
36. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastayı azarlaması. 1 2 3 4 5 
37. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya emirler vermesi 1 2 3 4 5 
38. Hastalığı anlatmak için gerekiyorsa hastaya yüksek ses tonu kullanması 1 2 3 4 5 
39. Hastalığı küçümseyerek anlatması 1 2 3 4 5 
40. Hastalığı abartarak anlatması 1 2 3 4 5 
41. Çeşitli tahlil-tetkik yaptırması 1 2 3 4 5 
42. Fiziki (dokunarak) muayene yapması 1 2 3 4 5 
43. Hastaya arkadaşça davranması 1 2 3 4 5 
44. Başka bir doktorun tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
45. Sağlık personelinin tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
46. Bir yakın, arkadaş vb. tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
47. Daha önce o doktora gitmiş birisinin tavsiye etmesi 1 2 3 4 5 
48. Basında yer alması 1 2 3 4 5 
49. Hastanenin internet sitesinde ayrıntılı bilgilerinin olması 1 2 3 4 5 
50. Bilimsel dergilerde isminin geçmesi 1 2 3 4 5 
51. Bilimsel etkinliklere katılması 1 2 3 4 5 
52. Kayıt görevlisinin yönlendirmesi 1 2 3 4 5 
53. Doktorun ismi 1 2 3 4 5 
54. Doktorun dış görünüşü 1 2 3 4 5 
55. Siyasi görüşü 1 2 3 4 5 
56. Beraber görev yaptığı çalışanlara karşı davranışı 1 2 3 4 5 
57. Konuşurken beden dili - el kol hareketleri-jest-mimikler kullanması 1 2 3 4 5 
58. Sır saklaması 1 2 3 4 5 
59. Muayene yaparken aceleci olması 1 2 3 4 5 
60. Hastalığı tıbbi terimlerle anlatması 1 2 3 4 5 
61. Hastalıkla ilgili gerektiğinde yalan söylemesi 1 2 3 4 5 
62. Teşhis ve tedavi de diğer doktorlardan görüş alması 1 2 3 4 5 
63. Muayene ve tedavi esnasında hastalık dışı sohbete izin vermesi 1 2 3 4 5 
64. Cep telefonu numarasını vermesi 1 2 3 4 5 
65. Yumuşak başlı olması 1 2 3 4 5 
66. Dindar olması 1 2 3 4 5 
67. Tanınmış bir aileden geliyor olması 1 2 3 4 5 
68. Hastanın sorularına cevap vermesi 1 2 3 4 5 
69. Ayrıntılı bilgi vermesi 1 2 3 4 5 
70. Tıbbi becerisi 1 2 3 4 5 



 
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 
Adres: Alaaddin  Keykubat Kampüsü  42079 KONYA Tel: 0 332 241 05 21-22   Fax: 0 332 241 05 24 
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